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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 TAMBÉM: Estrela; Nebulo
sas; Radiastronomia.

Qatar

m

S U M Á R IO

Localização: golfo Pérsico, no su
doeste da Ásia.

Limites: Emirados Árabes Unidos e 
Arábia Saudita (S)

Superfície: 10 3 6 0  km 2 
População: 170  0 00 h a b .
Cidades principais:

Ad Dáwhah (Doha — capital — 
130  0 0 0  hab.)

Id iom a: árabe 
Religião: islamismo 
Porto principal: Doha 
Aeroporto principal: Doha 
Rodovias: 1 4 8 8  km 
Unidade m onetária: 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, Qatar 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 XIX 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 
Qatar (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

M ercado na capital de Qatar, em irado que se estende por toda a península.
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Em Doha vive mais da m etade da população do pais. (A Grande M esquita.)

emir Abdallah Bin Jassen Al-Thani 
assinou com a Grã-Bretanha um 
tratado de proteção que vigoraria 
até 1.° de setembro de 1971. Nessa 
data, o emir Amad ben Ali Abdu- 
lah e o primeiro-ministro (seu 
primo) Khalifa Ben Hamad Al- 
Thani (1937- ) acabaram com 
os tratados com os ingleses (exceto 
o de amizade), estabelecendo a in
dependência do país.

Em 22 de fevereiro de 1972, 
Khalifa desfechou um golpe de Es
tado, depondo seu primo e instalan
do-se no poder, que considerava 
pertencer-lhe por direito. (Ele era 
filho do emir Ahmed Al-Thani, que 
morreu em 1946. Como nessa 
época Khalifa era muito jovem. 
Ahmed foi substituído pelo irmão 
Ali Al-Thani, que abdicou em 
1960 em favor do filho, deposto em 
1972.)

O novo emir, sendo partidário de 
tendências modernizantes, anun
ciou que realizaria diversos proje
tos, como a construção de um novo 
porto em Doha e edificação de ca
sas populares, e que proporcionaria 
assistência médica gratuita e distri
buição mais equitativa da riqueza 
nacional proveniente do petróleo. 
Desde que Qatar se transformara 
em centro petrolífero, 25% das ren
das do petróleo tocavam ao emir, 
25% a sua família, 25% se destina
vam a um fundo de reserva e o res
tante a financiar projetos de desen
volvimento.

O emir governava assistido por 
um conselho composto por mem
bros de sua família e uma “assem
bléia consultiva” de 20 membros 
designados por ele. (Segundo a 
Constituição de 1970, vinte desses

membros deveriam ser eleitos pelos 
cidadãos por sufrágio direto, mas o 
governo considerava as eleições 
uma revolução nos costumes, para 
a qual o país só estaria preparado 
futuramente.)

Petróleo, apenas

Até o fim da terceira década do 
século XX, Qatar vivia em condi
ções extremamente pobres. Suas 
unicas atividades econômicas eram 
a pesca e a criação de camelos. A 
descoberta de ricas jazidas petrolí
feras em 1938 trouxe enorme me
lhoria econômica, principalmente 
para os membros da família gover
nante.

A produção de petróleo chegava 
a mais de 27 milhões de toneladas 
anuais em 1973. A extração é ’feita 
principalmente na parte ocidental 
da península, em terra firme ou em 
plataformas instaladas ao longo da 
costa para a exploração de reservas 
submarinas.

A maior parte do petróleo é ex
traída pela Shell Q.P.C. e Qatar 
Petroleum Company. Um oleoduto 
liga os campos petrolíferos do no
roeste, de difícil acesso, ao porto de 
Umm Said, 10 quilômetros ao sul 
de Doha.

Qatar não tem outro produto 
economicamente significativo, im
portando quase tudo. A agricultura 
e a pesca, atividades precariamente 
praticadas, destinam-se ao con
sumo interno.

VEJA TAMBÉM: Árabes; Ásia; 
Oriente Médio.

Quadratura

Com o estabelecimento dos nú
meros irracionais pela escola pita- 
górica (século IV a.C.), percebeu-se 
que certos segmentos, mesmo sem 
uma medida possível de ser obtida 
por régua escalada, poderiam ser 
construídos a partir de outros. Por 
exemplo: a hipotenusa de um triân
gulo retângulo, com catetos unitá
rios, não pode ser medida por uma 
régua escalada, pois seu compri
mento é V 27(numero irracional), 
mas sempre pode ser traçada atra
vés dos dois catetos dados.

Devido a isso, surgiu o conceito 
de construção com régua (sem es
cala) e compasso, mais tarde cha
mado por Platão* de “método de 
construção pura”. Assim, uma reta 
é construída por régua e compasso 
se passar por dois pontos construtí- 
veis; o mesmo acontece a uma cir
cunferência quando seu centro é 
um ponto construtível e seu traço 
passa por um ponto construtível; 
um ponto é construtível se for dado 
a priori como tal ou se for a inter
seção de duas retas construtíveis 
ou uma reta e uma circunferência 
construtíveis.

Estabelecida a idéia, apareceu o 
problema de se construir um qua
dro que tivesse a área de uma cir
cunferência (quadratura do cír
culo).

O problema só foi solucionado 
no século XIX, com a teoria de

Evariste Galois*. Segundo ele, para 
traçar o quadrado é necessáro que 
a medida do lado seja construtivel. 
Isto só acontecerá se o número que 
a expressa for a raiz de uma equa
ção de 2.° grau do tipo x2 +  bx +  
c =  0, onde b e c são racionais. 
Mas a área de um círculo de raio 
unitário é igual a n, logo um qua
drado com a mesma área deve ter 
os lados medindo VIP, que é um 
número transcendente e não pode 
satisfazer à equação. Logo, o qua
drado não é construtível.

Foi do termo “quadratura do cír
culo” que se originou o sentido 
atual da palavra: quadratura pas
sou a representar, então, o pro
blema geral de se achar a área de 
uma figura plana.

Com o aparecimento da noção 
de integral*, a partir de Isaac New- 
ton*, o conceito foi ampliado para 
se achar o valor da integral defi
nida a / bf (x) dx, uma vez que 
esse valor representa a área sob a 
curva fl(x) entre a e b.

São conhecidos vários métodos 
de se quadrar uma área. Um deles 
é o procedimento denominado qua
dratura mecânica que foi estabele
cido por Gauss*, sendo fundamen
tado na teoria dos polinómios de 
Legendre* e no fato de que é possí
vel aproximar tanto quanto se 
queira uma função contínua, por 
meio de polinómios. Outros proces
sos são devidos a Cavaliere*, Ma- 
claurin* e Euler*.

VEJA TAMBÉM: Integral; Núme
ros Irracionais.

V

A quadratura do circulo é im possível porque V " n ã o  pode ser solução da 
equação x 2 +  bx +  c =  0, com b e c racionais. A noção de integral perm itiu  
que o conceito de quadratura se am pliasse para achar a área de um a figura  
plana. O processo de Gauss (em baixo, à direita) apóia-se na possibilidade 
de "atingir-se" um a função contínua por m eio de polinóm ios.
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Quadrinhos, 
Histórias em

Alguns estudiosos definem a 
história em quadrinhos como uma 
forma de narração figurativa cons
tituída por imagens desenhadas 
unidas a formas verbais específicas 
(balão, onomatopéia, etc.). Formas 
primitivas de histórias em quadri
nhos podem ser encontradas 
mesmo nas pinturas feitas pelos ho
mens das cavernas pré-históricas e, 
posteriormente, em outras formas 
de arte narrativa figurada, como 
frisos, tapeçarias e filactérios. Mas 
a concretização das histórias em 
quadrinhos como uma manifesta
ção artística específica só foi acon 
tecer na passagem para o século 
XX, com o advento da imprensa de 
massas nos Estados Unidos.

A história em quadrinhos é con
temporânea às manifestações mais 
significativas da indústria cultural: 
o cinema*, o telégrafo sem fio, o 
desenho animado, etc. E desta
cou-se como uma das que maior 
penetração obteve junto as popula
ções (urbanas, sobretudo) do 
mundo inteiro. Seu papel inicial, de 
mero incremento à venda de jor
nais, foi desaparecendo à medida 
que a história em quadrinhos atin
giu o status de arte, pesquisada e 
utilizada tanto em países de regime 
capitalista como nos socialistas.

O surgimento da litografia, na
A tapeçaria criada por Bayeux, no século X I, está na origem  das histórias em  quadrinhos. Reproduzindo a m orte  
do Rei Haroldo, o autor antecipava um m étodo narrativo, alternando cenas de conjunto e dramas particulares.

Ação decom posta em  m om entos breves, um recurso encontrado por Goya no inicio do século X IX . A opressão da França e o m ergulho do povo espanhol 
em crendices e m agias levaram -no a retratar a violência tam bém  na série de gravuras sobre El M aragoto e Zaldivia.
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nais gráficos absolutamente novos, 
Dirks levou muitos críticos a consi
derarem Os Sobrinhos do Capitão 
a primeira história em quadrinhos 
realmente moderna.

Em 1912, ele brigou com Hearst 
e levou suas personagens para a 
empresa de Pulitzer (a United 
Press). Essa situação acabou pro
vocando um processo judicial, no 
qual se decidiu que haveria duas ti
ras com Os Sobrinhos do Capitão 
—  cada uma publicada num dos 
jornais litigantes, com nomes um 
pouco diferentes. Contudo, mais 
importante que essa resolução, foi 
outra conseqüência da disputa: o 
início da legislação americana so
bre o Copyright das personagens, 
que passou a ser controlado por 
sindicatos.

A principal função dos sindica
tos era a de centralizar e distribuir 
as histórias aos jornais ou revistas 
interessados em adquirir seus direi
tos de publicação. A primeira des
sas organizaçoes pertencia a Wil- 
liam Hearst: o Hearst 's 
International Feature Service (pos
teriormente, King Feature Syndi- 
cate). O outro grande sindicato era 
o United Press.

O desenvolvimento dos 
quadrinhos

Em 1897, James Swimmerton 
(outro pioneiro dos quadrinhos, li
gado ao grupo de Hearst) criou Lit- 
tle Tiger, cujo humor adocicado 
acabaria sendo seguido por muitos 
desenhistas de animais, como por 
exemplo Walt Disney*.

Em 1907, Bud Fisher inventou 
para o Chronicle, de São Fran
cisco, a personagem Mr. Mutt, um 
turfista inveterado, que, em 1908, 
conhece Jeff num asilo de loucos. 
Nasceu assim a dupla Mutt e Jeff. 
Fisher foi o primeiro a convencer 
os editores de jornais a publicar 
suas personagens em tiras diárias 
ao invés de fazê-lo apenas uma vez 
por semana. (“Tira” é o nome dado 
a uma série de quadrinhos —  uns 
quatro ou cinco — dispostos hori
zontalmente que, em geral, contam 
uma historieta completa.)

Um dos maiores inovadores da 
época foi Wilson McCay, criador 
de Little Nemo in Slumberland, 
que apareceu pela primeira vez em 
1905. As inovaçoes de McCay 
ocorreram no quadro, no tema e no 
desenho. Originalmente, o quadro 
era quadrado ou retangular; Mc
Cay alongou-o horizontal ou verti
calmente, de forma a torná-lo pa
norâmico (inovação essa que só 
seria vulgarizada na década de 
1930). Alem disso, realizando um 
desenho preciso, McCay aproxi
mou-se, pela temática, dos surrea
listas: as histórias passam-se no in
terior de delírios oníricos do 
menino Nemo, o que faz com que 
as aventuras sejam vividas num ce
nário de arquiteturas tão fantásti
cas quanto sua lógica.

Em 1923, George Harriman 
criou Krazy Kat (que suscitaria o 
aparecimento do Gato Félix, de Pat 
Sullivan, nesse mesmo ano). Em seu 
trabalho, Harriman chegou a supri
mir o quadro: as imagens sute- 
diam-se separadas por espaços 
brancos, sem apresentar contornos.

As aventuras da gata Krazy

Alemanha (1796), provocou uma 
total transformação na imprensa. 
Logo começaram a aparecer histó
rias ilustradas para crianças, em al
gumas publicações.

Em 1823, foi publicado em Bos
ton um almanaque que, pela pri
meira vez, incluía, alem de anedo
tas e passatempos, algumas histo
rietas cómicas (comics) em quadri
nhos.

Vinte e frês anos depois, foi pu
blicado em Nova York o primeiro 
suplemento dominical especiali
zado em histórias cómicas: Yankee 
Doodle. Esse periódico conseguiu 
sucesso imediato e acabou pro-  ̂
vando aos proprietários de jornais 
e revistas que os comics eram a me
lhor arma para conquistar novos 
leitores. Dessa forma, abriam-se 
perspectivas de um novo mercado 
de trabalho para os desenhistas e 
demais criadores.

No fim do século XIX, os norte- 
americanos já haviam definido os 
elementos essenciais do novo gê
nero: a narração em seqüência de 
imagens, a continuidade das perso
nagens de uma seqüência para ou
tra, o diálogo incluído na imagem.

Pulitzer versus Hearst: 
nascem os sindicatos

O processo de síntese dos com
ponentes da história em quadrinhos 
foi acelerado pela disputa entre 
dois empresários de jornais: Joseph 
Pulitzer (1847-1911) e William 
Hearst (1863-1951).

Em 1893, o jornal de Pulitzer —  
New York World — produziu pela 
primeira vez uma pagina inteira
mente colorida em seu suplemento 
dominical. Dois anos depois, o de
senhista Richard Outcoult 
(1863-1928) criou para essa página 
o Down Hogan ’s Àlley, seção onde 
ilustrava com humor os absurdos, 
o sadismo e a violência de um cor
tiço de Nova York. Entre as perso
nagens destacava-se um menino 
com características orientais, ves
tido com um camisolão branco. 
Geralmente havia um texto de con
teúdo político. No desenho de Out
coult aparecia também o balão, re
sultado final da evolução do 
filactério (um cinto ou cordão dese
nhado junto à boca da personagem, 
que havia sido usado nas ilustra
ções européias desde o século

Em 1896, o camisolão do me
nino ganhou cor amarela, e isso va
leu-lhe o apelido de Yellow Kid. 
Logo a personagem tornou-se a es
trela do jornal, e dela nasceu a ex
pressão yellow journalism —  que 
passou a definir a imprensa sensa
cionalista e desonesta (no Brasil, 
conhecida como “imprensa mar
rom”).

Ainda em 1896, Hearst comprou 
o New York Journal e contratou 
Outcoult. No ano seguinte, o jornal 
de Hearst oferecia as histórias do 
Yellow Kid. A seu lado apareciam 
as aventuras de Os Sobrinhos do 
Capitão (The Katienjammer Kids), 
de Rudolph Dirks, que mostravam 
as façanhas de Hans e Fritz, dois 
moleques que se expressavam 
numa li/fguagem onde a gíria e o 
dialeto (meio inglês e meio alemão) 
caracterizavam uma família de imi
grantes. Usando onomatopéias e si-

Os cortiços de Nova York forneceram  m ateria l para que Richard Outcoult 
fizesse nascer Y e llo w  Kid, o menino do cam isolão am arelo, vedete em  189 6 .

Na briga dos grandes, a entrada dos pequenos: "O s Sobrinhos do Capit&o".
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Com o século XX, o quadrinho tornou-se panortm ico  e o delírio surrealista de Nem o pôde ser introduzido,

Bitbolbul, negrinho da África, expressão do sonho colonialista na primeira história em quadrinhos italiana.

eram simples: ela amava o rato Ig- 
natz, que retribuía essa paixão com 
tijoladas; Ofissa B. Pupp, o ca
chorro guardião da lei e da ordem, 
estava enamorado de Krazy e só se 
realizava quando prendia Ignatz. 
Todos os episódios giravam em 
torno desse triângulo “amoroso”.

Em 1944, quando Harriman 
morreu, o sindicato não prosseguiu 
com a publicação da história (que, 
segundo o costume, passaria a ser 
desenhada por outro artista) —  jul- 
gou-se impossível continuar uma 
criação tão pessoal.

Em 1912, surgiu Bringing up 
Father, de George McManus 
(1884-1954), que contava a história 
de uma família subitamente enri
quecida. Pafúncio e Marocas 
(como esses novos ricos se chama
ram no Brasil) desencadearam um 
verdadeiro surto de comics que cri
ticavam o matriarcado norte-ame- 
ricano.

Essa fase inicial dos quadrinhos 
americanos está bem próxima das 
comédias mudas do cinema: imagi
nação, humor e criatividade sim
ples e, num certo sentido, surrea
lista. Tal como o cinema, a história 
em quadrinhos era uma nova forma 
de expressão, que necessitava ser 
experimentada para que sua poten
cialidade técnica fosse revelada. E 
seu desenvolvimento quase anulou 
a concorrência que se anunciava na 
Europa. No Velho Mundo, o gê
nero era dirigido basicamente ao 
público infantil.

Em 1905, surgiram na França as 
aventuras de Becassine. As histó
rias dessa criada bretã inventada

Íor Maurice Languereau (texto) e 
ean Pierre Pinchon (desenho) osci

lavam entre uma história em qua
drinhos e um romance ilustrado. 
Três anos depois, Louis Forton 
criou La Banae des Pieds Nicklés, 
história —  de três ladrões —  que 
se notabilizou principalmente pela 
galeria de personagens típicas (o 
otário, o burguês tolo, o cabotino). 
Forton pouco recorria aos balões 
(o texto vinha debaixo do quadri
nho), embora usasse muitas ono
matopéias.

Na Itália, os quadrinhos tiveram 
início com Bilbolbul (1908), de At- 
tilio Mussino. Sua história focali
zava um negrinho que sofria des
venturas no continente africano e 
que concretizava forças de expres
são: quando “esticava os olhos”; 
seus globos oculares chegavam ate 
o objeto que ele queria ver de perto.

Os quadrinhos só conquistaram 
os jornais e as revistas da Ingla
terra depois da Segunda Guerra 
Mundial (1939/1945).

A partir de 1920, os comics nor- 
te-americanos passaram a sofrer a 
influência do cinema —  sobretudo 
em seus recursos narrativos (o 
corte rápido, a ação seriada dos 
episódios, etc.) — e demonstravam 
mais claramente a ideologia de 
seus autores.

A tira criada em 1924 por Ha- 
rold Gray (1894- ) — Little 
Orphan Ánnie — introduz pela pri
meira vez uma ideologia política (o 
paternalismo dos ricos, a glorifica
ção do mundo dos patrões, etc.).

Os anos 20 assistiram ainda ao 
crescimento das tiras com persona
gens femininas: Tillie the Toiler 
(1921) de Russ Westover; Ella Cin-
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ders, de Conselman e Plumb; Dixid 
Dugan (1929), de McEvoy e Strie- 
ble.

Foi nessa época também que 
houve a instituição definitiva da 
história de aventuras, em Captam  
Easy (Capitão César), criada em 
1928 por Roy Crane, um dos pri
meiros mestres do claro-escuro, das 
figuras de contornos pesados e si
lhuetas escuras.

A explosão dos quadrinhos

A crise econômica de 1929 ge
rou no grande público, sobretudo 
nos Estados Unidos, a necessidade 
de recorrer a manifestações cultu
rais escapistas. Surgiram, então, 
quadrinhos de aventura localizados 
no espaço, no mar, na selva e no 
passado histórico. Com isso, os 
quadrinhos americanos acabaram 
ganhando enorme impulso estéti- 
tico e técnico. Ainda em 1929 sur
giram três personagens — Popeye, 
Tarzan e Buck Rogers — que ante
cipavam e condensavam grande 
parte das possibilidades e conven
ções que durante os anos 30 consti
tuiriam definitivamente a imagem 
moderna das histórias em quadri
nhos.

As influências vinham de todos 
os meios (principalmente do ci
nema, literatura, publicidade polí
tica) e iam sendo transformadas e 
reinterpretadas nos quadrinhos.

Tarzan, personagem criado em 
1914 pelo escritor Edgar Rice Bur- 
roughs (1875-1950), foi adaptado 
para os quadrinhos^ por Harold 
Foster, que fundiu ação e composi
ção — recurso que seria uma das 
virtudes básicas das histórias de 
aventuras.

Buck Rogers, criado por Philip 
Nowlan e desenhado por Dick Cal- 
kins, foi o primeiro herói de ficção 
científica, atuando no século XXV, 
entre foguetes espaciais e viagens 
interplanetárias, sempre em luta 
com seu superinimigo, Killer (“Ma
tador”) Kane.

O sucesso de Rogers e de Tarzan 
provou aos sindicatos que o sus- 
pense e a ação agradavam aos lei
tores.

Em 1931, o Chicago Tribune 
Syndicate, em plena era do gangs- 
terismo, solicitou a Chester Gould 
uma história policial. Assim nas
ceu Dick Tracy, um inspetor de 
polícia incorruptível, desenhado 
num estilo quase caricatural.

Para competir com Dick Tracy, 
o King Feature Syndicate enco
mendou histórias de aventuras a 
seu contratado Alex Raymond 
(1909-1956), um dos mais comple
tos criadores no campo dos quadri
nhos. Raymond criou três séries 
novas: Flash Gordon (1933), 
Agente Secreto X-9 e Jim das Sel
vas (1934).

O Agente Secreto X-9 foi feito 
em colaboração com o romancista 
Dashiell Hammet (1894-1961). Era 
a história de um policial do FBI, 
que, para combater o crime, não 
hesitava em utilizar métodos muito 
semelhantes aos empregados pelos 
criminosos. (No Brasil, as aventu
ras do Agente Secreto X-9 foram 
apresentadas na revista X-9, de 
contos policiais e detetivescos.)

Jim das Selvas era um gentleman 
aventureiro que explorava as mais

Os anim ais invadiram  o mundo das historietas. Am ando um rato e sendo am ada por um cachorro, Krazy Kat (em  
cim a) prenunciava as aventuras do Gato Félix (em baixo) e da colorida fauna que D isney colocaria no mercado.

A  c lasse  m é d ia  n o rte -a m e r ic a n a , c e n tra d a  no m a tria rc a d o  e lu ta n d o  p o r " s ta tu s " , fo rn e c e u  os e le m e n to s  p ara  os  
prim eiros "com ics" de crítica. No Brasil, a série "Bringing up Father" foi denom inada "Pafúncio e M arocas".
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recônditas e selvagens zonas de 
Bornéu, Hong-Kong e Singapura, 
acompanhado de um taciturno 
hindu —1 Kolu (que prefigurava 
Lothar, assistente de Mandrake).

Flash Gordon, ao lado de sua 
noiva Dale Arden e do Professor 
Zarkou, errava no reino das som
bras, na cidade submarina, no país 
dos homens azuis, no planeta 
Mongo — e em todas essas paisa
gens fantásticas desenvolvia-se um 
conflito maniqueísta de grandes 
proporções: Flash, o loiro protó
tipo do college boy, do americano 
ideal, representava o Bem, em 
constante luta contra representan
tes do Mal (o mongólico Imperador 
Ming, por exemplo). Alex Ray- 
mond antecipou-se a Mary Quant 
nas míni-saias de Dale Arden.

No entanto, o humor, não per
dera seu lugar. Em 1929, Elsie Se
gar lançara Popeye, o marinheiro 
caolho de antebraços hipertrofia
dos, rude e praguejador, que torna
ria célebres seu cachimbo, seus er
ros de pronúncia e o espinafre 
(verdura que lhe dava uma força 
assombrosa). O brilhantismo do 
texto original não sobreviveu a Se
gar, morto em 1938.

Em 1930, o camundongo Mic- 
key (de Walt Disney), que fora lan
çado em desenho animado três 
anos antes, apareceu também em 
quadrinhos, num desenho elástico e 
fluente, caracterizado pelo equilí
brio de movimentos, que desempe
nhou um grande papel nas historie
tas de animais antropomorfizados.

BrucutuíAlley Oop, no original), 
criado em 1934 por Vincent Ham- 
lin, seguia a tradição de Popeye, na 
linha do herói grosseiro e invencí
vel. A ação se passava na pré-histó
ria, mas o protagonista viajava 
através dos séculos com o auxílio 
de uma máquina do tempo. De 
certa forma, Brucutu seria o pre
cursor das séries intelectualizadas 
que surgiriam a partir da década de 
1950, nos Estados Unidos.

Em 1935 Al Capp (1909- ) 
começou a publicar a saga da famí
lia Yocum (Buscapé, no Brasil), 
nas historietas de Li’l Abner (Fer- 
dinando), que vivia em Dogpatch 
(Brejo Seco). Nessa série, Capp sa
tirizava violentamente todos os as
pectos da sociedade norte-ameri
cana. As complicadas aventuras 
dos Buscapé nunca deixavam de in
cluir personagens, celebridades, lu
gares e acontecimentos da época, e 
sempre faziam alusões críticas à 
política norte-americana.

Ainda em 1934, Milton Caniff 
criou Terry e os Piratas. Ele usava 
alternadamente a pena e o pincel, 
tornando-se um dos mestres da ilu
minação, do claro-escuro e dos vio
lentos contrastes. Foi também um 
dos primeiros desenhistas a adotar 
recursos cinematográficos em seu 
trabalho.

Além de Caniff, somente Alex 
Raymond estudara o enquadra
mento e a iluminação. Os dois cria
dores compreendiam que o ritmo e 
a montagem deviam estar intima
mente associados.

Em 1934, Lee Falk criou o má
gico Mandrake. Inicialmente, a 
personagem revelava poderes so
brenaturais. Com o tempo, os leito
res d e s c o b r ira m  q u e  o s  “ m ila g re s ”
de Mandrake não eram mais que

Nascido na literatura com a Prim eira Guerra M undial e levado aos quadrinhos em  1 9 2 9 . ano de grande crise econô
m ica. Tarzan desviava a atenção dos leitores para os m istérios e perigos da selva africana.

— HE POOGEP, SPRANG IN, ANP PROVE 
THE KNIFE TO THE HILT INTO KERCHAK'5 b O K
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ilusões criadas por sua enorme ca
pacidade hipnótica.

O Fantasma (1936), de Falk, 
com desenhos de Ray Moore, ob
teve grande sucesso, principal
mente devido ao preciosismo dos 
roteiros. Uma das características 
da história é a “hereditariedade do 
herói”: suas atribuições são trans
mitidas de pai para filho há quatro 
séculos; outra é seu caráter colo
nialista: um branco (o Fantasma) 
tutela dezenas de tribos nativas de 
Bengala.

No ano seguinte, usando um de
senho do mais precioso classicismo 
ilustrativo (que se tornou antoló
gico nas grandes paisagens e em ce
nas coletivas), Harold Foster criou 
o Príncipe Valente. A série locali
za-se na época do nascimento da 
Inglaterra,_ enquanto nação (século 
V). A distância histórica não impe
diu que o Príncipe Valente partici
passe simbolicamente da Segunda 
Guerra, através de violentos com
bates contra a invasão dos hunos.

Foster, Raymond e Caniff foram 
os inovadores formais que mais se 
destacaram na década. Enquanto a 
maioria dos desenhistas contenta
va-se em desenhar as cenas de 
frente, Foster e seus contemporâ
neos estavam introduzindo o uso 
de tomadas de campo e contra- 
campo, o que fez surgir a elabora
ção de um estilo narrativo mais 
denso.

O far-west foi outro domínio 
mítico dos quadrinhos. Baseados 
em figuras reais t^Buffalo Bill, Jesse 
James, Wyat Earp, Doc Holliday e 
outros) nasceram diversos cow- 
boys, justiceiros que, montados em 
cavalos fogosos, mostravam sua 
agilidade no gatilho e nos punhos, 
na luta contra os fora-da-lei. A 
saga interminável teve seu primeiro 
destaque em Red Ryder (ou Bronco 
Piller) de Fred Harman, em 1938.

Os super-heróis

Movidos pelos mesmos mecanis
mos gerados pela Depressão, surgi
ram os super-heróis, que represen
tavam um aperfeiçoamento 
mitológico dos heróis comuns. E fi
zeram mais sucesso que estes. Os 
superpoderes davam asas à imagi
nação dos leitores, a identidade se
creta ampliava a margem de empa- 
tia entre o leitor e o herói. Em 1933 
nasceu o primeiro super, Superman 
(Super-homem), escrito por Jerry 
Siegel e desenhado por Joe Shuster, 
mas só foi publicado em 1938.

Sua criação desencadeou uma 
série de seres dotados de superpo
deres (e, muito mais tarde, de “he
róis” que glosavam esses superpo
deres). Superman gozava de uma 
grande vantagem em relação aos 
outros super-heróis: embora na 
vida comum representasse o papel 
de um tímido repórter (Clark 
Kent), o vôo sem auxílio de qual
quer mecanismo era üma carac
terística exclusivamente sua e dos 
outros kriptonianos que se refugia
ram na Terra quando seu planeta 
explodiu. O Capitão Marvel, que ti
nha o mesmo superpoder, causou 
um processo por plágio contra sua 
editora, a Fawcett. A National Pe- 
riodical Publications (a dona do Su- 
per-Homem) conseguiu a proibição 
legal das histórias de Earl O. Rider

LOOSE BOARDS' AN EX IT / 
SHE WENT TO  HER CAR?

Para com petir com Dick Tracy (do Chicago Tribune Syndicate), surgiram  Jim  das Selvas e Flash Gordon (King Fea
ture Syndicate). Essa disputa foi positiva para os leitores, que ganharam  cada vez m ais ação e suspense.
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e Charles C. Beck, nas quais Billy 
Batson, um modesto locutor, trans
formava-se em super-herói ao gri
tar “Shazam!” (palavra mágica 
que lhe dava as virtudes de Salo
mão, Hércules, /Itlas, Zeus, Aqui
les e Mercúrio). No entanto, Sm 
1973, a própria National comprou 
o Copyright da personagem, relan- 
çancfo-a. (No mundo das histórias 
em quadrinhos, o Capitão Marvel 
saiu de circulação por motivos bem 
menos prosaicos: seu arquiinimigo 
Dr. Silvana havia conseguido apri
sioná-lo num balão com gás parali- 
sante; entretanto,, vinte anos de
pois, a proximidade com o Sol 
anulou o efeito do gás e “o mortal 
mais poderoso do mundo” pôde 
reiniciar sua luta em prol dos fra
cos e oprimidos.)

Em 1939, surgiu outro herói: 
Batman. O homem-morcego era o 
defensor da lei e da ordem na ci
dade de Gotham City. Em sua ati
vidade contra o crime, Batman era 
auxiliado por Robin, um 
menino-prodígio que deu margem 
ao aparecimento de vários heróis 
juvenis como o Superboy (o Super- 
man quando menino, criado em 
1945); Aqualad, companheiro de 
Aquaman (de Ramona Fredon, 
1941); Kid Flash, sobrinho de 
Flash Gordon (de Gardner, Fox e 
Harry Lampert, 1940); e Ricardito, 
companheiro do Arqueiro Verde 
(de Lee Elias, 1941).

O Capitão América (persona
gem cujas aventuras eram escritas 
por Joe Simon e desenhadas por 
Jack Kirby) nasceu em 1941. Steve 
Roger, seu alter ego, era um sol
dado tímido e fraco que um dia 
concordou em servir de cobaia a 
uma experiência científica e trans- 
formou-se na “lenda viva da Se
gunda Guerra Mundial” . Foi o pri
meiro super-herói a declarar-se 
inimigo dos nazistas: quando, du
rante o conflito de 1939/1945, os 
Estados Unidos entraram em luta 
contra o Eixo, heróis dos quadri
nhos foram engajados nas forças 
norte-americanas, encarregando-se 
de reforçar a ideologia nacional. 
Mais de quatrocentos super-heróis 
nasceram nesse período. A reação 
nazista transcendeu os quadrinhos: 
Goebbels*, ministro da Propa
ganda da Alemanha, declarou ao 
jornal Das Schwarze K orps que o 
Super-Homem era um “judeu 
sujo”. (Talvez em nenhuma outra 
época tenha ficado tão claramente 
demonstrada a influência social da 
história em quadrinhos.)

Soldados sem guerra

Em 1945, o retorno à paz repre
sentou um período de grande desor
dem. Os horizontes morais e políti
cos estavam ainda muito 
imprecisos para que os criadores 
pudessem assumir posições defini
das. As coisas só começaram a ga
nhar alguma definição durante a 
guerra* fria. Pressionados pelos 
sindicatos, que eram cada vez mais 
exigentes, e, ao mesmo tempo, 
preocupados em consolidar ou imi
tar os estilos criados e definidos 
dez anos antes (ou ainda estimula
dos a tentar novas experiências), os 
criadores eram obrigados a desco
brir e seguir individualmente seu 
próprio rumo.

O marinheiro Popeye e o pré-histórico Brucutu seguiam a linha dos heróis grosseiros e invencíveis. O camundongo  
M ickey desempenhou papel destacado nas historietas de anim ais: o hum or não havia perdido seu lugar.

LA S E M A IN E  
PROCHAINE:

;LE BOURREAU.
______ 71 fe-19-36

L 'A R M E  TE R R IB L E  FRAPPE SANS 
R E L Â C H E .E L LE  SCINTILLE, ROUGE 
DE SANG»,AUX RAYONS OU SO LEIL, 
TANDIS (JU'AU-DESSUS DU R U G IS 
SEM ENT DES EAUX ET DU BRU IT DE 
LA LUTTE RETENTIT LE CRI DE 
GUERRE DE VA L: "POUR JIÈN E!..."

Através de Ferdinando, um a violenta sátira à sociedade norte-am ericana. Em Fantasm a um fato inédito: a m orte  
do herói. E. para os adm iradores do rebuscado desenho do Príncipe V alente , os cenários da vida m edieval.

jsinho
m a n s o .
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f  E, num  m undo  4: 
• ch e io  d e  in ju s t iç a , 
fo m e  e  guerras sem  

fim  . .  . ____ ^

Q u em  p od erá  d izer  
q u e  os r e b e ld es 03 

gr estão e r r a d o s ? jT

Vem dos canos, das 
paredes... mas não 
h i  nada de errado!

Eles personificaram  o Bem , na luta contra o M al. T iveram  um a época gloriosa e um público fie l. Suas ações quase 
sempre refletiram  os valores e os m itos da sociedade ocidental. M as os tem pos m udaram . M udou a realidade e 
novos m itos foram  criados. E, para S uper-H om em . Robin. Fam ília M arvel. Capitão A m ârica. H om em  de Ferro. H o
m em  Aranha, restaram  a angústia e a discutível com pensação de se tornarem  objetos de estudos e teorias.

A guerra havia dado origem, por 
exemplo, ao herói militar, encarre
gado de defender a democracia oci
dental. Nessa linha, Franck Rob- 
bins criara Johnny Hazard (1944), 
que chegou a lutar na Coreia* (e 
que, bem depois, combateria no 
Vietnam*).

Hogarth criou uma história exó
tica — Drago (1945) — , que se
guia a linha de Jim das Selvas. E 
uma nova tendência sentimental fe
minina nasceu com Mary Worth, 
de Allen Sanders e Ken Ernest, 
onde eram exaltadas as virtudes 
tradicionais, gênero que seria se
guido por Stan Drake com The 
Heart o f Juliet Jones, de 1953.

Milton Çaniff, nessa época, 
abandonou Terry e dedicou-se a 
um novo herói — Steve Canyon 
(1947) — , um anticomunista que 
teve a oportunidade de salvar os 
Estados Unidos de diversos com- 
plôs sino-soviéticos.

Posteriormente, um novo ele
mento foi associado às histórias em 
quadrinhos: a delinqüência juvenil. 
A intensificação desse problema, 
sobretudo nos Estados Unidos, 
fora apontada como uma conse
qüência direta da leitura das histó
rias em quadrinhos. Em 1954, o 
psiquiatra Frederik Wethan tentou 
corroborar essa opinião no livro A 
Sedução dos Inocentes, onde defen
dia a tese de que os quadrinhos ti
nham efeito altamente nocivo em 
seus leitores.

Assustados, os sindicatos sub
meteram os desenhistas a uma cen
sura intolerante. Hogarth, por 
exemplo, abandonou o genero.

Mas, em meio a toda confusão, 
algo de novo nasceu nos Estados 
Unidos: a história em quadrinhos 
“pensante”, com preocupações 
existenciais e políticas, transmiti
das geralmente por metáforas 
(crianças, animais, o mundo pré- 
histórico e o medieval). Essa ten
dência, que começara em 1948 
com a publicação de Pogo, de Wal- 
ter Kelly, seria sublinhada pelos 
Peanuts (“amendoins”), criados, 
em 1950, por Charles M. Schulz, e 
pelos anti-heróis de Jules Feiffer 
(1929- ), publicados a partir de 
1956. A. C., de Johnny Hart 
(1958), e The Wizard o f  Id  (no 
Brasil, O Feiticeiro), de B. Parker 
e J. Hart, criado em 1964, conti
nuariam explorando esse filão.

Nessa linha de comics, as perso
nagens são simples elementos do 
cotidiano, surpreendidos em situa
ções banais. O silêncio —  a ausên
cia de balões — é um elemento co
mum nessas historietas, e muitas 
vezes assume importância maior 
do que a das palavras.

Pogo, por exemplo, é um painel 
onde a sociedade animal contesta a 
humana. Os grandes problemas 
contemporâneos são regidos por 
Pogo (um gambá) e Albert (um ja
caré). Pogo poderia ser classificado 
como um racional-humanista, en
quanto Albert demonstra fortes 
tendências anarquistas.

Na chamada "caça às bruxas” 
(período entre 1950 e 1954, aproxi
madamente, quando qualquer re
mota suspeita de comunismo impli
cava julgamentos e perseguições), o 
senador McCarthy* foi simboli
zado numa história da série como 
um histérico chacal. (Essa atitude
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A guerra produziu vários heróis m ilitares (S teve Canyon, Johnny Hazard. Drago e outros). Eles tam bém  tiveram  
uma missão im portante dentro da literatura dos quadrinhos: ajudar a defender a dem ocracia no Ocidente.

Um  "cow boy" solitário, um estranho cavalo e bandidos confusos: Lucky Luke, um a obra-prim a do antiw estern.

crítica valeu a Kelly diversos pro
blemas com a Comissão de Investi
gações sobre Atividades Antiame- 
ricanas.)

Snoopy (Xereta), personagem do 
universo dos Peanuts, é um cãozi
nho que vive perdido em considera 
ções metafísicas, enquanto Charlie 
Brown, seu dono, sofre um imenso 
complexo de rejeição.

A. C. especula a civilização den
tro de uma perspectiva pré-histó
rica. O Feiticeiro critica a reali
dade social moderna do ponto de 
vista da Idade Média.

Esse gênero de historieta, que 
proliferou principalmentenos Esta
dos Unidos, acabou atraindo um 
novo público leitor: os intelectuais, 
que passaram a promover o gênero 
como um todo. Dentro desse es
pírito surgiu a editora norte-ameri
cana Educational Comics Co., que 
publicaria a revista M ad (1952), 
com os mais diversos temas; em ge
ral, sátiras a filmes, à televisão e à 
cultura de massa exportada pelos 
Estados Unidos para o mundo.

Na Europa, a confusão do pós- 
guerra não foi menor do que na 
América. O racionamento de papel 
e tinta prejudicou a imprensa ilus
trada, enquanto, por outro lado, 
crescia a oposição de organizações 
religiosas e políticas às histórias 
em quadrinhos. Na França, por 
exemplo, uma Comissão de Estu
dos de Publicações para Crianças 
chegou a apresentar projeto de lei 
visando à proibição das histórias 
em quadrinhos estrangeiras.

Todavia, apesar de todas as 
pressões e oposições, a história em 
quadrinhos conseguiu sobreviver. 
Em 1947, surgiu na Bélgica a obra- 
prima do “antiwestern”: Lucky 
Luke, de Maurice de Bevere. Era a 
história de um cowboy solitário 
que, junto com seu cavalo Jolly 
Jumper e seu cão Rantanplan, en
frentava os bandidos Dalton, tão 
confusos que caíam nas próprias 
armadilhas.

Em 1947, uma geração de novos 
desenhistas fez sua estréia nos qua
drinhos: Jean Ache (Arabelle, la 
Dernière Sirène); Albert Uderzo 
(Arip Buck); Edgar P. Jacobs, que 
começou uma longa série de histo
rietas caracterizadas pela extrema 
precisão do desenho e sólida cons
trução do cenário. As personagens 
de Jacobs — o Professor Mortimer, 
France Blake e o Coronel Olirik —  
apareceram numa série de ficção 
científica, Le Rayon U.

Entretanto, as historietas euro
péias só começaram a competir efe
tivamente com os comics america
nos na década de 60. Em 1959, 
Albert Uderzo (desenhista) e René 
Goscinny (roteirista) criaram As- 
terix —  série que se caracteriza por 
um rico folclore de tipos e por cer
tas expressões gráficas (os textos 
dos balões em hieróglifos e gótico, 
indicando um egípcio e um godo 
conversando, por exemplo). As his
tórias retratam a resistencia de 
uma aldeia gaulesa contra o expan- 
sionismo do Império Romano, no 
século I a.C.

As aventuras de Barbarella, 
criada em 1964 por Jean Claude 
Forest, ficaram famosas pelas 
grandes imagens poéticas e sen 
suais. Dois anos depois, Guy Pel 
laert e Pierre Bartier criaram a per-
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•Di&b  l i k e  t o  w ü c o m e u o ü $ o o t>  f o l k s  
i o  l h e  Q u f e n ç t e e - m i e s u r  m o l e ,  

h e r e ,  i s  a n x i o u s  t o  m e e t  j j o u —

Tristem ente engraçados, neuroticam ente m etafísicos, trag icam ente lúcidos, eles (Pogo, Peanuts. M afalda, Bristow , as personagens de Feiffer e O Feiticeiro) 
vivem  num universo frágil que reflete os tem ores, as angústias e as contradições do hom em  que habita o século XX.

» » R C D H M t  ÇA LA uifm/AU VUULAT/AUfHNCRAC*.
L Ã , J B  S W i*  U É  METl l C ^ K .  /  TV  5 í r f * „ .

Na década de 196 0 . as historietas européias passaram a com petir seriam ente com as am ericanas. "A sterix" (de Uderzo e René Goscinny) fo i uma delas.
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sonagem Jodelle, que seguia a 
mesma linha.

Na Itália, Guido Crepax publi
cava desde 1965, na revista Neu
tron, uma paródia crítica da socie
dade neocapitalista italiana do 
pós-guerra e da fascinação pela 
cultura norte-americana. Desta sé
rie originou-se Valentina, também 
de Crepax, uma das muitas perso
nagens femininas que invadiram o 
mercado: Modesty Bláise (de 
O’Donnell e Holdaway, 1962), 
uma adaptação feminina de James 
Bond; Paulette (de Volinski e Pi- 
chard, 1971), uma_ versão sensual 
do personagem Cândido, de Vol
taire; Octobrina, que circula em pu- 
blicaçõçs clandestinas na União 
Soviética, etc. Muito liberais em 
matéria de amor —  um provável 
reflexo do Woman's Lib — , essas 
heroínas romperam a tradição de 
quase assexualidade que caracteri
zava ás personagens de histórias 
em quadrinhos.

Aos poucos, alastrava-se por 
todo o mundo uma intensa galeria 
de tipos: Mimintrollet, de Lars 
Jansson, na Suécia; Jimmy, das 
Gummipferd, de Roland Kohlsaat, 
na Alemanha; Cisco Kid, de José 
Luiz Salinas; e Mafalda, de Quino, 
na Argentina.

Dentro dos Estados Unidos é 
possível localizar uma corrente 
contra-cultural que exerceu bas
tante influência: a underground, li
derada por Robert Çrumb. Mistu
rando pornografia, violência, 
política e crítica social, os quadri
nhos underground causaram 
enorme impacto na área dos “co
mics”. Fenômeno típico dò início 
da década de 1970, eles acabaram 
desaparecendo rapidamente, de
vido, em parte, a seu esquema não- 
industrial de produção.

Os quadrinhos são publicados 
também em países não-capitalistas. 
Na China Popular, por exemplo, 
eles são editados aos milhões, e 
exerceram recentemente importante 
papel na desmistificação da ima
gem de Confúcio. Em Cuba tam
bém se publicam quadrinhos com 
uma forte conotação política.

Adaptações e criações
A primeira revista a publicar 

histórias em quadrinhos no Brasil 
foi o Tico-Tico, que surgiu em 
1905 com as histórias de Chiqui- 
nho (nacionalização de Buster 
Brown, de OutcoUlt). Além de 
adaptar originais norte-america
nos, o Tico-Tico incentivou muitos 
desenhistas brasileiros a criar suas 
próprias histórias. ■

De J. Carlos, por exemplo, é a 
personagem Lamparina (uma em- 
pregadinha negra); Luís Sá 
(1907- ) criou Reco-Reco, Bo- 
lão e Azeitona; Osvaldo Stormi 
produziu Zé Macaco e Faustina e 
Nino Borges, Bolinha e Bolonha.

A revista Gibi, que apresentava 
personagens norte-americanos, teve 
tanto sucesso no Brasil que a pala
vra “gibi” passou a designar qual
quer publicação de histórias em 
quadrinhos.

A Gazetinha (1929) lançou al
guns clássicos das histórias em 
quadrinhos brasileiras, como A
G arra  C in zen ta ,  d e  F r a n c is c o  A r -
mond e Renato Silva.

AAH»HA!HA! 
J f c g  SeBAHi. 
U S i6 8 A S € « A I
- f o u s n  a 
ah!ah! #

cMluNO/.

A  m u lh e r  (pelo menos a  dos quadrinhos) já  não fica à  espera do herói que volta coberto de m edalhas e sangue: 
Barbarella, Saga-de-Xam , Pravda, Jodelle, Bianca, Paulette  e Octobrina participam  intensa e sensualm ente de tudo,
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O Suplemento Juvenil (1934), de 
Adolfo Aizen, popularizou as pro
duções de Alex Raymond, Harold 
Foster, Lee Falk e outros. O Sesi- 
nho (1948/1961), revista do Ser
viço Social da Indústria (SESI), as
sumiu particular importância por 
manter artistas exclusivamente na
cionais como, por exemplo, Ziraldo 
Alves Pinto, Ricardo Frote e For- 
tun-a.

As histórias de Walt Disney pas
saram a ser publicadas no Brasil na 
década de 1950, com grande acei
tação pelo público, tanto que, jàem  
1961, a Editora Abril, que com
prara os direitos Disney, produzia 
historinhas brasileiras, com perso
nagens novas como, por exemplo, 
o Zé Carioca.

As histórias de terror em quadri
nhos sempre tiveram bom público 
no Brasil. Como as norte-america- 
nas pareciam ser as preferidas, 
muitos autores brasileiros assina
vam-se com pseudônimo inglês. 
Entre os autores mais destacados 
no campo estão Nico Rosso e 
Jayme Cortez.

Em 1960, Ziraldo lançou sua 
própria revista, Pererê, um marco 
criativo na produção brasileira de 
histórias em quadrinhos. As perso
nagens eram infantis, mas muitas 
de suas tiradas divertiam e faziam 
pensar também os adultos. A ação 
se passa em algum ponto do inte
rior de Minas, a Mata do Fundão, 
onde vivem um grupo de animais, 
um índio e uma figura mitológica 
(o Saci).

No entanto, foi Maurício de 
Sousa o primeiro desenhista brasi
leiro a industrializar os quadrinhos, 
criando em 1961 uma equipe que 
produzia tiras para vários jornais, 
com as aventuras de Mônica, Ce
bolinha, Cascão, Bidu, etc.

Outros nomes que se salientaram 
nas histórias em quadrinhos brasi
leiras: Joselito (Champanhota, 
1958), Gedeone Malagola (Homem 
Lua e Raio Negro, 1965), Rivaldo 
(Zé da Lata, 1966), Ciça (O Pato, 
1968), Daniel Azulay (Capitão 
Cipó, 1969). O surgimento do se
manário O Pasquim (1969) revelou 
ou consagrou nova série de artistas 
dos quadrinhos, como Jaguar, que, 
com seu Chopnics, satiriza a zona 
sul carioca, e Henfil, o criador dos 
Fradinhos (1965). A década de 
1970 viu nascer vários grupos ama
dores nas principais capitais do 
país, responsáveis por publicações 
experimentais como O Balão (São 
Paulo), Uai! (Belo Horizonte), Ca- 
bramacho (Natal), Q.I.14 (Porto 
Alegre). Nessas revistas projeta
ram-se novos valores, como Edgar 
Vasques, os irmãos Paulo e Chico 
Caruso, Paulo Santos, Luís Gê, 
Benjamin, Laerte, Gus e muitos ou
tros nomes.

No contexto mundial, a história 
em quadrinhos está bastante rela
cionada com o nascimento dos 
grandes periódicos, com a evolução 
das técnicas de impressão, com as 
mudanças das formas gráficas, etc. 
Sofrendo a influência dos moder
nos meios de comunicação, conse
guiu afirmar-se como arte e con
quistou seus próprios meios de 
expressão.

Quando Outcoult colocou textos
E lab o ran d o  cad a  q u adrinh o  co m o  u m a  o b ra  d e  a rte , o fra n c ê s  D ru ille t  co n s tró i u m  p a lco  su rrea lis ta  para as "loucas" dentro dos balõezinhos, estava fa- 
av e n tu ra s  de seu p e rs o n a g e m  Lono S lo a n e . zendo muito mais que mudar a lo-
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truque, pois tudo nõo possovo mesmo de um truque, muito usado no teatro pelos mágicos e 
ilusionistas,.«

Nesse dio Chiquinho deu tombém boas gargalhadas ' !

O "Tico-T ico" reuniu adaptações (Chiquinho, por exem plo) e as prim eiras criações brasileiras: Bolão, Reco-Reco, Azeitona, Zé M acaco, Faustina.

Po! cpui
T ^ e A D A i!

Em aventuras “ sádicas" (como as dos Fradinhos, de Henfil) ou "in fantis" (comò as de "P ererê", de Ziraldo), a criação brasileira dos anos 60.

A  turm a de M aurício de Sousa (liderada por Cebolinha e Mônica) teve êxito tam bém  ho mundo dos brinquedos. Zé Carioca, a prim eira personagem Disney 
criada no Brasil, é conhecida in ternacionalm ente. E o realismo onírico de Sérgio M acedo chegou aos quadrinhos no com eço da década de 197 0 .
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Na dAcada de 197 0 , vários am adores de todo o Brasil tiveram  acesso á profissionalizaçAo. ("R ango", de Vasques.)

calização espacial das palavras em 
relação às figuras. O uso do diá
logo no interior do balão acrescen
tou novas conotações e significa
dos às historietas. Dessa forma, as 
palavras passaram a sofrer um tra
tamento plástico: de acordo com 
seu desenho, tamanho, cor, forma 
e espessura, passaram a ser elemen
tos importantes na explicação das 
emoções. Os significados de uma 
mesma palavra são diferentes se ela 
recebe tratamentos diferentes. Um 
simples “venha cá”, por exemplo, 
pode, de acordo com o tamanho e 
os sinais gráficos que o acompa
nham, significar um chamado 
suave ou um apelo histérico.

Além disso, existe grande varie
dade de ruídos, onomatopéias, pen
samentos, lembranças e sonhos re
presentados por caracteres tipográ
ficos específicos, que podem fazer 
parte do balão e sua forma pode ex
plicar uma ação.

A técnica narrativa dos quadri
nhos é o resultado da soma de di
versos elementos. O objetivo é con
tar uma ação que se manifesta a 
partir de uma série de acontecimen
tos, onde o desenrolar temporal 
passa de uma imagem para outra, 
sem que a continuidade seja inter
rompida.

Existem várias formas de narra
ção: a simplificada (quando a ação 
unica é exposta numa série de qua
dros colocados numa ordem lógica 
de desenvolvimento temporal); a 
paralela (duas ou mais açoes simul
tâneas são contadas por justaposi
ção de cenas diferentes); a retar
dada (a ação é decomposta numa 
série de planos proximos no 
tempo); etc.

Tornando mais lucrativa a in
dústria de vender notícias, os co- 
mics mantiveram-se sujeitos às exi
gências de um ritmo uniforme, 
distribuindo com regularidade o 
suspense (com o obietivo de pren
der a atenção dos leitores de um 
episódio para outro).

Partindo de uma extrema simpli
ficação da trama, evidenciou-se 
uma estrutura narrativa segundo a 
qual todos os acontecimentos re
presentavam sempre a mesma si
tuação, com personagens que rea
giam segundo os mesmos estímulos 
(Krazy Rat, por exemplo).

O amor massificado

As histórias em quadrinhos ro
mânticas foram praticamente eclip
sadas pelas fotonovelas (que ape
nas substituem a imagem dese
nhada pela fotografia: os balões, as 
onomatopéias e todo o resto per
manecem).

As fotonovelas nasceram na Itá
lia, em 1947, sob a forma de “cine- 
romances” : as revistas publicavam 
alguns fotogramas de filmes famo
sos, acrescentando-lhes textos ex
plicativos. Assim, os sucessos cine
matográficos chegavam também às 
camadas mais pobres da população 
e à zona rural. Tamanha populari
dade levou à criação de histórias 
originais (as fotonovelas propria
mente ditas).

Em 1949 o novo gênero insta- 
lou-se também na França e, logo 
depois, era exportado para a Amé
rica Latina, ô  sucesso foi estron
doso: em 1975, só no Brasil seriam

publicadas 1,7 milhão dessas re
vistas, mensalmente.

As fotonovelas sempre estiveram 
presas a um limitado esquema de 
criação, voltado para as histórias 
romantico-conformistas. Seu pú
blico, apesar de vasto, restringe-se 
a mulheres (operárias ou de classe 
média, sobretudo adolescentes), de 
países latinos e católicos. A partir 
da década de 60, enveredou-se tam
bém pará as histórias policiais e sa- 
do-masoquistas, ao lado de tentati
vas de criação da “fotonovela de 
humor”, empreendidas, por exem
plo, pela revista francesa Hara-kiri, 
pela americana National Lampoon 
e pelo jornal brasileiro O Pasquim. 
Em 1976, a revista brasileira Pla
car (esportiva, de público predomi
nantemente masculino) publicou a 
adaptação de uma peça de Odu- 
valdo Viana Filho, Chapetuba Fu
tebol Clube.

O bem, o mal e a angústia

A acusação mais comumente 
feita aos comics é que, em se tra
tando de um produto industrial, 
funcionam segundo todos os meca
nismos de persuasão, supondo no 
consumidor uma expectativa de 
fuga. Dessa forma, a história em 
quadrinhos poderia refletir em sua 
própria estrutura a pedagogia ine
rente a um sistema, reforçando seus 
mitos e valores.

Analisado pelo crítico Umberto 
Eco (1932- ), o Super-Homem 
define-se como um super-herói en
quanto competente para enfrentar 
(e resolver) problemas de galáxias 
distantes, e como um simples de
fensor da propriedade privada 
quando atua na Terra.

Nos quadrinhos é relativamente

fácil combater assaltantes de ban
cos e demais “bandidos suburba
nos”, personagens do sub mundo. 
O difícil para o super-herói é resol
ver problemas mais significativos
— como a corrupção administra
tiva e política, a fome, a miséria, as 
doenças, a poluição, etc.

Ainda segunao Eco, “a única 
forma visível que o mal assume é 
o atentado à propriedade privada”. 
E isso, o Super-Homein resolve nos 
quadrinhos, já que ele é um super- 
exemplo da “consciência civil com
pletamente separada da consciên
cia política". E de acordo com a 
dosagem chega-se a uma consciên
cia maniqueista: “Toda a autori
dade é fundamentalmente boa e 
isenta de corrupção, enquanto que 
todo malvado o e desde a raiz, sem 
esperança de redenção”.

A maioria das histórias em qua
drinhos obedece a um claro mani- 
queísmo, onde o Bem identifica-se 
com a civilização ocidental, a lei e 
os “bons” costumes; e o Mal, com 
a perturbação do curso das rela
ções sociais vigentes.

A figura do herói contrapõe-se 
comumente à do malfeitor: Capitão 
Marvel enfrenta Dr. Silvana, Ir
mãos Metralha tentam roubar Tio 
Patinhas, etc.

Essa dualidade pode ocorrer 
também nas historietas de con
teúdo humorístico, como em Aste- 
rix, onde o mundo dos gauleses 
opõe-se ao dos romanos.

No entanto, nem todas as histó
rias em quadrinhos obedecem a 
esse esquema. Os comics de Al 
Capp, por exemplo, foram sobre
tudo uma crítica aos tiques e mitos 
norte-americanos. Embora hoje 
Capp seja muito criticado pelas po- 
siçoes conservadoras que vem to

mando, em 1953, John Steinbeck 
escrevia: “Dado que Capp é prova
velmente o maior escritor contem
porâneo, sugiro à comissão encar
regada de escolher o prêmio Nobel 
que encare seriamente sua candida
tura. Quem sabe o que é a litera
tura? A dos homens de Cro-Mag- 
non está pintada nas paredes da 
gruta de Altamira. Quem é que 
pode dizer se a literatura do futuro 
não ficará projetada nas nuvens? 
Nossa afirmaçao de que a litera
tura é a palavra escrita e impressa 
não tem qualquer fundamento 
eterno”.

A personagem Mafalda, de 
Quino, porta uma ideologia liberal 
e pacifista; os Peanuts, de Schulz, 
refletem as preocupações existen
ciais de seus personagens. Até 
mesmo os super-heróis que nos 
anos 30 e 40Jutaram pelos valores 
da “civilização ocidental”, quando 
revividos na década de 1960 passa
ram a defrontar-se com problemas 
de outra ordem (derivados de uma 
mudança no mundo real): falta de 
dinheiro, isolamento (por serem di
ferentes —  superdotados), desilu
sões amorosas, incompreensão, etc.

Suas angústias aparecem muitas 
vezes de forma patética. O Capitão 
América, voltando depois de 25 
anos, erra solitário pelas ruas e se 
interroga: “Quem poderá dizer que 
os rebeldes estão errados? Passei 
toda a minha vida lutando pela le i! 
Talvez fosse melhor eu ter lutado 
m enos. . . e perguntado m ais!”

VEJA TAMBÉM: Animação Cine
matográfica; Cultura de Massa; 
Humor; Ideologia; Imagem; Jorna
lismo.
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Qualidade, 
Controle de

A produção* de qualquer objeto 
(ou serviço) envolve uma série de 
riscos e portanto exige cuidadosas 
medidas de controle. Uma delas (o 
controle de qualidade) é exercida 
tanto pelo fabricante quanto pelo 
usuário do produto*.

O desempenho, a durabilidade, a 
confiabilidade (capacidade de não 
apresentar defeito), a aparência, o 
acabamento e o conforto são algu
mas das características que o com
prador verifica antes de aceitar 
qualquer produto.

Usando como referencial a utili
dade, o consumidor reconhece a 

u alidade segundo suas necessida- 
es. Quem quer um automóvel de 

luxo, por exemplo, procura alta 
qualidade no trinômio conforto, se
gurança e durabilidade; quem pre
fere um carro esportivo, valoriza 
mais as características velocidade e 
desempenho.

Portanto, o conceito de quali
dade é muito relativo.

Qualidade para o fabricante

A empresa procede à medição de 
características quantificáveis —  
desempenho, durabilidade, confia
bilidade, precisão dimensional, 
acabamento das superfícies — , 
além da avaliação de característi
cas não quantificáveis (cheiro, cor, 
etc.).

0  nível de qualidade desejado 
para o produto e fixado na fase de 
projeto e depende do processo de 
fabricação; depois, o sistema de 
controle de qualidade encarrega-se 
de garantir a entrega do produto 
com as características mais aproxi
madas das exigidas no projeto.

Se as características não atingem 
as especificações, ocorre a queda 
da qualidade global do produto, 
provocando a diminuição do preço 
ou até o cancelamento das vendas.

Se as características superam as 
especificações, sobrecarregam o 
custo de produção, que muitas ve
zes não pode ser compensado por 
acréscimos no preço de venda.

Os parâmetros do nível de quali
dade devem permanecer dentro dos 
limites em que o mercado é bem 
servido e a empresa aufere lucro.

Para evitar a produção de peças 
defeituosas, a empresa toma inúme
ras precauções, a começar pelo 
projeto do produto, escolha do 
equipamento e do processo de fa
bricação.

Primeiro, verifica se as especifi
cações do produto são atendidas 
pelos equipamentos e processos es
colhidos e, em caso negativo, modi
fica os processos, substitui os equi
pamentos, ou, ainda, retifica as es
pecificações.

Equipamentos desregulados ou 
lotes de matéria-prima defeituosos 
são identificados por meio de 
amostragem estatística, presente 
em todas as etapas de produção. 
Esse acompanhamento permite a 
percepção, com antecedência, de

qualquer desvio na qualidade da 
produção.

Apesar das medidas preventivas, 
alguns pormenores escapam à fis
cal izaçao, por mais rigorosa que 
sej a.

Por isso existe a função corretiva 
do controle de qualidade, incum
bida de inspecionar o produto nos 
diversos estágios de fabricação, co
locar de lado as peças produzidas 
abaixo das especificações e evitar 
que as mesmas cheguem ao consu
midor.

Inspeção a 100%

A vistoria final de automóveis, 
aviões e veículos espaciais consiste 
na verificação do bofti funciona
mento de todas as peças produzi
das. Este é o tipo de inspeção reco
mendado para peças muito caras, 
componentes de produtos de muita 
responsabilidade.

Mas ainda assim não há garantia 
de que todas as peças defeituosas 
sejam localizadas, pois os inspeto
res cometem erros devido ao 
grande número de verificações.

Testes que implicam a destrui
ção total da peça evidentemente 
não podem ser feitos na inspeção a 
100%, pois implicariam a destrui
ção da totalidade da produção.

O tipo de inspeção por amostra
gem é o mais barato, único possível 
nos casos em que as peças preci
sam ser inutilizadas nos testes e 
realiza-se com margem de erro co
nhecida.

Certo número de peças sorteadas 
de um lote constitui uma amostra, 
que passa pela verificação funda
mentada na idéia de que os lotes fa
zem parte de uma população es
tatística conhecida. A quantidade 
de peças defeituosas da amostra in
dica se o número de peças defeituo
sas no lote é aceitável ou não.

Sendo aceitável, o lote é conside
rado normal e entregue; caso con
trário, o lote é recusado e subme
tido à inspeção a 100%, para que 
a parte aproveitável seja separada. 
A parte defeituosa pode ser recupe
rada, destruída ou vendida a preço 
mais baixo, conforme o tipo do 
produto.

A inspeção por amostragem é 
típica de indústrias de pejas produ
zidas em massa, indústrias têxteis, 
químicas e de materiais em geral.

As funções corretiva e preven
tiva fazem parte do controle de 
qualidade de uma empresa, uma 
complementando a outra. Juntas, 
trabalham para minimizar os defei
tos e evitar que cheguem ao consu
midor.

O nível de qualidade dos produ
tos afeta diretamente o resultado fi
nal da empresa em termos de lucro 
ou prejuízo. De modo geral, alto 
nível de qualidade implica maiores 
custos e maiores preços de venda.

Os custos e os preços não va
riam da mesma maneira, já que os 
preços são fixados pelos compra
dores, sem relação direta com os 
custos de produção. O lucro má
ximo corresponde a um ponto 
ótimo intermediário (figura 1).

VEJA TAMBÉM: Industrial, En
genharia; Produção; Produto.

O nível de qualidade desejado para um produto é fixado em  fase de projeto. 
M as podem aparecer equipam entos desregulados, m atéria -prim a defeituosa  
e outros problem as, exigindo da em presa um a inspeção constante do pro
cesso produtivo. Em geral, esse controle efetua-se por am ostragem .
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Quando descobertos, os quasares foram  identificados com o radiem issores puntiform es. Verificou-se, porém , que 
eles irradiam  numa érea m uito m aior do que a observada opticam ente: a emissão provém, essencialm ente, de uma  
faixa que os envolve; em  cim a. o corpo central de um quasar, cuja radiação é atribuída ao m ovim ento de partículas  
dotadas de carga elétrica, em  torno desse corpo, e que são retidas por seu cam po m agnético.

Quasar

A partir de 1947, a radiastrono- 
mia* (cujo alvo principal é a identi
ficação de fontes radielétricas com 
objetos opticamente visíveis) ini
ciou uma seqüência de descobertas 
que culminou com a detecção de 
objetos siderais radiemissores de 
aparência estelar —  os quasares.

A maioria dessas fontes é exte
rior à Via Láctea. As galáticas —  
restos de supemovas ou nebulosas 
galáticas — distinguem-se pelas 
grandes dimensões angulares e pela 
proximidade do plano de simetria 
da galáxia*. As extragaláticas são 
elípticas gigantes, muito luminosas, 
cujo espectro óptico revela raias de 
emissão intensa, características da 
matéria interestelar excitada.

Sucessão de investigações

Em 1960-1961, a equipe do Ins
tituto Tecnológico da Califórnia 
descobriu que a posição de quatro 
radiofontes, muito fortes (respecti
vamente, números 3C48, 3C 147, 
3 C 196 e 3C286, do 3.° catálogo de 
radiofontes de Cambridge), coin
cide com a de estrelas*. Admitia-se 
que as mais próximas poderiam 
produzir, apenas esporadicamente, 
emissões muito fracas de rádio*. 
Entretanto, o espectro da mais in
tensa dessas estrelas (3C48) reve
lou linhas de emissão incomuns e 
não identificáveis.

Em 1962, foi descoberto um ob
jeto do mesmo tipo (3C273, fre
qüentemente ocultado pela Lua). 
Com a ocultação ocorrida a 5 de 
agosto de 1962 —  observada atra 
ves do radiotelescópio de Parkes 
(Austrália) — , mediram-se os ins
tantes de imersão e de emersão, de
terminando-se a posição da fonte 
com precisão da ordem de um se
gundo de grau. A forma da curva 
registrada nesses intervalos de 
tempo forneceu informações sobre 
a estrutura e as dimensões da ra- 
diofonte.

De outras ocultações da 3C273, 
examinadas em diferentes compri
mentos de onda, concluiu-se que 
essa é uma fonte dupla, com uma 
componente muito pequena (diâ
metro aparente não maior do que 
cinco décimos de segundo) e outra 
alongada, de dimensões pouco 
maiores. Ambas possuem um es
pectro radielétrico muito diferente 
e somente a pequena é visível nos 
comprimentos de onda centimétri- 
cos.

Pela posição deduzida na pri
meira ocultação, os astrônomos do 
monte Palomar consideraram que a 
componente menor é um objeto de 
aparência estelar de magnitude 
12,7 enquanto a outra se superpõe 
a uma espécie de filamento retilí- 
neo, certamente associado ao ob
jeto principal, mas cuja natureza 
mostrou-se misteriosa. Graças à lu
minosidade relativamente elevada 
dessa “estrela”, conseguiram-se ob
ter vários espectros (tanto no 
monte Palomar como no observa
tório de Haute-Provence, na 
França), nos quais, além de um

fundo contínuo intenso, viam-se 
raias de emissão reconhecidas 
como as linhas de Balmer do hidro
gênio, do oxigênio e do magnésio 
ionizados. Contudo, todas elas 
apresentaram um deslocamento 
para o vermelho, como as raias de 
uma galáxia distante.

Da mesma forma, o espectro da 
3C48, com raias de emissão clássi
cas, era deslocado, no entanto, 
mais acentuadamente.

Algumas hipóteses

A procura da causa dos desvios 
para o vermelho, inúmeras e pro
fundas pesquisas foram efetuadas. 
De início, pensou-se que, por per
tencerem à galáxia, esses objetos 
eram dela projetados a velocidades 
enormes, podendo mesmo ultrapas
sar a metade da velocidade da luz.

O deslocamento seria, portanto, de
corrente do efeito* Doppler. De 
qualquer forma, ignorava-se o que 
poderia acelerar de tal modo essas 
estrelas. Deveria ser também obser
vável seu movimento próprio sobre 
a esfera celeste (como se dá com o 
de afastamento), pois não há ne
nhuma razão para que a direção da 
velocidade de fuga passe pelo Sol*. 
Apesar do rigor das medidas, nada 
ficou estabelecido.

Sugeriu-se, ainda, que o desloca
mento estivesse relacionado com 
um efeito de relatividade* geral, em 
virtude do elevado campo gfavita- 
cional.

O efeito — muito fraco no caso 
do Sol —  é apreciável para as anãs 
brancas, que têm grande gravidade 
superficial. Assim, as radiofontes 
quasi-estelares (quasi-stellar radio
so u rce )  —  o u  q u a sa re s  —  seria m

objetos maciços e de pequenas di
mensões. Porém, evidenciou-se que 
eles estariam localizados nos con
fins da galáxia, com massa supe
rior a 100 bilhões de vezes a do 
Sol. Não existe prova alguma de 
que massa tão considerável (equi
valente a uma galáxia de razoáveis 
proporções) possa ser estável 
mesmo por momentos. Poderia su
por-se que a maiores deslocamen
tos das raias correspondessem lu- 
minosidades mais altas, o que foi 
contrariado pela observação.

A hipótese mais provável as
sume os objetos como galáxias e 
explica o desvio para o vermelho 
como um efeito cosmológico, resul
tante da expansão do universo. A 
medida dos afastamentos permitiu 
estimar que os quasares são dez ve
zes menores que as galáxias ordi-
n á r ia s  e  sua lu m in o s id a d e  é en tre
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dez e cem vezes maior que a das 
grandes galáxias.

O estudo das intensidades relati
vas das raias (“espectro descontí
nuo”) possibilitou cálculos aproxi
mados de densidade, temperatura e 
volume do gás ionizado de onde se 
originaram os quasares, resultando 
3 milhões de átomos por centíme
tro cúbico (baixa densidade), tem
peratura próxima de 17 000°K  e 
preenchimento de uma esfera com 
diâmetro compreendido entre dez e 
cem anos-luz.

Mas o “espectro contínuo”, que 
contém quase toda a luz, não pode 
provir de tão grande volume. As
sim é que se constataram variações 
de brilho em algumas fontes, em 
certos casos, ocorridas em menos 
de semanas. Logo, as dimensões da 
região emissora de radiação contí
nua não podem ser superiores à 
distância passível de ser atraves
sada pela luz em poucas semanas. 
Um décimo de ano-luz parece ser 
o diâmetro máximo para essa re
gião.

No caso de emissões de radio, o 
diâmetro é muito maior: vai de al
guns milhares a várias centenas de 
milhares de anos-luz. Com esses 
dados, atribuem-se aos quasares 
uma estrutura composta por um 
núcleo de um décimo de ano-luz 
(produzindo a radiação contínua 
optica), envolto por uma nuvem de 
gas ionizado da ordem de uma de
zena de anos-luz (onde são emiti
das as raias), e um volume variável 
e maior que os anteriores, respon
sável pela emissão de rádio.

Do ponto de vista óptico, os 
quasares são muito diferentes das 
galáxias comuns, mas como fonte ŝ 
emissoras diferenciam-se menos. A 
semelhança dos quasares, as galá
xias que emitem radiações radielé- 
tricas intensas podem possuir j>e- 
quenas ou grandes dimensões. 
Descobriu-se, também, um grande 
número de pequenas galáxias bas
tante luminosas, aparentemente in
termediárias entre as habituais e os 
quasares.

Origens

Para efeitos de comparação, su
geriu-se um estudo estatístico, pois, 
em 20 000 galáxias, duas são radie- 
missoras potentes, uma das quais é 
um quasar. Atualmente, conhece-se 
meia centena emitindo na faixa do 
rádio.

Como a emissão de energia é 
muito rápida, sua duração não po
derá ser maior do que 10 milhões 
de anos. Confrontando com a idade 
das galáxias (10 bilhões de anos), 
deduz-se que, em média, toda gala- 
xia se torna uma radiofonte uma 
vez em sua vida. Na realidade, só 
uma classe (as elípticas gigantes) 
parece ter condiçoes de originar 
quasares. Por isso, as desse tipo de
vem exibir diversas vezes em sua 
vida o fenómeno gerador de ondas 
de rádio. Quando isso acontece, é 
possível que a luminosidade da re
gião central aumente de tal forma, 
a ponto de ter o aspecto da 3C48 
ou 3C273. E suficiente que o au
mento de brilho dure apenas a me
tade do tempo da emissão de rádio 
para que se veja explicada a pro
porção de um quasar para duas ra- 
diogaláxias. Mas a opinião de

3C 273

As radiofontes quasi-estelares exibem  sim etria  aproxim adam ente esférica, com um véu nebular em  torno de si. 
O número de cada um a delas provém de um catálogo especial de astros radiem issores da Universidade de C am - 
bridge (dal a sigla C). O espectro da radiação visível desses astros apresenta um acentuado deslocam ento para 
o verm elho, devido ao efeito Ooppler, indicando que sSo corpos que estâo se afastando da V ia Láctea.

grande parte dos teóricos é que 
uma enorme explosão nas regiões 
centrais da galáxia é a causa do fe
nómeno.

Em certos casos — como na 
Messier 82 — há provas diretas de 
tal explosão: observou-se que certa 
matéria foi ejetada do nucleo da 
galáxia a velocidade muito alta. A 
energia mínima desenvolvida nes
sas condições é equivalente à ne
cessária para transformar todo o 
oxigênio contido em mais de 100 
milhões de estrelas em hélio. Quan
tidade tão grande de estrelas dificil
mente poderia explodir quase ao 
mesmo tempo no centro de uma ga
láxia.

Por essa razão, considerou-se 
que a explosão teria lugar dentro de 
uma massa única (100 milhões de 
vezes maior do que a do Sol), pro
veniente de enorme nuvem de gás 
no centro da galáxia, onde se daria 
a transformação de hidrogênio em 
hélio. Porém, a rapidez de contra
ção de tamanha massa, originada 
por sua própria gravidade em fun
ção dos efeitos de relatividade ge
ral, seria tão grande que a energia 
nuclear não encontraria tempo 
para se desprender. Por outro lado, 
estimativas admitem que se possa 
extrair do objeto dez vezes mais 
energia do que a resultante da 
transformação daqueles elementos, 
o que leva a um resultado oposto: 
a energia proveniente diretamente 
da contração pode ser liberada 
mais eficazmente nesses casos. 
Essa contradição abre mais um 
campo para pesquisas.

Em cim a, a seta indica um quasar cujo espectro de emissão (na faixa central,
em baixo) é com parado com o do ferro (faixas superior e inferior). Os com pri- VEJA TAMBÉM: Efeito Doppler;
m entos de onda das linhas observadas sugerem que este quasar deve estar Espectroscopia; Galáxia; Luz; Pul-
a uma tem peratura  de aproxim adam ente 3 0 0  0 0 0 °  C. sar; Radiastronomia.
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Queimaduras

Segundo as estatísticas, os aci
dentes por queimadura ocorrem 
mais freqüentemente com crianças 
de idade inferior a 15 anos e em ge
ral no lar, nas horas de maior ativi
dade nas cozinhas. Apresenta 
maior incidência nas classes mais 
pobres. Os agentes que mais comu- 
mente produzem as queimaduras 
são os líquidos aquecidos e as subs
tâncias inflamáveis.

Do ponto de vista clínico, a gra
vidade da queimadura depende 
principalmente de dois fatores: pro
fundidade e extensão.

Quanto à profundidade, conside
ra se de primeiro e segundo grau a 
queimadura que lesa apenas par
cialmente a derme; e de terceiro 
grau ou profunda a que lesa total
mente a derme.

A extensão da lesão é medida em 
porcentagem de superfície corporal 
atingida, havendo outros fatores 
que influem em sua gravidade e pro
gnóstico, como idade do pacien
te, agente causador, localização 
das lesões e complicações, princi
palmente de origem infecciosa.

No quadro clínico das queima
duras, distinguem-se dois períodos 
evolutivos fundamentais: uma fase 
inicial, em que as lesões se proces
sam e atuam intensamente sobre o 
organismo; e uma tardia, de recu
peração, em que o organismo con
segue vencer a agressão por suas 
próprias defesas ou auxiliado por 
tratamento, e passa a atuar como 
um todo sobre o local, no sentido 
da recuperação. No primeiro pe
ríodo, ocorrem as alterações gerais 
mais importantes, que podem levar 
o paciente à morte. Geralmente, de
pois de uma a três semanas, dá-se 
a transição do primeiro ao segundo 
período, quando os fenômenos de 
recuperaçao principiam a predomi
nar.

Nas queimaduras mais profun
das, a destruição total ou parcial 
das terminações e filetes nervosos 
faz com que a dor seja menor que 
nas superficiais. Nestas, a destrui
ção de camadas da superfície da 
pele deixa a descoberto as termina
ções sensitivas, de modo que qual
quer estímulo antes insignificante, 
como o roçar de vestes ou mesmo 
o deslocamento do ar, determina a 
dor.

O calor provoca também a vaso- 
dilatação e o aumento de permeabi
lidade dos vasos da região atingida,

3ue, somados à lesão irreversível 
a parede de numerosos vasos lo

cais, provocam edema, pela perda 
de líquido do interior dos vasos 
para o espaço intersticial, for
mando vesículas por descolamento 
da epiderme.

A destruição dos tecidos, que se 
dá por desnaturação das proteínas 
constitutivas das células e demais 
componentes dos tecidos, é um pro
cesso irreversível, determinante de 
necrose e perda de tecidos.

Nos casos em que a destruição 
atinge apenas parcialmente a 
derme, é possível a reconstituição 
da pele; caso contrário, a derme

O descuido dos pais, a oportunidade de criar a beleza de um a cham a: m uitas vezes essa travessura acaba mal.

As queim aduras de terceiro grau são as m ais profundas e chegam  a provocar 
sérios prejuízos aos vasos sanguíneos. Após 27  dias (em baixo), as de se
gundo grau já  estão curadas espontaneam ente e as de terceiro transform a- 
ram -se em  úlcera lim pa, pronta para receber um eventual transplante.

serã substituída por um tecido cica 
tricial, de granulação. A destruição 
do revestimento cutâneo e a pre 
sença de tecidos desvitalizados fa
vorecem a instalação e proliferação 
de germes, podendo sobrevir infec
ções.

A morte

Além das alterações locais, as 
queimaduras são causa de sérias al
terações no organismo, que podem 
ocasionar inclusive a morte. Esta 
sobreviria, depois do estado de 
choque, no caso de haver redução 
do volume circulante devido à for
mação de edema; perda de ãgua 
por evaporação através das superfi 
cies lesadas; e desequilíbrio ele- 
trolítico em conseqüência da reten
ção de sódio no local queimado.

A redução do volume circulante 
é agravada pela perda de hemácias 
nas lesões, ocasionando deficiência 
circulatória e anóxia (falta de oxi
genação) dos tecidos.

De modo geral, todos os apare
lhos do organismo são afetados 
pela queimadura, como resultado 
da anoxia, do desequilíbrio eletrolí 
tico, da presença de substâncias tó
xicas na circulação, e pela dor e fa
tores de caráter também nervoso 
desencadeados pela lesão. Assim, a 
função do aparelho renal é alte 
rada, ocasionando a oligúria (dimi
nuição do volume de urina) ou anú 
ria (falta de produção de urina), 
com retenção de catabólicos pelo 
organismo, o que pode acarretar a 
morte. Há alteraçao da função he
pática e conseqüentemente do me
tabolismo das proteínas, depleção 
de glicogênio e hiperglicemia, além 
de edema e congestão muscular, 
com acúmulo de acidos, formarão 
de áreas hemorrágicas e ulcerações 
do tubo digestivo, que determinam 
a hemorragia.

No aparelho respiratório, podem 
advir edemas de glote e de pulmão
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Queim aduras superficiais de segundo grau. Apesar do aspecto, curam -se  
bem e após algum tem po (em baixo) é perfeita a reconstrução do tecido.

e mesmo obstruções traqueobron- 
quiais. No tocante ao sistema ner
voso, podem ocorrer agitação, ob- 
nubilação mental e até mesmo 
graves paralisias.

O tratamento

Nos casos sérios, as alterações 
gerais apresentadas pela vítima exi
gem um tratamento imediato. Este 
consiste em_ combater a anóxia, 
pela ventilação com misturas gaso
sas ricas em oxigênio; debelar a 
dor, com morfina e similares; resta
belecer o volume circulante, pela 
administração de plasma, substitu
tivo sintético ou mesmo sangue to
tal (para combate ou prevenção do 
choque); e prevenir ou tratar as in
fecções, com antibióticos. Consiste 
ainda em cuidar das alterações as
sociadas, como, por exemplo, ad
ministração de tranqüilizantes para 
evitar a hiperexcitação, tratamento 
das obstruções do aparelho respira
tório, controle da diurese e trata
mento da anúria, se houver, através 
de rim artificial, etc.

São utilizados dois métodos 
principais de tratamento local, ten- 
do-se em vista a localização das le
sões, a necessidade de se transpor
tar o doente, a existência de 
infecções, etc. O método de oclu
são, compressão e repouso consiste 
em limpar as lesões, cobri-las com 
gaze vaselinizada e depois proceder 
ao enfaixamento compressivo. O 
curativo é trocado de sete em sete 
dias, o que garante o repouso da le

são na fase inicial e sua cicatriza 
ção. No método de exposição, após 
rigorosa limpeza da lesao (com 
abertura das vesículas e resseção 
da pele solta), ela é mantida ex
posta. O dessecamento do plasma 
transudado forma uma fina pelí
cula, que protege o ferimento até a 
cicatrizaçao.

O tratamento local visa a favore
cer o processo de recuperação. Nas 
queimaduras superficiais, a pre 
sença da camada germinativa da 
epiderme garante a epitelizaçâo rá
pida, sem deixar seqüelas. Quando 
toda a espessura da derme é lesada, 
a epiderme já não é mais capaz de 
se regenerar. Dá-se uma epiteliza- 
ção demorada sobre um tecido ci
catricial, com possíveis retrações 
nas regiões das articulações. Nes
ses casos, utilizam-se enxertos de 
pele, favorecendo a epitelizaçâo e 
reduzindo a formação de tecido fi
broso.

O enxerto pode ser autógeno (a 
pele a ser transplantada é obtida do 
próprio indivíduo) ou homógeno (a 
pele é obtida de doador). Este tipo 
de enxerto, embora de permanência 
temporária, devido à rejeição, tem 
reduzido a mortalidade das víti
mas. As peles para esse fim são, ge
ralmente, conservadas nos “bancos 
de pele”, organizados pelos servi
ços de atendimento as pessoas 
queimadas.

Podem-se observar ainda quei
maduras elétrica ou química, que 
tèm características próprias dife 
rentes das da queimadura térmica.

Quelônios

Classificação

Reino: Anim alia  
F ilo : Chordata 
S ub filo : Vertebrata 
Classe: Reptilia 
Subclasse: Anapsida 
O rd e m : Chelonia 
Subordem : Tecophorae 
Fam ílias: Chelydridae; Testudi- 

nidae: Cheloniidae; C aretto- 
chelyidae; Trionychidae; Pe- 
lom edusidae e Chelidae 

Subordem : Atechae 
Fam ília: Demochelydae

Formando um grupo animal bas
tante homogêneo, os quelônios dis- 
tinguem-se por apresentar uma 
couraça que envolve o corpo, e 
pelo bico córneo, que substitui os 
dentes (ao contrário de todos os ou
tros répteis). São representados por 
tartarugas, cágados e jabutis.

As espécies variam de 10 cm 
(tartarugas de água doce, america
nas) até 2,5 m de comprimento (al
gumas tartarugas marinhas), todas 
protegidas por formações ósseas 
compostas de uma parte dorsal (es
cudo) e outra ventral (plastrão) uni
das por ligamentos. Essa couraça é 
soldada às vértebras e às costelas, 
o que limita muito o movimento do 
corpo. Por isso, os músculos torá
cicos mostram-se bem reduzidos. 
Várias características dos quelô
nios prendem-se à presença da cou
raça. A cintura escapular é interna 
às costas (condição que não é en
contrada em nenhum outro ani
mal). O úmero e o fémur são curtos

e grossos, bastante modificados 
para sustentar o peso da armadura, 
e, como o tórax quase não possui 
movimento, a respiração é feita por 
um movimento de pistão do pes
coço (os pulmões também são sol
dados na parte posterior à cou
raça).

Nos terrestres, que possuem cou
raça ovalada, surgem patas fortes e 
colunares. As tartarugas marinhas 
tendem a possuir uma couraça 
mais plana e patas (sempre penta- 
dáctilas) em forma de remo, o que 
facilita a natação.

Outra característica — motivo 
da inclusão entre os anapsídeos —  
é a ausência da abertura temporal 
na caixa craniana, que aparece em 
todos os outros répteis.

Além de boa visão (vêem inclu
sive cores), vários quelônios são 
capazes de emitir sons. As formas 
aquáticas alimentam-se de algas, 
moluscos, crustáceos, insetos e pe 
quenos peixes, enquanto as terres
tres, em geral, são onívoras. A fe
cundação é interna e colocam uma 
quantidade variável de ovos (em 
torno de duzentos), que são enter
rados e deixados a chocar no calor 
do sol.

A maioria dos quelônios é 
diurna e gregária, vivendo de cin
qüenta a sessenta anos; algumas es
pécies chegam a atingir 150 anos.

Aquáticas e terrestres

Os quelônios são subdivididos 
em duas subordens: Tecofores e 
Atecas. A primeira inclui quase to
das as espécies e é caracterizada 
pela união do esqueleto do tronco 
com o dermal da couraça. A se
gunda, que possui apenas uma 
família (Dermoquelídeos), possui 
as vértebras e costelas independen
tes do esqueleto dermal.

TECOFORES — Reúne as 
famílias dos Quelidrídeos, Testu- 
dinídeos, Quelonídeos, Careto-

Caracterizados por um a couraça que envolve o corpo, os quelônios são uma 
ordem  réptil com posta basicam ente de cágados, jabutis  e tartarugas.
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As espécies variam  de 10  a 2 5 0  centím etros de com prim ento. (À esquerda, 
esqueleto da tartaruga de água doce; á d ireita, sua conform ação ventral.)

A m aior parte dos quelônios é diurna e gregária: vivam  cerca de sessenta 
anos, mas algum as espécies chegam a 160 . (Tartaruga terrestre européia.)

quelídeos, Triopiquídeos, Pelome- 
dusídeos e Quelídeos.

A família dos quelidrídeos é 
própria do continente norte-ameri- 
cano. Apresenta-se com dimensões 
relativamente grandes, com cou
raça pequena em relação ao com
primento total. As patas são pal
madas, melhorando a_eficiência do 
nado. Entre as espécies, encon
tram-se a Chelydra serpentina e a 
Macrochelys temminckii, também 
chamadas' tartarugas-aligátor. A 
segunda é maior, medindo aproxi
madamente 1,5 m, mas com uma 
couraça de apenas 60 cm. De am
pla distribuição geográfica, os tes- 
tudinídeos compoem uma impor
tante família dos quelônios, 
compreendendo espécies terrestres 
como: Testudo graeca (tartaruga- 
grega); Testudo elaphantopus (tar- 
taruga-elefantina, ou jabuti-gi- 
gante, das ilhas Galápagos); e 
Testudo gigantea (tartarug a g i
gante).

A essa família pertencem ainda 
as espécies aquáticas caracteriza
das por dedos ligados apenas em 
parte por membranas. E consti
tuída por uma variedade maior de 
gêneros: Emys orbicularis (tarta
ruga palustre européia); Clemys 
gutata (tartaruga-manchada); Chi- 
nemys reevesi (tartaruga aquática 
chinesa) e Pseudemys scripta (tar
taruga de aquário, a mais conhe
cida).

Especialmente adaptados para o 
nado, os quelonídeos —  as grandes 
tartarugas marinhas — têm a cou
raça ligeiramente deprimida, pare
cendo um coração estilizado, e a 
cabeça grande, não retrátil. A tar- 
taruga-verde (maior do grupo) 
mede em torno de 1,20 m e pode 
pesar até 150 kg. A tartaruga-ca 
reta (Caretta caretta) não alcança 
mais de 1 m de comprimento e 140 
kg de peso.

Os caretoquelídeos vivem exclu
sivamente na Nova Guiné e o único 
gênero (Carettochelys) agrega uma 
só espécie, típica por sua couraça 
mole (Carettochelys insculpia).

Também os trioniquídeos pos
suem couraça mole, muito plana, 
revestida por um tecido cutâneo, 
cartilaginoso somente nas bordas.

O nariz é pontudo e termina numa 
probóscide com função respiratória 
(o animal não precisa sair aa água). 
As representantes mais comuns s* 
a Trionyx triunguis, da África,

sao 
a

Trionyx ferox, “da América, e a 
Trionyx sinensis, da Ãsia meridio
nal.

A família dos pelomedusídeos 
compreende as tartarugas de pes
coço grosso das Américas e da 
África. Pelomedusa subrufa, P. ga- 
leata, Pelusios sinuatus e Podocne- 
mis expansa (tracajá) são exemplos 
desse grupo.

Os quelídeos têm espécies estra
nhas, geralmente com pescoço 
longo e muito móvel, como a Che- 
lodina longicollis. A.hidromedusa 
argentina (Hydromedusa tectifera) 
é aquática e esconde-se entre as er
vas, esperando as pequenas presas 
que chegam a seu alcance.

A espécie Chelus fimbriatus (ou 
Chelus matamata), conhecida por 
matamatá, tem a couraça grossa e, 
assim como a pele, cheia de excres
cências cutâneas, que lhe dão um 
aspecto muito semelhante ao am
biente em que costuma viver — no 
meio de águas estagnadas, onde é 
comum encontrarem-se troncos 
boiando. Muito lenta nos movi
mentos do corpo, mas com grande 
agilidade no pescoço, essa tarta
ruga é temida, pois, além de agres
siva e rápida, tem a mordida peri
gosa, devido à grande abertura 
bucal. Não é muito grande, me
dindo até 1 m de comprimento, 
possuindo uma carapaça de apenas 
40 cm.

ATECAS — Esta subordem 
possui apenas a família dos Der- 
moquelídeos, com um gênero e 
duas espécies. A mais importante 
delas é a Dermochelys coriacea, 
que apresenta grandes dimensões (é 
a maior tartaruga viva): quase 2,50 
m e peso superior a 700 kg. Os 
olhos possuem glândulas produto
ras de uma substância viscosa, cuja 
utilidade consiste em protegê-los da 
água salgada.

VEJA TAMBÉM: Répteis.

A fam ília  dos testudinldeos com preende espécies aquáticas e terrestres. Q 
jabuti-g igante ("Testudo elephantopus") habita as ilhas Galápagos.

Dotados de grande habilidade em  virar o pescoço para os lados, os pelom e
dusídeos vivem  na África e na A m érica. (Tartaruga africana de água doce.)
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Quênia

S U M Á R IO

Localização : costa leste da África 
Limites: Etiópia e Sudão (N); Tanzâ

nia (S); Som ália e oceano Indico 
(L); Uganda (O)

Superfície: 582 6 46  k m 2 
População: 10 942  7 05  hab. 
Cidades principais:

Nairóbi (cap. - 6 3 0  0 0 0  hab.);
Mom basa (301 0 00 ); N akuru .........
(47 151)

Id iom as: sw ah ili e inglês (oficiais), 
bantu, n iló tico , cam ítico 

Religião: anim istas (69% ); cristãos 
(25% ); m uçulm anos (6%)

Porto principal: Mom basa 
Aeroportos principais: Nairóbi e 

Mombasa 
Rodovias: 46 7 68  km 
Ferrovias: 6 9 8 4  km 
Unidade m onetária: sh illing  de Quê- 

nia

A República do Quênia foi for
mada em 1962, depois de intensa 
resistência ao domínio do coloniza
dor branco (na qual teve papel de 
destaque a revolta dos mau-maus). 
Seus territórios foram habitados 
por povos Bantu*, entre os quais se 
destacaram desde cedo os Kikuyu 
e os Kamba, estabelecidos nas “ter
ras altas” do interior.

A partir do século XVI, a região 
foi invadida pelos Masai, pastores 
e guerreiros nilo-camitas, que pas
saram a ter freqüentes conflitos 
com os Kikuyu. Desde o século 
VIII, a zona costeira sofrera a in
fluência de povos árabes, que fun
daram várias cidades — entre as 
quais Mombasa e Malindi (ou Me- 
linde) — e se opuseram fortemente 
aos primeiros colonizadores euro
peus que vieram com a expedição 
de Vasco da Gama*, em 1498. 
Mombasa foi tomada em 1505 por 
outro português, Francisco D ’A1- 
meida (1450?-15 10), e destruída no 
fim do século XVI por uma inva
são dos Zimba, povos provenientes 
do interior.

Em 1698, o sultão de Oman* to
mou Mombasa aos portugueses, 
que tentaram reconquistá-la em 
1728 e foram definitivamente ex
pulsos dois anos depois. No século 
XIX, o sultão de Oman transferiu 
sua capital para Zanzibar e resta
beleceu o domínio sobre toda a 
área costeira do Quênia.

No fim do século, intensificou-se 
a nova corrente colonialista das po
tências européias, entre as quais se 
destacava a Inglaterra. Num 
acordo firmado em 1887, Oman 
cedeu sua zona de influência na 
África oriental para a Companhia 
Britânica do Leste Africano. Em 
1894, o governo inglês apossou-se 
da região, ijue em 1920 seria consi
derada colônia da Coroa.

O Quênia é habitado por m ais de trinta grupos tribais; entre eles os M asai, pastores de origem  nilo-cam itq.

Interessados nas zonas mais ri
cas do interior, os britânicos come
çaram a construir em 1892 a es
trada de ferro Mombasa— Uganda, 
o que impulsionou a colonização. 
Apossaram-se das melhores terras 
(as chamadas “terrras altas”), tra
dicionalmente ocupadas pelos Ki
kuyu e Kamba, que foram confina
dos em reservas criadas nas zonas 
menos favorecidas. Os nativos 
eram obrigados a trabalhar sob 
condições rigorosas e a pagar taxas 
em espécie ou dinheiro aos coloni
zadores.

Nessas condições, a população 
africana passou a reclamar uma 
nova divisão das terras e a criação 
de escolas também para os negros 
(a educação era restrita aos bran
cos). Liderados por Jomo Kenyatta 
(1893- ), os Kikuyu organiza
ram-se a partir de 1925 numa asso
ciação central, que em 1947 seria 
substituída pelo partido político 
KANU (Kenya African National 
Union). Um partido adversário, o 
KADU (Kenya African Democra-

tic Union), disputava com a agre
miação de Kenyatta a liderança 
das reivindicações nacionais. Essa 
rivalidade desgastante e contrapro
ducente levou à criação de movi
mentos de revolta, organizados à 
margem dos partidos. O mais im
portante deles foi a organização 
clandestina conhecida por Mau- 
Mau, que, através da ação terro
rista, procurou forçar os brancos a 
deixarem as terras férteis dos pla
naltos. A revolta mau-mau intensi- 
ficou-se entre 1952 e 1955, voltan
do-se até mesmo contra os 
africanos que aceitavam sem luta a 
dominação inglesa.

Acusado de dirigir a rebelião, 
Jomo Kenyatta foi preso em 1952 
e condenado a uma pena de sete 
anos (mudada para prisão domici
liar de 1959 a 1961).

Ao preço de 40 000 mortes, a re
volta mau-mau contribuiu para que 
os ingleses reconhecessem os direc
tes de autonomia do povo do Quê
nia. Depois disso, a emancipação 
processou-se gradativamente. atra

vés de medidas como o aumento da 
participação dos negros no conse
lho legislativo local: numa confe
rência realizada em Londres, em 
1960, eles passaram a ter maioria 
nesse conselho e receberam quatro 
dos dez cargos do Ministério da co
lônia.

Nas eleições realizadas em maio 
de 1963, Kenyatta foi designado 
primeiro-ministro; a 12 de dezem
bro desse mesmo ano, a Grã-Breta
nha passou a considerar o Quênia 
um país independente, admitindo-o 
na Commonwealth (Comunidade* 
de Nações), o que implicava ter 
como soberana a rainha da Ingla
terra, representada por um gover
nador geral. Entretanto, exata
mente um ano depois dessa medi
da, foi proclamada a República, e 
Kenyatta tornou-se presidente.

Embora recorresse internamente 
a métodos autoritários (como, por 
exemplo, dissolução dos partidos 
oposicionistas, eleições com lista 
única, ausência de eleições para a 
presidência), Kenyatta conseguiu
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grande prestígio como um dos prin
cipais líderes da emancipação dos 
povos africanos.

Dois outros homens destaca
ram-se na liderança política do 
novo país: Jaramogi Oginga 
Odinga (1912- ) e Thomas 
(Tom) Joseph Mboya (1930-1969). 
De tendência socialista, Odinga 
ocupou inicialmente a vice-presi
dência, mas afastou-se em 1966 
para fundar o partido KPU (Kenya 
People’s Union). Tom Mboya, jo
vem e dinâmico ministro (primeiro 
da Justiça, depois do Desenvolvi
mento Econômico) de Kenyatta, 
era tido como seu provável suces
sor. Porém abandonou o partido do 
governo (KANU) para dedicar-se à 
ação sindical: criou a KFL (Kenya 
Federation o f Labour), filiada à 
Confederação Internacional dos 
Sindicatos Livres e, com base nos 
sindicatos, fundou o Partido da 
Convenção dos Povos (PCP), de 
objetivos moderados.

Enquanto Odinga chefiava a 
oposição, enfrentando abertamente 
Kenyatta e censurando seu go
verno, Mboya preferiu adiar sua 
atuação até um momento mais 
oportuno.

Entretanto foi assassinado antes 
disso (em julho de 1969), o que 
transformou a vida política nacio
nal: em seguida ao crime, a KPU 
foi interditada e Odinga preso (em
bora não o afirmassem responsável 
pela morte do adversário). A partir 
daí, a sucessão do idoso presidente 
apresentou-se como um problema 
grave, principalmente porque o

f iais continuava dividido por secu- 
ares ódios tribais, apesar do per 

manente esforço de Kenyatta pela 
unificação administrativa. Em 
1974, Jomo Kenyatta foi reeleito 
presidente.

Grupos tribais
O Quênia tem pelo menos trinta 

grupos étnicos; os freqüentes con
flitos entre eles diminuíram bas
tante depois da independência e da 
centralização governamental. Per
siste principalmente a competição 
entre as tribos pelos postos gover
namentais.

O grupo maior é o Kikuyu, que 
reüne um quinto da população e 
vive nas “terras altas . E também 
o mais desenvolvido culturalmente, 
tendo juntado a seu rico patrimô 
nio um produtivo contato com os 
europeus.

O segundo grupo mais impor
tante é o dos Luo, pastores e agri 
cultores que habitam a região de 
Nyanza, nas proximidades do lago 
Vitória. Foram, juntamente com os 
Kikuyu, os que mais lutaram pela 
independência do país. Entre ou
tros grupos também numerosos 
destacam-se os Kamba, os Luhya, 
os Kisi e Os Meru.

Há poucos estrangeiros (3% dos 
habitantes, em 1971), na maioria 
indianos, seguidos de um número 
bem menor de europeus e de ára
bes.

A população distribui-se irregu
larmente, acompanhando as condi
ções climáticas: o norte e nordeste, 
mais secos, são pouco habitados (3 
hab./km2), em contraste com re
giões densamente povoadas como a 
de Nairobi (500 hab./km 2).

A educação, restrita aos brancos 
antes da independência, é gradati- 
vamente estendida à população, da 
qual mais da metade ainda não era 
alfabetizada, por volta de 1970.

O governo mantém ou ajuda as 
escolas, que em sua maioria ensi
nam nas duas línguas oficiais (in
glês e swahili). Em Nairóbi há uma 
universidade nacional, fundada em 
1956. No início da década de 1970, 
aproximadamente 5 000 estudantes 
por ano iam completar sua forma
ção no exterior, principalmente na 
Inglaterra.

O governo controla uma rede na
cional de radiocomunicação, a Voz 
do Quênia, considerada instru
mento essencial ao crescimento do 
país. Um serviço de televisão co
meçou a operar em 1962.

Clima suave, apesar 
do equador

O Quênia tem um relevo bas
tante variado: grandes planícies ao 
longo da costa e da fronteira com 
a Somália*; montanhas vulcânicas 
concentradas no maciço Central 
(cujo ponto culminante é o monte 
Quenia, com 5 199 m); e planaltos 
de aproximadamente 2 000 m. Des
taca-se ainda a zona do Vale do 
Rift, constituída de uma série de re
giões mais baixas e que atravessa 
todo o território, como uma linha 
de união entre o norte e o sul. As 
fossas mais profundas constituem 
lagos: Rudoli (o maior, ao norte), 
Baringo, Nakuru, Magadi e Na- 
tron.

O clima é bastante suave (média

de 25 a 27° C) para um país equa
torial (o Quênia é cortado ao meio 
pela linha do equador), o que se 
deve principalmente às influencias 
do oceano Indico, do relevo aciden
tado e das monções e ventos alísios 
que se alternam com freqüência. 
Mas a latitude influi sobre as mu
danças de estação, não permitindo 
grandes variações térmicas entre 
uma e outra.

As chuvas distribuem-se irregu
larmente, variando de 250 milíme
tros no nordeste a 2 000 milímetros 
nas vertentes das montanhas mais 
elevadas.

Há só dois grandes rios, que nas
cem bem proximos, ao norte de 
Nairóbi, e desembocam no Índico: 
o Tana, que contorna o monte Quê
nia e desce para o sul, e o Athi, que 
se dirige para o leste. Nas vertentes 
ocidentais, muitos pequenos cursos 
de água fluem para o lago Vitória,

3ue fica no encontro das fronteiras 
o Quênia, Uganda* e Tanzânia*. 

(Ao Quênia cabe a parte mais redu
zida.) Espalhados pelo território, 
rios de curso irregular perdem-se 
em pântanos ou regiões áridas —  
são os uadi.

A variedade de condições físicas 
reflete-se na fauna e na flora. A flo
resta tropical, típica de outros paí
ses equatoriais, aparece pouco. 
Mais comum é a savana, que as
sume vários aspectos conforme o 
grau de pluviosidade das regiões. A 
rica fauna do Quênia —  zebras, gi
rafas, antílopes, leões, leopardo, 
hienas, chacais, elefantes —  vem 
sendo lentamente dizimada: os sa
fáris organizados pelos brancos em 
busca de carne, peles, marfim ou 
divertimento conseguiram extermi
nar algumas espécies.

Todavia, após a independência, 
o governo tem procurado manter o 
equilíbrio ecologico criando gran
des parques e reservas, como, por 
exemplo, os de Nairóbi, monte 
Quênia e Tsavo (um dos maiores 
do mundo, atravessado pela es
trada Mombasa— Nairóbi).

Café, chá e pelitre
Na agropecuária, principal ativi

dade econômica do Quênia —  
onde apenas 2,9% das terras são 
férteis — , os métodos primitivos 
ainda praticados por populações 
locais contrastam com a explora
ção bem mais produtiva introdu
zida pelo colonizador branco nas 
grandes fazendas (plantations) das 
“terras altas”.

Com a independência, o governo 
expropriou e repartiu entre lavra
dores nacionais grandes porções 
dessas áreas férteis, ipas muitas 
plantations foram mantidas, como 
parte das concessões que o país foi 
levado a fazer para obter capitais 
estrangeiros (em forma de emprés
timos ou investimentos) a serem 
aplicados em seu desenvolvimento. 
Um quarto das terras cultivadas 
(1970) continuou com os fazendei
ros brancos, que empregam mão- 
de-obra africana.

A cultura mais importante é o 
café, que teve uma produção de 
72 000 t em 1972 e foi responsável 
por 27,7% das exportações. Se
guem-se o chá (16 964 t em 1973) 
e o pelitre (fibra usada na indústria 
de inseticidas e da qual o Quênia

Nairóbi surgiu durante a construção da ferrovia até Uganda.
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Com  assistência da O N U , o pais prom ove pesquisas para desenvolver a pe
cuária. (Exam e de am ostras de sangue bovino, para controle de doenças.)

tornou-se o maior produtor mun
dial). Tabaco, algodão, cana-de- 
açúcar e arroz sao culturas que 
também têm apresentado bons re
sultados, apesar da escassez de ter
ras férteis. Os grupos mais primiti
vos dedicam-se a uma agricultura 
de sobrevivência importante para o 
consumo interno, fornecendo prin
cipalmente milho (1 660 000 t em 
1972), trigo (cerca de 185 000 t), 
milhete, sorgo e centeio.

A faixa seca de estepes e savanas 
que se estende pelo interior do país 
(a norte e nordeste) tem se revel ado 
ideal para a pecuária, sobretudo 
por estar praticamente livre da 
mosca tse-tsé (causadora da 
“doença do sono”), que subsiste em 
regiões mais úmidas. O país tem 
um grande rebanho bovino 
(9 200 000 cabeças em 1972), se
guido do caprino (4 000 000) e do 
ovino (3 390 000). No leste há pe
quenas criações de dromedários.

O Quênia não tem grandes ri- 
uezas minerais conhecidas, além 
o ouro, que se extrai perto do lago 

Vitória (557 quilos em 1969), e de 
poucas jazidas de sal, soda, silicato 
de alumínio, cobre, magnesita e 
amianto.

O setor energético é bastante de
ficitário, o que dificulta muito a in- 
dU5tt\alÍia<jao. A indústria exis

tente, responsável por 12% da 
renda nacional (1973), limita-se ao 
processamento de produtos agrope
cuários.

Facilidades fornecidas aos capi
tais estrangeiros têm estimulado a 
implantação de algumas indústrias 
básicas para a produção de ci
mento, aço e ferro, além de uma re
finaria de petróleo em Changamwe, 
perto de Mombasa.

A precariedade dos transportes é 
outro obstáculo ao desenvolvi
mento do Quênia. Existem apenas 
um tronco ferroviário unindo 
Mombasa e Nairobi a Uganda e al
guns ramais, como o que liga Nai
robi a Kisumu (à margem do lago 
Vitória) Dos 42 000 km de rodo
vias existentes em 1970, apenas 
2 500 eram asfaltados e a maior 
parte das estradas ficava inutili
zada durante as chuvas. Em com
pensação, o Quênia conta com um 
intenso serviço de transporte aéreo, 
exercido por doze empresas que 
utilizam os aeroportos internacio
nais de Nairobi, Kisumu e Mom
basa.

VEJA TAMBÉM: África; Colo
nialismo; Grã-Bretanha; Oman; 
Tanzânia; Uganda.

Questão Christie

Os historiadores chamam de 
“Questão Christie” o conjunto de 
incidentes que ocorreram em 1862 
entre o Brasil e a Inglaterra, nos 
quais o embaixador britânico Wil 
liam Dougal Christie (1816-1874) 
teve participação destacada. Esses 
acontecimentos, que incluíram o 
apresamento de navios brasileiros 
por unidades da marinha britânica, 
tiveram como resultado o rompi
mento de relações diplomáticas du
rante três anos e um decréscimo da 
importância política da Grã-Breta- 
nha no Brasil (embora os vínculos 
econômicos tenham continuado 
fortes).

Fim do tráfico negreiro: 
“justiça pelo medo”

Na segunda metade do século
XIX, o Brasil passava por transfor
mações decorrentes de crescimento 
demográfico, construção de ferro
vias, criação de um sistema bancá
rio, introdução de maquinaria e al
gum desenvolvimento industrial. 
Mas a economia continuava alta
mente dependente da exportação de 
produtos agrícolas e baseada na 
monocultura (nessa fase, do café*), 
o que a submetia às flutuações dos 
mercados consumidores. Quanto às 
importações, a dependência em 
relação a Inglaterra era constante. 
A preponderancia da economia in- 

lesa notava-se também no sistema 
ancário e no monopólio da nave

gação oceânica.
A Inglaterra, que nessa fase da 

evolução de seu capitalismo* não 
mais se interessava pelo comércio 
de escravos, vinha pressionando 
para que ele fosse extinto no Brasil. 
Formalmente abolido em 1830, o 
tráfico de escravos na verdade au
mentava constantemente, aten
dendo à expansão da agricultura 
brasileira, baseada na economia do 
café.

Como o Brasil concedera à In
glaterra o direito de fiscalizar o fim 
do tráfico de escravos através de 
comissões mistas, eram constantes 
as queixas de ambos os lados. A 
Inglaterra reclamava por constatar 
a continuidade do tráfico; e o Bra
sil, pelo apresamento ilegal de na 
vios que não conduziam escravos 
(mas levavam equipamento para 
seu tráfico), sem indenização poste
rior.

Por isso, em 1845, o Brasil ne
gou-se a renovar o acordo das co
missões mistas de fiscalização. 
(Essa medida somava-se a outra, 
também contrária aos interesses in
gleses e bem mais efetiva: em 1844, 
a Lei Alves Branco acabara com os 
privilégios aduaneiros dos britâni
cos em portos brasileiros.) Em 
agosto do mesmo ano, George Ha
milton Gordon, conde de Aberdeen 
(1784-1860), conseguiu do Parla
mento ingles uma léi que permitia 
buscas em navios suspeitos de trafi
car escravos. O Brasil argumentou 
que em tempo de paz essas buscas 
eram ilegais. Dessa forma, o Bill 
(decreto-lei) Aberdeen tornou-se

motivo da primeira controvérsia sé
ria entre os dois países. Final
mente, em 1850, Dom Pedro* II as
sinou a Lei Eusébio de Queirós, 
encerrando oficialmente o tráfico 
de escravos.

Christie entrou na questão nessa 
época. Formado em Cambridge, 
iniciou sua carreira diplomática no 
então Protetorado inglês da Costa 
dos Mosquitos (região de Hondu
ras), passando depois a secretário 
de legação na Confederação Suíça, 
embaixador na Argentina e por fim 
no Brasil, a partir de 1859. Atri
buindo a extinção do tráfico à pres
são inglesa, Christie chegou a es
crever que “o governo brasileiro só 
faz justiça pelo medo” —  posição 
que explicaria em parte as atitudes 
desse diplomata durante a crise de 
1862. Essa crise teve como fatores 
desencadeantes dois incidentes de 
pequena monta: o naufrágio de um 
navio inglês na costa brasileira e a 
prisão de três marinheiros britâni
cos no Brasil.

O caso do naufrágio

Em junho de 1861, o navio in
glês “Prince of Wales” soçobrou 
próximo ao Rio Grande do Sul. 
Mais tarde, os britânicos afirma
riam que a carga fora saqueada e 
a tripulação provavelmente assassi
nada, e ainda acusaram as autori
dades locais de negligência nas in
vestigações sobre o caso. E o 
Embaixador Christie foi o princi
pal autor dessas acusações.

Na época do naufrágio, o con
trole da província do Rio Grande 
do Sul (agitada por uma revolta 
quinze anos antes) era exercido por 
um oficial nomeado pelo governo 
central e que estava em contato 
constante com o ministro das Rela
ções Exteriores, Miguel Calmon 
Du Pin e Almeida, Marquês de 
Abrantes (1794 ou 1796-1865). 
Esse ministro foi o principal oposi
tor de Christie na questão.

O naufrágio foi conhecido pelas 
autoridades quando um menino, fi
lho do Juiz de Paz Soares, viu al
guns náufragos deitados numa 
praia próxima de Rio Grande. O 
juiz avisou seu cunhado, Silveira, 
subdelegado de polícia, que foi ve
rificar os fatos acompanhado de 
cinco guardas nacionais. Depois 
Soares foi a Rio Grande e avisou 
o cônsul inglês Vereker, que o 
acompanhou ao local com tres ofi
ciais alfandegários, quatro milicia
nos e o juiz municipal. Num inqué 
rito instaurado entre 1.° e 8 de 
julho, evidenciou-se que houvera 
saque, mas não se descobriram os 
culpados: apenas três suspeitos fo
ram indiciados (dois deles conse
guiram fugir para o Uruguai, o ter
ceiro foi preso e condenado). _

O resultado das investigações foi 
relatado às autoridades brasileiras 
e inglesas — e então o caso entrou 
em sua fase diplomática.

Em março de 1862, descontente 
com o inquérito realizado, Christie 
pediu nova investigação, além de 
uma indenização de 3 200 libras 
para os donos do navio e os paren
tes dos tripulantes supostamente 
assassinados. O embaixador afir
mava que as autoridades_ locais 
eram culpadas de negligência e 
possivelmente de conivência no
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Ao decidir o rom pim ento de reieções com a Inglaterra, o im perador recebeu m anifesteções populares de apoio.

crime; que havia fortes indícios de 
assassínio (que, se comprovado, 
tornariam irrefutáveis os direitos 
britânicos de reparação); e que to
das as providências brasileiras rela
tivas ao caso tinham sido tomadas 
unicamente devido à pressão in
glesa (e, portanto, não poderiam 
ser usadas como argumentos con
tra as reclamações). Acusava dire
tamente o Subdelegado Silveira, o 
Inspetor Gonçalves e o Juiz de Paz 
Soares de cumplicidade por omis
são e negligência.

O Marquês de Abrantes refutou 
Christie dizendo que o governo 
central agira antes de qualquer pe
dido britânico (as autoridades pro
vinciais haviam organizado duas 
investigações, indiciando um total 
de onze pessoas, e prosseguiam na 
perseguição aos suspeitos que ha
viam fugido). Mas Christie afir
mava não estar convencido disso e 
pediu (ainda em março de 1862) a 
presença de navios ingleses arma
dos de canhões, para pressionar os 
inquéritos.

O caso dos marujos 
bêbados

A questão agravou-se no mesmo 
ano, quando oficiais brasileiros 
prenderam no Rio de Janeiro três 
ingleses, acusados de estarem em
briagados e promovendo desordens 
na Tijuca. Esses homens eram ofi-
c ia is  b r itâ n ico s  d o  n a v io  “ F o r te ” , e
Christie — que defendia uma ver

são diferente sobre a prisão —  con
siderou o fato um insulto à mari
nha de seu país. Disse ao Ministro 
Abrantes que o Brasil devia satisfa
ções à Inglaterra, que teriam de ser 
prestadas nestes termos: demissão 
do oficial brasileiro responsável 
pela prisão e punição de um senti
nela envolvido no caso; censura 
pública do chefe de polícia; e pe
dido público de desculpas pelo go
verno brasileiro. Ao mesmo tempo, 
navios brasileiros que se aproxima
vam ou partiam do Rio começaram 
a ser apresados por embarcações 
britânicas.

A Grã-Bretanha declarou que, 
no caso do “Prince of Wales” , as 
exigências de reparações não se ba
seavam no suposto assassínio da 
tripulação — admitindo não haver 
evidências suficientes disso, pois 
nem os cadáveres haviam sido en
contrados —, mas na ocorrência 
de saque à carga do navio.

O Brasil concordou em pagar, 
sob protesto, o que o governo in
glês exigia no caso do naufrágio e 
em submeter o caso “Forte” a arbi
tramento internacional. Mas o go
verno inglês estabeleceu novas con
dições: estaria livre para aceitar ou 
rejeitar o que fosse decidido nas 
conversações entre seu represen
tante e o Brasil; e toda correspon
dência sobre o assunto deveria ser 
publicada pelo governo brasileiro.

O Brasil passou também a fazer 
im p o s iç õ e s :  o  m in is tro  d a s  R e la -
ções Exteriores exigiu uma satisfa

ção do governo britânico pela vio
lação dos navios brasileiros apre
sados e respectiva indenização.

Rompimento e conciliações

A tensão era tal que houve quem 
considerasse possível um desem
barque de fuzileiros britânicos em 
solo brasileiro, com declaração de 
guerra.

A Inglaterra não se pronunciou 
sobre o apresamento dos navios. E 
o governo brasileiro já desistira de
finitivamente da atitude conciliató
ria anterior, ante o acúmulo das 
exigências britânicas. As 3 200 li
bras exigidas como indenização re
lativa ao caso “ Prince of Wales” 
haviam sido pagas, mas a Ingla
terra não apresentara, em contra
partida, satisfações sobre o apresa
mento de navios brasileiros. Assim, 
Dom Pedro II decretou o rompi
mento de relações diplomáticas 
com a Grã-Bretanha.

O Rei Leopoldo I da Bélgica, a 
uem foi confiado o arbitramento 
a questão, decidiu-a a favor do 

Brasil. Em 1865, o embaixador in
glês em Buenos Aires apresentou o 
pedido de desculpas britânico, o 
que permitiu o reatamento diplo
mático entre os dois países, logo a 
seguir.

V E J A  T A .M B Ê M : P o lítica  In te r n a -
cional; Segundo Reinado no Brasil.

Os filósofos gregos preocupa
vam-se em explicar os fenômenos 
da natureza em termos simples e 
lógicos e assim escolheram maté
rias básicas, a partir das quais to
das as transformações pudessem 
ser compreendidas: terra, ar, água, 
e acrescentaram o fogo, como o 
elemento causador das transforma
ções entre elas. As três primeiras 
representavam os estados em que a 
matéria se apresenta na natureza: 
sólido, líquido e gasoso; a última, 
o que era necessário para haver 
uma mudança de um estado para 
outro (energia*).

De todas as teorias gregas, a 
mais significativa foi a de Aristóte
les*, que formou a base do pensa
mento científico até o século XVII. 
Aristóteles aceitava a idéia dos 
quatro elementos fundamentais, 
que supôs serem caracterizados por 
quatro qualidades básicas: calor, 
frio, umidade e secura. Assim, ca
lor e frio não poderiam unir-se, por 
terem natureza oposta, o mesmo 
acontecendo para os outros dois. 
Mas calor e umidade formariam o 
ar; calor e secura, o fogo; frio e 
umidade, a água; e frio e secura, a 
terra. As transformações da maté
ria seriam feitas através das mu
danças nas qualidades desses ele
mentos.

Após a morte de Aristóteles, o 
interesse pela ciência* deslocou-se 
para Alexandria, onde surgiu a al
quimia* e â crença na “pedra filo
sofal”, que transformaria qualquer 
metal em ouro, além de fornecer 
um remédio que'curaria todas as 
doenças — o elixir vitae.

Na incessante busca da pedra fi
losofal, os alquimistas descobri
ram, acidentalmente, elementos e 
compostos básicos para a moderna 
química — como o bismuto, o ar- 
sênio, o zinco e o fósforo. Criaram 
os primeiros símbolos para as subs
tâncias: no início, com figuras de 
objetos e de animais; depois utiliza
ram cruzes, círculos, estrelas, etc. 
Parte do primitivo material de la
boratório continuou a ser utilizada, 
com modificações, até o século
XX. Mas a alquimia foi perdendo 
o caráter de pesquisa e descambou 
definitivamente para o charlata
nismo e misticismo, até ser banida, 
por volta do século XV.

No século XVIII, aumentou a 
freqüência de descobertas, che
gando o tempo dos grandes cientis
tas, como Lavoisier*, Avogadro*, 
Dalton* e Robert Boyle*, entre ou
tros. O último deu o primeiro passo 
nas análises químicas, estabele
cendo certos critérios de diferencia
ção entfe os elementos. Um deles, 
o teste da chama, tinha por base o 
reconhecimento das substâncias 
por meio da cor de seu espectro.

Lavoisier demonstrou que nas 
reações* químicas não ha perda 
nem ganho de massa, dentro dos li
mites do erro experimental. John 
Dalton reviveu os conceitos dos fi
lósofos gregos, dando-lhes um ca-
rá ter p r a t ic o :  a m a tér ia  fo rm a d a
por átomos*, que supunha indivisí-
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Os alquim istas descobriram acidentalm ente e lem entos e com postos oasicos para a quím ica. Em aous leborstònoc. 
as peças de cozinha com binavam -se com aparelhos sofisticados, com o o alam bique, usado na destilação.

veis e indestrutíveis. A teoria de 
Dalton constituiu a base para as 
modernas teorias atômicas. Além 
disso, esboçou uma tabela perió
dica e descobriu que nos compos
tos os elementos se combinam sem
pre em proporções constantes.

Surgiram leis a respeito do com
portamento dos gases; os símbolos 
químicos foram estabelecidos por 
Berzelius*, tomando as iniciais dos 
nomes latinos dos elementos. Por 
volta de 1860, o russo Mendeleiev* 
sistematizou a classificação perió
dica dos elementos*, tarefa consi
derada colossal.

Orgânica e inorgânica

A química é a ciência que estuda 
a natureza da matéria e as transfor
mações que ocorrem em sua com
posição. Embora fosse no início 
considerada uma disciplina muito 
compartimentalizada, na realidade 
seus limites com outras áreas não 
são bem delineados, havendo inter
penetração. Assim, algumas partes 
da física* e da química são estuda
das pela físico-química, e algumas 
partes que interpenetram a biolo
gia*, pela área da bioquímica*.

Basicamente, a química é divi
dida em orgânica e inorgânica. A 
primeira tem esse nome porque du
rante muito tempo pensou-se que 
seus compostos poderiam ser sinte
tizados somente pelos organismos 
vivos. Mais tarde, a uréia (com
posto orgânico que contém nitrogê
nio) foi sintetizada em laboratório; 
contudo, a denominação permane
ceu, agora para definir a química 
dos compostos de carbono.

Com grande aplicação industrial 
(polímeros* sintéticos, hormônios, 
corantes, etc.), esses compostos são 
caracterizados por vários grupos 
funcionais: álcool (R —  OH),

aldeído (R — C ), cetona 

R __
( C = 0), ácido carboxílico 

R'
* 0  ,0

(R -  C ), éster (R — C ), éter 
OH OR'

Lavoisior demonstrou que nas rea-

ções químicas a massa é constante.
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Dalton (em cim a, à esquerda) criou um conjunto de sím bolos para represen
tar os átom os (em baixo, à esquerda). Berzelius estabeleceu os atuais sím bo
los dos elem entos, cuja classificação periódica M endele iev  organizou.

(R —  O —  R’), amina (R— NHj) 
e outros. Os hidrocarbonetos* sao 
seus compostos fundamentais, divi
didos em acíclicos, cíclicos e aro
máticos.

Os acíclicos são divididos em al- 
canos (quando todos os carbonos 
da cadeia só possuem ligações sim
ples), alcenos (quando pelo menos 
uma das ligações da cadeia for du
pla) e alcinos (quando houver liga
ção tripla).

Basicamente (sem se levar em 
conta a produção industrial), os 
compostos orgânicos são produzi 
dos por seres vivos. Os vegetais 
fornecem substâncias orgânicas a 
partir de inorgânicas (são chama
dos “autótrofos”), como o gás car
bônico e o vapor de água do ar. Os 
animais (heterótrofos) produzem as 
substâncias orgânicas tendo como 
ponto de partida outras substâncias 
orgânicas já existentes. Assim, são 
produzidas, por exemplo, a glicose, 
a borracha, a celulose.

A química inorgânica, por outro 
lado, estuda as demais substâncias 
(minerais), tais como a jgalena 
(PbS), a pirita (FeS2), o mármore 
(C aCO ’) e o ouro, além de vários 
gases (nidrogênio, oxigênio, nitro-

gênio) e líquidos (água, mercúrio, 
bromo, ácido sulfúrico).

A partir dos fins do século XIX, 
a química evolui bastante, princi
palmente no campo da estrutura 
atômica. Roentgen*, Bohr*, Ru
therford*, Schrõdinger*, Fermi* e 
outros cientistas possibilitaram a 
descoberta das partículas elementa
res (prótons, elétrons, nêutrons, 
etc.), dos raios* X, da radiativi- 
dade, das fusões e fissões nucleares. 
Os raios X permitiram o exame da 
estrutura dos sólidos; o conheci
mento das partículas elementares 
levou a um estudo mais profundo 
sobre as fusões e fissões nucleares, 
resultando na descoberta de pelo 
menos quinze elementos radiativo«, 
em sua maioria transurânicos. 
Com exceção do neptúnio e do plu
tônio, usados geralmente em bom
bas nucleares, esses elementos 
ainda não tiveram grande aplica
ção, devido à sua curta “meia- 
vid a”.

VEJA TAMBÉM: Bioquímica; 
Elementos, Classificação Periódica 
dos.

Willard van Orman Quine nas
ceu em Akron, Ohio (EUA), em 
1908. Estudou no Oberlin College, 
graduando-se em matemática em 
1930. Dois anos depois, douto- 
rou-se em lógica em Harvard, sob 
a orientação de A. N. Whitehead*. 
Recebeu títulos honoríficos do 
Oberlin College e da Ohio Univer
sity. Estudou nas Universidades de 
Viena e de Varsóvia e entrou em 
contato com Rudolf Carnap 
(1891-1970), cuja obra o influen
ciaria. Lecionou em Oxford, Cam
bridge, Massachusetts, Harvard, 
London University e em universi
dades do Japão, da Austrália e do 
Brasil.

Sua produção no campo da ló
gica* inclui, além de inúmeros arti- 
,os, os livros: A System o f Logistic 
1934), Mathematical Logic 

,1940), Elementary Logic (1941), 
Methods o f  Logic (1950), From a 
Logic Point o f  View (De Um Ponto 
de Vista Lógico —  1953), Word 
and Object (Palavra e Objeto —  
I960), Set Theory and its Logic (A 
Teoria dos Conjuntos e sua Lógica
—  1963), The Ways o f Paradox 
(1966), Selected Logic Papers 
(1966), Ontological Relativity
(1969), Philosophy o f Logic
(1970), Web o f  Belief (A Teia da 
Crença — com J. S. Ullian, 1970).

A linguagem da linguagem

Em Novos Fundamentos de Ló
gica Matemática (1973), aparecem 
as primeiras contribuições impor
tantes de Quine. Nesse trabalho, ele 
procura uma nova linguagem que 
traduza os domínios da lógica e da 
matemática, no sentido preconi
zado por Bertrand Russel* e Whi
tehead nos Principia Mathematica.

Ao sistematizar a lógica mate
mática, descobre a teoria axiomá
tica dos conjuntos e, a partir daí, 
elabora várias teorias, entre as 
quais a da referência e a da signifi
cação. Quine acredita que, por 
essas teorias estarem geralmente 
confundidas sob o nome de “se
mântica”, torna-se muito vaga a 
distinção entre sentido e signifi
cado, estabelecida por Frege*.

Questiona essa distinção, não 
admitindo a separação ngida das 
afirmações em analíticas e sintéti
cas. Para Quine, a verdade de uma 
afirmação sintética depende do fato 
a que se refere. Já uma afirmação 
analítica é considerada indepen
dente do fato a que se refere.

Quine acredita que a distinção 
analítico-sintética nunca foi reali
zada de modo satisfatório, talvez 
por isso ser impossível. Uma inves
tigação de analiticidade é feita, se
gundo ele, a partir de noções como 

sinonímia” e “verdade lógica”. 
Assim, uma avaliação desse as
pecto baseada apenas na noção de 
sinonímia sempre se apresenta in
satisfatória.

Nessa linha de raciocínio, Quine 
discute as dificuldades que surgem 
ao tentar-se traduzir a linguagem 
de uma tribo isolada. Segundo seu

princípio j3a indeterminabilidade 
da tradução, é possível compilar 
manuais incompatíveis para tradu
zir uma linguagem em outra. E to
dos se ajustam às disposições ob
serváveis da língua, não sendo 
possível dizer qual é o manual cor
reto. Assim, só excepcionalmente 
pode-se falar do significado de uma 
sentença isolada. O conjunto da 
linguagem do conhecimento é um 
todo estrutural que responde como 
todo à experiência (concepção epis- 
temológica). Quando se faz uma 
afirmação qualquer sobre o mundo, 
e essa afirmação entra em conflito 
com a experiencia, isso não é um 
fato isolado: faz parte de um sis
tema. Segundo a tese convenciona- 
lista de Quine, pode-se sustentar 
uma afirmação qualquer como ver
dadeira independentemente do que 
é observado, desde que se façam 
ajustes em outra parte do sistema. 
A partir dessa tese, ele conclui a 
impossibilidade da distinção analí
tico-sintética.

Teorias ônticas

No campo da filosofia da lógica 
destacam-se suas investigações de 
caráter ontológico. A teoria tradi
cional afirma que a ontologia é a 
“ciência do ente” , que fornece uma 
espécie de referência comum aos 
problemas essenciais.

Para Quine, no entanto, ontolo
gia é “ontologia de uma teoria”. 
Assim, a cada teoria, a cada forma 
de discurso, está associada deter
minada ontologia. Não se trata, 
pois, de examinar questões ontoló
gicas, mas certos supostos ontoló
gicos de linguagem.

“Ser é o valor de uma variávej”
— com essa asserção, Quine não 
pretende expressar a veracidade da 
ontologia, mas sim estabelecer uma 
“fórmula” por meio da qual se 
prove a conformidade de qualquer 
doutrina com um modelo ontoló
gico prévio.

Ele acha que as teorias ônticas 
afirmam ou negam a existência de 
coisas materiais, e distinguem-se 
das ciências apenas pela generali
dade extrema. Não admite limites 
taxativos entre verdade lógica e 
verdade fàtica. O trabalho cientí
fico deve integrar teorias científi
cas, relatos do mundo que se pos
sam considerar satisfatórios. Ainda 
C}ue possam existir muitos relatos 
igualmente considerados satisfató
rios, não tem sentido perguntar 
qual deles é verdadeiro.

No entanto. Quine afirma que, 
ap se adotar uma teoria, há um 
compromisso com a existência de 
certas entidades. E, quando essa 
teoria é traduzida numa linguagem 
cujos únicos recursos formais são 
a predicação, a quantificação e a 
composição funcional da verdade, 
o compromisso torna-se explícito. 
Assim, há um compromisso com a 
existência dos objetos físicos, em 
razão do modo pelo qual os termos 
que os nomeiam funcionam na lin
guagem. Quine propôs ainda um 
método para determinar a impor
tância ôntica de uma teoria.

V E J A  TAMBÉM: L ó g ic a :  Ontolo
gia.


