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Rabelais

François Rabelais nasceu em 
Chinon, na França, possivelmente 
em 1494. Seu pai era advogado e 
um grande proprietário: a obra ra- 
belaisiana está repleta de lembran
ças de um terror familiar e de alu
sões à rígida justiça paterna.

Iniciando seus estudos numa 
abadia próxima a Seuilly, Rabelais 
tornou-se noviço no convento de 
Baumette —  uma educação esco
lástica por excelência, que ele pos
teriormente odiaria.

Aos 27 anos — já  frade francis- 
cano — , interessou-se pelo idioma 
grego, pesquisou a literatura greco- 
latina e traduziu para o latim o se
gundo livro de Heródoto*. Fre
qüentava um grupo de juristas 
apaixonados pelo humanismo, que 
se reuniam em torno de André Ti- 
raqueau, autor da  obra Leis do Ca
samento, escrita em latim. Familia- 
rizando-se com a jurisprudência, 
Rabelais assistia a debates sobre os 
direitos das mulheres e sobre o ca
samento, temas que apareceriam 
em seu Terceiro Livro.

Pesquisando a vida 
e bibliotecas

Em fins de 1523, o escritor teve 
seus livros de grego interditados 
pela Sorbonne, que era contrária ao 
estudo da Bíblia* nos textos origi 
nais. Na mesma época, protegido 
pelo bispo Geoffroy D Estissac, 
Rabelais ingressou na ordem bene
ditina, na cidade de Maillezais. E 
passou a acompanhar o prelado em 
suas viagens, observando atenta 
mente os costumes e dialetos popu
lares: após uma juventude voltada 
para os estudos, Rabelais abria 
seus sentidos para a vida. Residia 
na abadia de Ligugé, em compa 
nhia do poeta Jean Bouchet, que o 
iniciou nas acrobacias verbais dos 
retóricos. Na faculdade de Poitiers, 
completou seus conhecimentos de 
jurisprudência, que lhe inspira
riam várias alusões satíricas.

Um  talento a m ais

Entre 1528 e 1530, percorreu 
grande parte da França, estudando 
em Bordeaux, Toulouse, Orléans e 
outras cidades. Chegando a Paris, 
afastou-se de sua ordem religiosa 
visando a tornar se padre secular. 
Na capital, manteve estreito con-

A principal obra de Rabelais satiriza os costumes da época, animada pela 
idéia de que o homem deve ser considerado o centro do universo. (Retrato 
de Rabelais e frontispício de "Gargântua", em edição de 1537.)

tato com os estudantes, absorvendo 
sua linguagem e seus costumes.

Com o intuito de ampliar sua 
cultura humanista e adquirir uma 
profissão rentável, Rabelais passou 
a estudar medicina na cidade de 
Montpellier, em 1530. Nesse 
tempo, a anatomia, a fisiologia e a 
física eram estudadas segundo au
tores gregos (sobretudo Aristóte
les*) e a história natural baseava-se 
nos textos de Plínio*.

Candidato ao diploma, Rabelais 
foi encarregado de um curso, onde 
comentava textos gregos de Hipo
crates* e Galeno*: era uma inova
ção importante, pois esses autores 
costumavam ser estudados em pés
simas iraduções latinas.

Em princípios de 1532, editou 
em Lião uma obra de Hipocrates 
enriquecida de comentários, que o 
tornou muito conhecido nos am
bientes universitários. Sua reputa
ção permitiu que fosse nomeado 
médico do Hospital-Mor onde, em
bora sem ser doutor, cuidava de 
uns duzentos doentes. Foi o ponto 
de partida de uma brilhante car
reira médica, continuada em várias 
cidades francesas. Rabelais reali
zou ainda uma série de viagens à 
Itália, ao mesmo tempo que se de
dicava às atividades de escritor e 
pesquisador.

A revelação literária

Sob o pseudônimo de Maistre 
Alçofribas Nasier (anagrama de 
“François Rabelais”), publicou 
Pantagruel em Lião, no outono de 
1532. O sucesso da obra permitiu 
que o autor lançasse, no ano se
guinte, um almanaque bufão deno
minado Pantagrueline Prognostica
tion. Em 1534, publicava 
Gargântua.

Interrompendo sua produção li
terária ate 1545, obteve nesse 
mesmo ano um privilégio real para 
publicar livremente seus trabalhos, 
durante dez anos. Nessa época, es
creveu o Terceiro Livro, editado 
em 1546.

Sua reputação de médico valera- 
lhe a proteção do bispo de Paris, 
Jean du Bellay, que o levou três ve
zes a Roma. A habilidade profis
sional assegurou-lhe ainda uma 
permanência em Turim (1540/43), 
ao lado de Guillaume du Bellay, 
governador do Piemonte e irmao 
do cardeal.

Assim, Rabelais concretizou um 
de seus maiores sonhos de huma
nista: visitou ruínas, aprofundou 
seus conhecimentos de arte antiga 
e estudou de perto os costumes da 
corte pontifícia, que depois satiri
zaria com arte e impiedade.

Os sucessos do morto

O inquieto François Rabelais 
tornara-se um dos mais renomados 
médicos do reino. Na primavera de 
1536, conseguiu seu diploma e 
doutoramento em Montpellier. Um 
ano depois, ensinava medicina 
nessa cidade e em Lião, voltando a 
explicar Hipocrates nos textos gre
gos e introduzindo ainda um novo 
método de observação direta: a dis
secação de cadáveres.

Em março de 1546, refugiou-se 
na cidade de Metz, temendo ser 
perseguido pelo conteúdo crítico de
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Seus protagonistas, os gigantes Gargfintua e Pantagruel, são dotados de uma vitalidade poderosa e libertária, cujo lema é "faça o que quiser'

suas obras (ameaça que se configu
rava na incipiente C ontraR e- 
forma).

Ainda sob a proteção de Jean du 
Bellay, Rabelais continuava a es
crever o Quarto Livro, publicado 
no ano de 1552 e logo condenado 
pelo Parlamento.

As indicações posteriores sobre 
a vida do escritor não são precisas. 
O Quinto Livro, atribuído a ele, 
apareceu parcialmente em 1562 e 
em sua forma acabada em 1564.

Mas, ao que tudo indica, o autor 
falecera em 1553.

Por um  hom em  novo e livre

Rabelais soube professar (ou 
pelo menos insinuar) as mais arro

jadas opiniões sem jam ais ter in
corrido nos terríveis castigos — 
prisão, exílio, tortura e morte na  fo
gueira —  que a Inquisição* costu
mava infligir a seus contemporâ
neos menos astuciosos. Ele ex
primiu praticamente tudo o que 
queria num romance grotesco que 
narra em quatro livros — as aven
turas de dois gigantes: Gargântua 
e Pantagruel (seu filho).

A obra (Gargântua) baseia-se na 
lenda popular que conta histórias 
maravilhosas de gigantes —  um 
dos últimos vestígios das novelas 
medievais. Nesse quadro, Rabelais 
introduziu uma torrente de vida 
nova e alegre, apoiada numa visão 
antropocêntrica, raiz de todo pen
samento humanista: o homem nas

ceu bom e, uma vez livre de dog
mas absurdos e costumes artifi
ciais, será generoso, feliz e fecundo 
em boas obras.

Na abadia de Thélme, que G ar
gântua m anda construir, a regra 
principal dos religiosos é: “faça o 
que quiser”.

Muitos outros autores exprimi
ram  a mesma idéia em teorias filo
sóficas; Rabelais tornou-a viva no 
romance. Seus personagens carre
gam uma vitalidade poderosa, às 
vezes grotesca, numa obra onde os 
elementos mais heterogêneos com
põem uma unidade perfeita.

Ele foi um pensador erudito, 
tanto nos sistemas escolásticos de 
que escarnecia cruelmente, quanto 
nas letras humanistas, com as

çiuais se identificava. Mas nem por 
isso foi menos popular: conhecia a 
fundo os costumes e a linguagem 
de todas as camadas sociais, imi
tando as extravagâncias lingüísti
cas dos escolásticos ou dos esnobes 
latinizantes. Descrevia com o 
mesmo espírito uma árdua disputa 
filosófica e a conversação descom- 
promissada e ale'gre, característica 
de um festim, estando a narrativa 
entremeada pelas exuberantes, gro
tescas e colossais aventuras de seus 
gigantes.

VEJA TAM BÉM : Estilo; H um a
nismo; Literatura; Renascença; 
R eform a  e Contra-Reform a.
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Raças Humanas

As raças humanas são subdivi
sões de uma única espécie denomi
nada Homo sapiens. Nelas pre
dominam as características he
reditárias comuns da espécie, e 
não as diferenças mínimas e relati
vas que as separam. Tal heredita
riedade biológica consiste na trans
missão de certos caracteres, através 
do óvulo e do espermatozóide, mas 
não se confunde, em hipótese al
guma, com a cham ada “herança 
cultural” —  línguas, costumes, etc. 
— , que possui outros mecanismos 
de transmissão, que não o corpo.

Até o século XIX, a preocupa
ção de identificar os agentes físicos 
da hereditariedade biológica resul
tou na teoria da “mistura” ou do 
“sangue”, nomes pelos quais ficou 
vulgarmente conhecida. Essa teoria 
afirmava que a “ substância heredi
tária” poderia subdividir-se e mis- 
turar-se indefinidamente. Com isso, 
as semelhanças aumentariam de 
uma geração para outra, apon to  de 
suprimir a variabilidade dos tipos 
e as diferenças entre os tipos apa
rentados, ocasionando o apareci
mento de raças puras.

A partir das experiências de 
Mendel* e suas formulações (teoria 
dos genes), transformaram-se as 
concepções da hereditariedade em 
geral, e das raças humanas em par
ticular. Segundo ele, a hereditarie 
dade consiste na transmissão des
sas partículas elementares (os 
genes), que não se misturam uns 
aos outros, ao contrário do que se 
pensava. Assim, uma vez produ
zida a variabilidade de um tipo he 
reditário, ela tende a manter-se de 
maneira indefinida, a ser perpétua 
dentro da espécie.

A s mudanças

Na espécie humana, cuja repro
dução ocorre geralmente com o ca
samento de pessoas não aparenta
das, as diferenças genéticas devem 
manter-se.

Assim, não existem raças puras, 
como um grupo de indivíduos idên
ticos. Os seres humanos asseme- 
lham-se fisicamente porque descen
dem de ancestrais comuns, ou de 
um fundo comum de genes (gene 
pool).

Todavia, reconhecem-se nítidas 
diferenças nas populações hum a
nas, como a pele negra de grande 
parte dos africanos e o olho amen
doado dos mongólicos. Tais dife
renças são constituídas por um ele
vado número de particularidades 
individuais, transmitidas através da 
hereditariedade biológica.

Este fenômeno explica-se pela 
conjugação de diversos fatores, en 
tre os quais a mutação*, a seleção* 
natural, o isolamento sócio-geográ- 
fico e as oscilações genéticas.

Até formar uma raça

As mutações ocorrem por puro 
acaso e não respondem a nenhuma 
exigência do meio ambiente, como 
se pensava até o início do século

XX. A cor escura dos africanos 
não se deve à herança dos efeitos 
de um sol intenso, mas à mutação 
ocasional nos genes que determi
nam a pigmentação aa  pele, tor
nando-os mais aptos a sobreviver 
naquele meio.

Às mutações provocam varia
ções hereditárias, sobre as quais 
atua a seleção natural, consoli
dando eventualmente tais mudan
ças e permitindo a diversificação 
dos grupos da mesma espécie.

Em populações pequenas e rela
tivamente isoladas, encontra-se 
uma “estrutura de reprodução” que 
facilita a sobrevivência (ou o desa- 
parecimento) de uma mutação ge
nética. O aumento ou declínio de 
genes mutantes, dos quais resultam 
variações casuais nas freqüências 
gênicas das populações, denomi
na-se “oscilação genética” . Como 
o sistema de genes varia sempre, o 
que determina essas oscilações 
numa população é seu isolamento 
relativo.

Um  conceito dinâm ico

Quando grandes grupos huma
nos emigram para um mesmo local, 
sua miscigenação é difícil; normal
mente, praticam a endogamia.

Num levantamento feito em Cu
ritiba pelos cientistas brasileiros F. 
M. Salzano e N. Freire Maia, ob-

A ciência moderna relativizou o conoeito de raça: há virias classificações 
possíveis. A "raça pura" n8o existe. (Moça bantu do grupo muila.)

A  esp éu ie  hum ana 6 um a só . apaaar das va r ia çõ es  da tip os . (A u stra liano .)

servou-se que dos 150 casais estu
dados no “ isolado israelita” apenas 
sete (5%) apresentavam um côn
juge não judeu. Esse mesmo estudo 
revelou ainda que, em 64% dos 
casamentos entre brasileiros e es
trangeiros (numa amostra de 44 ca
sos), o cônjuge brasileiro pertencia 
a uma família de igual nacionali
dade à de seu par estrangeiro.

O fato de haver populações iso
ladas, que configuraram diferentes 
raças, não impediu que ocorresse o 
fenômeno da miscigenação. A co
lonização do Brasil, por exemplo, 
possibilitou um alto grau de mesti
çagem, sobretudo entre brancos e 
negros. Esse fenômeno acentua o 
caráter dinâmico do conceito de 
raça: embora a espécie humana 
descenda de um mesmo ancestral, 
criaram-se gene pools particulares, 
que se desdobraram e deram ori
gem a novos.

Pluralidade racial

Os antropólogos físicos e os ge- 
neticistas concordam que o gênero 
Homo  seja representado por uma 
única espécie (sapiens), dentro da 
qual podem perceber-se grupos, de 
características mais ou menos as
sociadas, denominados “raças” .

Em 1950, realizaram-se duas 
grandes classificações raciais da 
espécie humana. Uma delas, levada 
a cabo por W. C. Boyd em Gene- 
tics and the Races o f  Man, distin
gue seis raças, segundo um critério 
serológico: grupo europeu primi
tivo (hipotético), grupo europeu ou 
caucasoide, grupo africano ou ne-

fjróide, grupo asiático ou mongo- 
óide, grupo ameríndio e grupo aus- 

tralóide. Para os autores Coon, 
G am  e Birdsell, na obra denomi
nada Races, a espécie divide-se em 
trinta raças, segundo critérios tra
dicionais, ligados ao tipo físico.

A s distinções raciais clássicas
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apresentam um pequeno número de 
raças geograficamente delimitadas. 
O botânico sueco Lineu* classifi
cou cinco variedades — ameri
cana, européia, asiática e africana, 
enquanto que o antropólogo ale
m ão Johann Friedrich Blumenbach 
(1725-1840) arrolou cinco — cau- 
cásica, mongólica, etiópica, ameri 
cana e malaia.

As classificações mais freqüen
tes baseiam-se em dois critérios: o 
estudo de genética de populações e 
a noção de populações reproduti
vas (ou mendelianas). No primeiro 
caso, as unidades taxionômicas de- 
nominam-se “raças geográficas” , e, 
no segundo, “raças locais”.

Uma raça geográfica é um con
junto de populações que ocupam 
uma área delimitável, possuindo 
características comuns: alta fre
qüência de genes do grupo sanguí
neo A, por exemplo. A idéia de 
raça local, por sua vez, estuda uma 
unidade extremamente dinâmica, 
devido às sucessivas alterações por 
que passa, ao longo do tempo.

A aparente contradição entre as 
classificações raciais desaparece 
quando as categorias com que se 
trabalha são definidas a priori. Se 
a unidade taxonômica básica for a 
geográfica, o número de raças será
f>equeno; se a unidade escolhida for 
ocal, a quantidade de raças huma 

nas será quase sempre elevada.

N ão há hierarquia 
possível

A idéia de que as diferenças físi
cas e mentais entre os indivíduos 
ou grupos humanos são congênitas, 
hereditárias e imutáveis registra-se 
desde o início da civilização.

Todavia, o preconceito* e discri
minação racial só apareceram no 
século XV,,com o inicio da coloni
zação dá África, América e Ásia.

Até o século XIX, o preconceito 
racial encontrava fortes respaldos 
em análises teóricas que justifica
vam uma desigualdade hierárquica 
das raças humanas, transmitida 
através de gerações. Os coloniza
dores brancos chegaram a apro
priar-se da teoria de Darwin* sobre 
a seleção natural para justificar sua 
dominação.

Nos Estados Unidos, por exem 
pio, qualquer indivíduo que possua 
ancestrais negros, embora distan 
tes, é chamado de “negro”. O con 
teúdo da classificação é visivel
mente cultural, pois, se quem 
possui uma parcela de “ sangue ne
gro” é classificado como negro, 
aquele que tiver um mínimo de 
“sangue branco” também pode ser 
classificado como branco.

_Os mitos e preconceitos raciais 
não se legitimam a partir de ne
nhuma ciência. Quando os cientis
tas distinguem e classificam as di
ferentes raças, não emitem juízos 
de valor: nao há raças inferiores e 
superiores, uma vez que elas mes
m as não contêm outros atributos 
além dos que as caracterizam so
maticamente.

VEJA TAM BÉM : Antropologia; 
Genética; Mutação; Nazismo; Pa
rentesco; Preconceito; Raciais, R e
lações.

Mutações genéticas, seleção natural e isolamento sócio-geográfico favorecem a permanência de determinados ca
racteres nos grupos humanos, o que permite distingui-los fisicamente. Nisso se baseia o conceito de raça.
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Cor da pele, conformação cra
niana, biótipo, formato do nariz e 
textura de cabelo têm sido as ca
racterísticas mais usadas na descri
ção das raças* humanas e suas 
subdivisões. A essas características 
físicas ou anatômicas tem se pre
tendido muitas vezes associar o 
nível de inteligência, certas apti
dões específicas e peculiaridades de 
temperamento. No entanto, nem as 
características físicas nem os de
mais atributos mencionados estão 
necessariamente correlacionados; e 
não se transmitem em bloco, de ge
ração a jeração . Alteram-se, com 
a variaçao do potencial genético e 
de acordo com as leis de heredita
riedade descobertas por Mendel* e 
analisadas por pesquisadores inspi
rados em sua teoria.

Na verdade, a cor da pele — 
muito usada para identificar e clas- 
sificar as raças humanas — não se 
correlaciona necessariamente aos 
demais traços físicos, muito menos 
à inteligência, comportamento ou 
aptidões especiais. Tanto entre os 
negros quanto entre os brancos, 
por exemplo, há indivíduos e gru
pos com acentuadas diferenças de 
estatura, conformação craniana e 
outros aspectos físicos. Da mesma 
forma, nunca se constatou entre 
povos tidos como racialmente dife
rentes qualquer peculiaridade de 
comportamento, atitude ou capaci
dade que não pudesse ser explicada 
mais facilmente em função de cir
cunstâncias históricas, sociais ou 
econômicas do que por motivo de 
aptidões ou potencialidades heredi- 
tarias.

Mesmo assim, o conceito de raça 
foi bastante enfatizado durante o 
século XIX  e boa parte do século 
XX. E ainda é empregado quando 
se quer justificar a dominação de 
um povo sobre outro.

A convivência e as formas de re
lacionamento de grupos humanos 
que se discriminam e se atribuem 
especiais qualidades genéticas ou 
hereditárias são denominadas “re
lações raciais”. Em seu livro Race 
and Culture, o sociólogo norte- 
americano Robert Ezra Park* usou 
essa expressão para “incluir todas 
as relações que ordinariamente 
ocorrem entre membros de diferen
tes grupos étnicos e genéticos, ca
pazes de provocar conflito racial e 
consciência racial, ou de determi
nar o status relativo dos grupos ra
ciais de que se compõe a comuni
dade”.

Algum as coincidências

__ Embora não haja uma associa
ção necessária entre raça e mani 
festações culturais —  costumes, 
crenças e técnicas — , as diferenças 
raciais e culturais tendem a coinci
dir. A causa disso estaria no isola
mento original dos grupos huma
nos.

William Graham Summer* tenta
ilustrar o fenôm eno: antes do ad
vento das cidades e do desenvolvi
mento das civilizações, quando a
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A diferenciação étnica foi a justificativa ideológica para o trabalho escravo nas Américas. Uma vau liberto da servi
dão, esse grupo estigmatizado enfrentou a intolerância da raça dominante, provocando intensos conflitos.
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Marginalizados cultural e profissionalmente do mundo dos brancos, os ne- Muito acentuada nos Estados Unidos, a segregação racial chega a ser insti- 
gros foram posteriormente acusados de preguiça e incapacidade econdmica. tucionalizada na República Sul-Africana com a política do "apartheid".

população se apresentava escassa e 
rarefeita e havia muitas áreas vir- 

ens a explorar, a movimentação 
umana tinha um “sentido centrí

fugo”. Cada grupo ou tribo bus
cava sua segurança no isolamento.

A separação prolongada, em cer
tas condições peculiares de clima, 
fisiografia e recursos, levava à fixa
ção de diferenças. Para explicar a 
multiplicidade de sociedades nacio
nais e de minorias étnicas — que 
coloca a Europa em contraste com 
outras regiões do mundo — , surgi
ram teorias que enfatizam a coinci
dência de um litoral bastante recor
tado com um interior montanhoso: 
isso pode ter_ provocado a forma
ção de “bolsões” isolados uns dos 
outros, possibilitando o desenvolvi
mento de gêneros de vida, costumes 
e hábitos lingüísticos particulares.

Com o aparecimento das cidades
— precedido pelo advento da agri
cultura — , a movimentação hu
mana ganhou outro sentido: passou 
a predominar a tendência centrí
peta; as cidades tornaram-se focos 
de organização de regiões cada vez 
mais amplas com aumento da di
versificação das populações. Essa 
tendência culminou, no século XX, 
com a crescente integração da hu

manidade numa teia universal de 
relações econômicas, políticas e 
culturais. Enfim, as cidades rompe
ram o antigo isolamento tribal, 
proporcionando um inter-relacio- 
namento mais amplo de povos com 
diferentes formaçoes culturais.

As cidades-Estado helénicas — 
especialmente Atenas — são um 
bom exemplo da convivência de di
ferentes etnias. Nelas, houve entre
laçamento de povos, troca de expe- 
riencias e costumes. Segundo 
alguns autores, o florescimento in
telectual da Grécia deve-se exata
mente à heterogeneidade de grupos 
étnicos e culturais que convergiam 
para a região.

Contato e conflito

Em geral, a presença de tradi
ções e comportamento divergentes 
faz com que as pessoas comparem 
seus costumes com os costumes 
dos outros, e leva ainda à avalia
ção, à crítica e à opção voluntária. 
Ou seja, exatamente o contrário do 
que ocorre numa sociedade tribal, 
em que todos participam de uma 
única e integrada herança cultural: 
na vida da tribo prevalece o con
senso, um a vez que todos comparti

lham da mesma cultura, que consti
tui, por assim dizer, o único repertó
rio aeexperiências, conhecimentos, 
crenças e normas de comportamento 
conhecido e, portanto, considerado 
“certo” e “natural” pelos membros 
do grupo.

Migração, invasão e escraviza
ção sao os processos que levam ao 
estabelecimento de relações entre 
povos étnica ou geneticamente dife
rentes, no mesmo território ou na 
mesma sociedade.

A formação histórica do conti
nente americano é uma ilustração 
desse fenômeno. Um primeiro mo
mento (expansão do capitalismo* 
comercial) marcou o contato dos 
colonizadores europeus (portugue
ses, espanhóis, franceses, ingleses e 
holandeses) com os indígenas, aos 
quais se juntaram , os escravos ne
gros trazidos da África. Posterior 
mente, migrantes das mais diversas

Íirocedências (Europa, Ásia Menor, 
ndia, Extremo Oriente) afluíram 

para vários pontos do continente.
Quando grupos diferentes se de 

frontam na mesma área geográfica 
ou social, por mais pacífico que 
seja o contato inicial, sempre tende 
a ocorrer alguma forma de antago
nismo, pois os costumes podem ser

divergentes e, em alguns casos, po
dem ocorrer conflitos de interesses 
entre seus membros. As partes ten
dem a ver-se de acordo com sua 
própria óptica (etnocentrismo); to
mam seus elementos culturais — e 
mesmo o tipo físico de seus mem
bros — como padrão. Assim, cada 
grupo valoriza seus costumes, sua 
etiqueta, suas crenças e seu tipo 
físico, menosprezando os elemen
tos correspondentes do grupo estra
nho, na medida em que se distan
ciam daqueles a que estão geral
mente habituados.

D ifícil convivência

Sobre a manifestação recíproca 
de etnocentrismo, o antropólogo in
glês RadclifTe-Brown* apresentou o 
seguinte exemplo: na Austrália, 
uma pessoa de origem européia ca
çoou de um chines, perguntando- 
lhe se, ao colocar alimentos no tú
mulo de um parente, esperava que 
a alma viesse comê-los; e o chinês 
perguntou-lhe se, ao colocar flores 
no túmulo de um parente, os euro
peus esperavam que a alma viesse 
cheirá-las.

Nas situações competitivas, é 
comum um grupo atribuir “ inferio-
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A consciência de séculos de opressão corporificou-se nos movimentos genericamente denominados "poder negro", nos Estados Unidos. Pacíficas ou não, 
essas organizações reivindicam a igualdade de direitos a todos cidadãos negros; suas manifestações costumam ser reprimidas com grande violência.

ridades” raciais ou biológicas ao 
outro. Mais comum ainda quando 
um escraviza outro ou o subordina 
economicamente: nesses casos, o 
grupo dominante tende a usar a 
discriminação racial para justificar 
a dominaçao. Isso aconteceu com 
freqüência durante a luta entre o 
colonizador europeu e os índios 
americanos: os brancos, ao elimi
nar os “primitivos”* — o que por 
vezes foi feito com grande cruel
dade — , justificavam seu compor 
tamento através de referências à 
“inferioridade", “ inaptidão para o 
trabalho” ou “ inaptidão para a ci
vilização” dos nativos.

A convivência e a cooperação 
prolongadas entre grupos etnica- 
mente diferentes sçmpre são acom
panhadas pela transferência e ree- 
laboração de elementos culturais 
(aculturação). Ao mesmo tempo, 
ocorre um processo de miscigena 
ção ou de amalgamação biologica.

Segundo Grifnth Taylor, “os po
vos de raça mista são a regra e não 
a exceção .

Assim, as culturas européias mo
dernas são compostas de elementos 
culturais gregos ou latinos, fundi 
dos com elementos de procedência 
céltica, germânica, eslava e vários

outros. Os povos europeus apresen
tam indícios de miscigenação de ti

fios físicos diferentes. Boa parte das 
ínguas européias modernas, por 

sua vez, é um produto do contato 
entre o latim —  já  influenciado 
pelo grego —  e as línguas faladas 
pelos diferentes povos dominados 
pelos romanos (ou povos com os 
quais os romanos e seus descenden
tes tiveram contato).

Contra-aculturação

A subordinação prolongada 
tende a conduzir o grupo dominado 
a uma crescente alienação cultural. 
Isto quer dizer que a “raça infe
rior” assume os padrões culturais 
do grupo dominante, passando in
clusive a ver-se através da óptica 
da “raça superior”.

As tribos africanas, por exem
plo, antes da colonização européia 
viviam em culturas que valoriza
vam o tipo físico de seus integran
tes; as próprias entidades religiosas 
ou mitológicas maléficas eram ima
ginadas como de tipo contrastante 
com o do negro (de pele branca, ca
belos louros, olhos claros). Na 
América, porém, onde foi escravi
zado e onde compartilha de uma

cultura que é fundamentalmente a 
do branco, o negro tende a absor
ver todos os valores “brancos”.

Nos Estados Unidos, a discrimi
nação sistemática e o conflito fre
qüente a que está exposto levaram 
o negro a tomar consciência dos 
efeitos da alienação cultural e a 
promover, com a ajuda de cientis
tas (sociólogos e psicólogos), pro
fissionais (psicanalistas) e políticos 
do próprio grupo, um movimento 
que se tornou conhecido como “de 
contra-aculturação” e que procura 
revalorizar o tipo e os caracteres 
africanos, bem como a contribui
ção dos escravos e seus descenden 
tes à sociedade e à civilização nor- 
te-americanas.

O m estiço

O destino do mestiço varia 
muito de uma sociedade para ou
tra: em algumas, ele é relegado ao 
grupo subordinado. Trata-se, por 
exemplo, do que acontece nos Esta
dos Unidos, onde os descendentes 
de brancos com negros são incor
porados ao grupo negro, mesmo 

ue não apresentem traços negrói- 
es. Por vezes, ocorre o contrario: 

são incorporados ao grupo domi

nante, à medida que perdem — 
pela progressiva miscigenação — 
os traços físicos do grupo subordi
nado. No Brasil, um indivíduo 
pode ser identificado como branco, 
mesmo que tenha alguns ancestrais 
negros.

Há ainda casos em que os mesti
ços são levados a constituir um 
grupo à parte, como aconteceu, por 
exemplo, com os eurasianos ou an- 
glo-indianos na índia.

Nas sociedades interculturais, 
costuma aparecer um tipo de perso
nalidade que Robert Ezra Park 
chamou de “homem marginal” . 
Trata-se de uma pessoa que se vê 
obrigada a viver em duas culturas 
ou dois mundos antagônicos: isso 
acontece, freqüentemente, com os 
mestiços (pai e mãe com atitudes e 
valores distintos). Portador de con
trastes, o “homem marginal” ê in
seguro quanto à sua posição, mas 
tende a refletir sobre o mundo e seu 
papel na sociedade. Para o mencio
nado sociólogo, tal condição tende 
a suscitar uma vida intelectual 
ativa e rica.

O alemão Georg Simmel*, tam 
bém sociólogo e de quem Park foi 
discípulo, escreveu um trabalho so
bre as tensões do judeu (que manti-
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As castas hindus teriam derivado da associaç&o de tribos de diversas raças, com o predomínio de uma delas.

nha relações ambivalentes com o 
mundo) após a ruptura dos muros 
dos guetos. Simmel já  havia saiien 
tado o papel de “agente de desen
volvimento ou progresso” dos imi
grantes estrangeiros por todaparte: 
a marginalidade* cultural seria res
ponsável por sua objetividade e 
acuidade. A mente do “homem 
marginal” equivaleria a um “cadi
nho, em que se fundem as civiliza
ções” (Park), dado estudado por 
Everett Stonequist no livro The 
Marginal Man (1937). O autor pro
curou dar uma visão da incidência 
da “marginalidade cultural” no 
mundo e das condições que tendem 
a provocá-la.

Discrim inação

Há uma teoria que associa o sur
gimento das castas na índia à aglu
tinação de tribos cultural e racial
mente diferentes (o termo hindu 
varna, que corresponde a “casta” 
em português, literalmente significa 
“cor”).

Na verdade, tende a haver uma 
identificação persistente entre raça 
(ou etnia) e estratos sociais, nas so
ciedades multirraciais. No Brasil, 
apesar da abolição da escravatura 
em 1888, continua a existir uma re
lação entre status social e cor da 
pele: os pretos concentraram-se nas 
posições menos privilegiadas, ao 
passo que os brancos continuaram 
a deter um papel dominante. Isto é 
resultante da sucessão hereditária 
dos bens patrimoniais e da ação so- 
cializadora da família, fatores que 
atuam no sentido da manutenção 
da desigualdade de recursos, privi
légios e manifestações culturais.

Normalmente acontece aquilo 
que o escritor Bernard Shaw* con
seguiu dizer ironicamente em ape
nas uma frase: “ Obriga-se o negro 
a engraxar sapatos, para depois 
discriminá-lo por engraxar sapa 
t o s . . . ” . Para Gunnar Myrdal 
(1898- ),háumaexpressãoespe- 
cial para isso: “círculo vicioso” . 
Desta forma, a discriminação contri
bui para que o grupo se mantenha 
em situação de inferioridade, e esta, 
por sua vez, serve de justificativa à 
discriminação.

Análise do convívio

Robert Ezra Park afirma que a 
análise das relações entre grupos 
diferentes em convívio deve abran
ger os níveis ecológico, econômico, 
político, cultural e pessoal. Esses 
níveis corresponderiam a uma hie
rarquia de relações entre os seres 
humanos, de forma que a mudança 
num deles repercute invariavel
mente nos demais.

O nível ecológico envolve a com
petição pelo território e por espaço 
em seu interior. Incluí fenômenos 
como a invasão européia nas Amé
ricas e a eliminaçao progressiva 
dos nativos (através de luta aberta, 
privação de espaço e recursos, 
transmissão de doenças contagio
sas e a miscigenação responsável 
por tipos étnicos intermediários). '

O nível econômico abrange a 
distribuição de ocupações, bens de 
produção e renda entre os descen
dentes de cada grupo e entre os 
mestiços — participação de cada 
um no conjunto da economia —
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Este cartaz contra a emigração re
vela o preconceito racial.

como agentes de produção ou de 
consumo.

O nível político engloba a distri
buição de descendentes dos vários 
grupos (e mestiços) pelos estratos 
sociais, bem como seu acesso às 
posições de prestígio, poder e ri- 

ueza — exercício da cidadania e 
os direitos, em geral.

O nível cultural e pessoal, por 
sua vez, inclui questões como, por 
exemplo, a da existência de precon
ceito e discriminação, práticas se- 
gregacionistas e filosofias ou ideo
logias de relações raciais e suas 
conseqüências para os indivíduos 
de diferentes antecedentes raciais 
ou étnicos.

Negros nos Estados U nidos

“ Negro é todo o indivíduo que é 
conhecida como tal em sua comu
nidade.” E assim que, nos Estados 
Unidos, uma pessoa pode ser clas
sificada como negra, independente
mente da presença de qualquer ca
ráter negróide: ainda que seja 
clara, loira, de olhos azuis ou ver
des, de cabelos sedosos e nariz

grego, é identificada racialmente 
como negra se tiver qualquer as
cendência negra conhecida. Com 
isso, sofre as mesmas discrimina
ções, a menos que consiga manter 
uma situação de anonimato através 
do passing  (o indivíduo apresen
ta-se como branco para usufruir 
das vantagens sociais disto). Mas 
isso pode acarretar sérias represá
lias caso venha a ser “desmasca
rado”.

A incorporação dos mestiços ao 
grupo negro, a intensidade do pre
conceito e a generalidade da discri
minação, no entanto, fizeram com 
que os negros americanos alcan
çassem coesão e consciência gru
pais e formassem poderoso movi
mento de pressão, através de 
associações e organizações de va
riadas tendências.

Esse fato, associado às próprias 
necessidades da economia norte- 
americana, provocou acentuada 
mudança na situação dos negros 
americanos, que acabaram por 
conseguir certos benefícios relacio
nados à educação, profissionaliza
ção, política e economia.
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A proporção de alfabetizados 
diplomados, profissionais liberais, 
intelectuais e “indivíduos bem su
cedidos” em todas as esferas de ati
vidades tem aumentado efetiva
mente entre os negros norte-ameri
canos.

Ao mesmo tempo, vem dimi
nuindo constantemente — em par 
ticular a partir do século XVIII — 
a proporção de negros na socie
dade norte-americana: de 20% em 
1790, a nopulação negra (inclusive 
mestiços) reduziu-se para 10% em 
1950. Em geral, os negros que se 
concentravam nas plantações do 
sul dos Estados Unidos, apresenta
ram tendência — desde os fins do 
século XIX — ao deslocamento 
para o norte, em particular para 
grandes aglomerações urbanas 
como Nova York e Chicago.

A s raças no Brasil

Segundo os censos demográficos 
dos anos de 1872, 1890, 1940_e 
1950, a distribuição da população 
brasileira segundo a cor da pele era 
esta:

CENSO DE J  872 —  Os identi
ficados como “pardos” constituíam 
a maior parte (42,2%), seguidos pe
los brancos (38,1%) e pretos 
(19,7%).

CENSO DE 1890 —  Houve au
mento na proporção dos chamados 
“brancos” , que passaram para o 
primeiro lugar com 44% de partici
pação. Os identificados como “ par
dos” sofreram ligeira diminuição 
(41,4%), passando para o segundo 
lugar, enquanto os pretos ficaram 
reduzidos a 14,6%.

CENSO DE 1940 — A propor
ção dos declarados “brancos” cres
ceu a tal ponto que se tornou maio
ria: 63,5% da população; a partici
pação dos pardos foi praticamente 
reduzida à metade (21,8%), en
quanto a dos pretos estacionou 
(14,7%).

CENSO DE 1950 —  A propor
ção dos brancos sofreu pequena di
minuição (61,6%), fato que ocorreu 
também em relação aos pretos 
(11,8%); a participação dos pardos 
aumentou para 26,6%.

O aumento da participação dos 
brancos, de fins do século XIX  a 
meados do XX, é atribuído a pelo 
menos dois fatores: miscigenaçao e 
imigração de brancos da Europa. 
Entretanto, os dados censitários re 
fletem também uma auto-identifi- 
cação por parte da população, que 
pode escolher a cor da pele a ser 
declarada: as expressões pardo” e 
“m ulato”, usadas na coleta de da 
dos do Serviço Censitário, são 
ambíguas, pois incluem tanto os 
mestiços de brancos e pretos, 
quanto os descendentes de índios 
(com ou sem mestiçagem).

Por outro lado, a população bra
sileira, segundo a cor da pele, obe
dece a uma distribuição espacial 
que reflete bem o papel de cada 

raça” na história econômica do 
Brasil.

A maior parte das pessoas com 
características negróides encon 
tra-se nas antigas zonas canaviei-

ras, algodoeiras, cafeeiras, de mine
ração e portuárias. Ou seja, 
concentra-se sobretudo na Zona da 
M ata do Nordeste, em certas partes 
do Maranhão, Recôncavo Baiano, 
zona de Campos, Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Tietê, Belém, São Luís, 
Recife, Salvador e Rio de Janeiro.

O caboclo, descendente de índio 
com ou sem mestiçagem com 
branco, foi e continua sendo figura 
importante na economia extrativa, 
vegetal e animal, e na pecuária ex
tensiva.

Por isso, seu número é bastante 
significativo em regiões como a 
Amazônia (exceção de Belém e da 
região bragantina do Pará), do ser
tão do Nordeste (incluindo o vale 
do São Francisco), em certas áreas 
do Brasil central (Mato Grosso e 
Goiás) e do litoral (caiçaras de São 
Paulo).

De acordo com o censo demo
gráfico de 1950 do IBGE, as “ra
ças” assim se distribuíam, segundo 
as cinco regiões fisiográficas:

Norte — Os pardos eram_maio
ria com uma participação de 
63,5%. Os brancos, em segundo lu
gar (31%), seguidos pelos pretos 
(5%) e amarelos (0,5%).

Nordeste — Os brancos tinham 
participação maior (46%), embora 
inferior ao conjunto de pardos 
(42,7%) e pretos (11%). A partici
pação de “ amarelos” (japoneses) 
era ínfima: 0,002%.

Leste — A maioria era de bran
cos (52,7%), seguidos pelos pardos 
(31,7%) e pretos (15,5%). Os am a
relos somavam 0,03%.

Sul —  Os brancos constituíam 
87% da população; havia ainda 
6,5% de pretos e 4% de pardos. Os 
amarelos começavam a ser quanti
tativamente significativos, partici
pando com 2%.

Raças e ocupações

O sociólogo brasileiro Florestan 
Fernandes mostrava, em 1972, no 
livro O Negro no M undo dos Bran
cos, que a grande concentração de 
pretos e mulatos ocorria nas ocu
pações menos favorecidas e, conse
qüentemente, na faixa de renda 
mais baixa. Indicava ainda que a 
proporção de negros e mulatos en
tre os diplomados —  nos três 
níveis de ensino —  continuava 
muito baixa. Sua conclusão era a 
seguinte:

“ Do ponto de vista sociológico, 
o que interessa, nesse pano de 
fundo, é o fato de que os estoques 
de negros e mülatos da população 
brasileira ainda não atingiram um 
patam ar que favoreça sua rápida 
integração às estruturas ocupacio- 
nais, sociais e culturais criadas em 
conexão com a emergência e a ex
pansão do capitalismo. Quando 
eles apresentam indícios de adapta
ção favorável, estamos diante de 
estruturas ocupacionais e sócio- 
econômicas que não foram afeta
das pelas transformações ocorridas 
ou de estruturas novas, que absor
vam a mão-de-obra nacional sem 
qualificações especiais e sem me
lhores perspectivas. Isso significa, 
em outras palavras, que a ascensão 
social do negro e do mulato apre
senta dois aspectos distintos. O que 
parece ser ascensão social no hori-

Apesar dos esforços dos etnólogos no sentido de preservar culturas autócto
nes, os Indios brasileiros vfim sendo progressivamente aculturados.

Os campos nazistaB de extermínio realizaram o que a propaganda estatal 
estimulara: o ódio racial, especialmente dirigido contra o povo judeu.
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As sociedades modernas (sobretudo latino-americanas) tendem a ser multirraciais. Com a miscigenação, formam-se 
novos grupos étnicos, embora o indivíduo mestiço possa encontrar obstãculos a sua integração social.

No bairro chinês de Nova York (esq.), a tecnologia do Ocidente reveste-se das tradições e símbolos do Oriente. 
No sul do Brasil, os imigrantes alemães constituíram verdadeiros núcleos culturais de seu pais de origem.

zonte cultural do negro e do mulato 
muitas vezes não passa de mera in
corporação ao sistema de classes. 
A ascensão social verdadeira, isto 
é, a mobilidade social vertical no 
sentido ascendente, dentro do sis
tema social vigente, ainda não se 
organizou, para eles, como um pro
cesso historico e uma realidade co
letiva. Atinge alguns segmentos (ou 
melhor, certos indivíduos) da “ po
pulação de cor” , sem repercutir na 
alteração dos estereótipos negati 
vos, nos padrões que regem as rela
ções raciais e sem suscitar um 
fluxo constante de mobilidade so
cial ascendente no “meio negro”. 
Em suma, a expansão urbana, a re
volução industrial e a moderniza
ção ainda não produziram efeitos 
bastante profundos para modificar 
a extrema desigualdade racial que 
herdamos do passado. Embora “ in
divíduos de cor” participem (em al
gumas regiões segundo proporções 
aparentemente consideráveis)^ das 
“conquistas do progresso”, não se 
pode afirmar, objetivamente, que 
eles compartilhem, coletivamente, 
das correntes de mobilidade social 
vertical vinculadas à estrutura, ao 
funcionamento e ao desenvolvi
mento da sociedade de classes.”

No Brasil, as pessoas com carac
teres negróides tendem a tornar-se 
mais raras à medida que se vai das 
camadas mais pobres para as mais 
ricas.

Além disso, quando ascendem 
socialmente, elas perdem, em geral, 
sua identificação com a “popula
ção de cor” : um preto ou mulato 
bem-sucedido tende a casar se com 
pessoa branca ou mais clara, o que 
resulta numa constante transferen
cia de suas conquistas (econômi 
cas, educacionais, profissionais) 
para o grupo branco, através da in
corporação progressiva de seus 
descendentes a raça dominante.

Contrastes

Tanto o Brasil como os Estados 
Unidos são sociedades nacionais 
multirraciais e manifestaram, em 
sua colonização, tendências seme
lhantes quanto às relações raciais.

Nos dois casos, houve elimina
ção do indígena através da guerra, 
da privação de recursos e da trans
missão de doenças infecciosas 
como a varíola, o sarampo e a tu
berculose, entre outras. Deu-se 
também a substituição do índio pe
las correntes colonizadoras euro
péias e pelo escravo africano. To
davia, enquanto nos Estados 
Unidos há uma constante tensão 
racial e um preconceito a que 
Oracy Nogueira (1917- ) 
chama “de origem” e Florestan 
Fernandes, “ sistemático” , no Brasil 
há uma relativa ausência de tensão 
e um preconceito que o primeiro 
denominou “de m arca” e o se
gundo, “assistemático”.

Isso explica-se; em boa parte, 
pelo próprio carater da coloniza
ção dos dois países. No Brasil, du
rante muito tempo, essa coloniza
ção foi feita, principalmente, por 
indivíduos do sexo masculino vin
dos da metrópole. A ausência de 
mulheres brancas impôs a miscige
nação tanto com o indígena como 
com o negro africano.

Nos Estados Unidos, a coloniza-

ção foi feita, marcadamente, pela 
afluência de famílias inteiras de in
gleses, _ irlandeses e escoceses: 
houve maior discriminação racial 
embora não tenha deixado de ocor
rer a miscigenação (é difícil encon
trar nos Estados Unidos um negro 
“puro”, que não tenha pelo menos 
alguma proporção de “ sangue” eu
ropeu).

Há ainda um aspecto quantita
tivo: enquanto nos Estados Unidos 
sobreviveram resíduos da popula
ção nativa (0,5% da populaçao do 
país), no Brasil esse número é bem 
menor (0,1%).

Segundo o sociólogo Gilberto 
Freyre (1900- ), as grandes fa
ses da história das relações raciais 
no Brasil teriam sido o estabeleci
mento de contato (século XVI) en
tre os três “estoques” raciais: 
branco, negro e índio; a interpene
tração dos três grupos (seculo 
XVII), que culminaria, no século

XVIII, com a fase histórica em que 
o país apresentou o máximo exo
tismo em relação à Europa, tanto 
no tipo físico como nos costumes; 
um movimento (século XIX) de 
reeuropeização, tanto pela vinda de 
imigrantes, como pelo “consumo” 
de modelos culturais da Europa; e 
um movimento de reação (seculo 
XX) à alienação cultural provo
cada pela europeização.

O preto no Brasil

Tanto o negro brasileiro quanto 
o norte-americano são cultural
mente mais europeus que africanos, 
embora seja grande a influência da 
África na música e dança dessas 
sociedades. No Brasil, essa influên 
cia estende-se à religião, sobretudo 
nos chamados “cultos afro-brasilei- 
ro s”.

A ideologia racial brasileira en
fatiza a miscigenação e a assimila

ção: pressupõe-se que o negro deva 
desaparecer pelo progressivo bran
queamento, através das gerações. 
Para o negro próspero, como sa
lientou Florestan Fernandes, a as
censão social através de gerações, 
associando-se ao ideal do bran 
queamento, passa a ser uma ascen
são “pela negação do próprio ser” .

Para o mesmo sociólogo, essa 
ideologia alimenta “o preconceito 
de não ter preconceito’ . Isso con
trasta com a filosofia das relações 
raciais praticada por alguns países 
onde predominam o segregacio- 
nismo e o separatismo, “racionali
zados” pela expressão: “ —  Igual, 
porém separado” .

VEJA TAM BÉM : Marginalidade; 
M artin Luther King; Negro Brasi
leiro; Preconceito; Raças H um a
nas.
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Racine

La Ferté-Milon, França, 1639. 
Em plena Contra-Reforma, sob a 
égide da Inquisição*, nascia Jean 
Racine, considerado um dos maio
res clássicos franceses.

Órfão em 1643, foi educado pela 
avó Marie des Moullins. Extrema
mente afeiçoada a Port-Royal, fez
0 neto ingressar aos quinze anos 
nessa escola, onde ele seria orien
tado por professores de fé janse- 
nista e fortes tendências humanis
tas.

Nesse centro cultural, Racine 
adquiriu perfeito conhecimento das 
línguas clássicas e o gosto pela arte 
grega e pelos problemas éticos. Ao 
mesmo tempo, escreveu seus pri
meiros poemas religiosos.

Todavia os estudos seriam con
cluídos no Colégio d’Harcourt, de 
Paris, em 1659, quando então pas
sou a freqüentar a sociedade mun
dana e literária.

Um  homem de letras

Em 1660, compôs a ode La 
N ym phe de La Seine para as núp
cias de Luís* XIV. Seduzido pelo 
teatro, esboçou cenas de Am asie  e 
A m ours d ’Ovide, das quais nada 
restou.

A família, temendo que ele so
fresse influência de suas novas e 
“m ás” companhias, providenciou- 
lhe uma permanência em Uzès, 
junto ao vigário geral da diocese 
—  seu tio, Antoine Sconin. O jo 
vem Racine hesitava entre a car
reira eclesiástica e a poesia, mas 
esta foi mais forte.

De volta a Paris, em 1663, escre
veu L 'Ode sur la Convalescence du 
R o i e La Rennomée aux Muses, 
que lhe valeram elogios da Corte, 
uma gratificação real e a amizade 
de Boileau*.

Ao fim daquele ano, concluiu a 
tragédia La Thébatde ou Les Frères 
Ennemis (sobre os innãos Etéocles 
e Polinice, filhos de Edipo, tema de 
várias tragédias gregas). O traba
lho foi encenado por Molière*, em 
seu teatro, a partir de 20 de julho 
de 1664.

No aiio seguinte, a companhia 
de Molière representou outra tragé
dia de Racine — Alexandre, Le 
Grand, um espetáculo romanesco e 
heróico que alcançou grande su
cesso. Todavia, o irônico Molière 
figurou no protagonista as carac
terísticas do rei, que vinha prote
gendo Racine ao longo de sua car
reira dramática. Fiel devoto do 
monarca, Racine repudiou o traba
lho de Molière, confiando sua obra 
ao teatro do Hôtel de Bourgogne. 
Algum tempo depois, Racine con
seguiu arrebatar de Molière sua 
melhor atriz, a bela Thérèse Du 
Parc.

O dramaturgo consolidava aos 
poucos um caráter apaixonado e 
violento. Em 1666, voltou-se con
tra Port-Royal, publicando Lettre à
1 'A uteur des Heresies Imaginaires e 
Deux Visionaires, obra em que sa
tiriza os jansenistas e defende os 
poetas em gérai.

O poeta e dramaturgo Jean Racine (à esquerda) retomou textos da Antiguidade para criar a maior parte de suas 
obras. A amizade do Rei Luis X IV  e os elogios da corte deram-lhe grande tranqüilidade para o trabalho.

Inspirando-se em Tácito, criou os personagens de sua peça "Britannicus".

Sempre am igo  
do rei

A 17 de novembro de 1667, nos 
aposentos da rainha, e nos dias se
guintes, para todo o público do Hô- 
tel de Bourgogne, lançava triunfal
mente Anaromaque. Nesta obra, 
amigos e inimigos do autor reco
nheciam o sinal de uma arte nova, 
potente e passional.

No ano seguinte, encenou Les 
Plaideurs, a única comédia* que es
creveu. Sem desagradar ao rei, o 
espetáculo criticava, em parte, a 
administração judiciária da época.

Em 1669j a primeira representa
ção da tragédia Britannicus levava 
Racine a desentender-se com Pierre 
Corneille*. O conflito assumiu um 
caráter ainda mais pessoal quando 
o poeta apresentou Bérénice, em 21 
de novembro de 1670, uma semana 
antes de Molière estrear Tite et Bé
rénice, do próprio Corneille.

O duelo literário suscitou polê
micas, sátiras e paródias, mas, no 
juízo do público, Racine saiu ven
cedor. Em seguida, realizou duas 
tragédias de argumento oriental: 
uma moderna, Bajazet (1672), e 
outra antiga, Mithridate (1673). A 
segunda estréia ocorreu no dia se
guinte a sua entrada para a Acade
mia Francesa, conforme prescrevia 
a tradição.

Guerras dramatúrgicas

Além de suas atividades teatrais, 
pouco se sabe acerca da vida de 
Racine nesse período.

Teve duas grandes paixões amo
rosas, pelas atrizes Thérèse Du 
Pare (cuja morte lhe provocou 
imensa dor) e Marie Champmeslé. 
Esta foi a protagonista perfeita de 
suas heroínas; criou marcantes in
terpretações de Bérénice e de suas 
últimas tragédias profanas: Iphigé 
nie (apresentada a Corte de Ver- 
sailles em 1674) e Phèdre, em 
1677.

Contra as obras profanas de Ra
cine, seus inimigos conseguiram o 
apoio da duquesa de Bouillon e do 
duque de Nevers. Assim, organiza
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Aristóteles iniciou o estudo sistemático dos diferentes tipos de raciocínio, especificando os requisitos capazes de 
tomá-lo cientifico. (À direita, edição medieval dos 'Tópicos", uma das obras lógicas do filósofo grego.)

ram  uma pequena conspiração, 
reunindo atores que escreviam tra
gédias sobre o mesmo argumento, 
m as de qualidade duvidosa. Nessa 
batalha dramatúrgica, surgiu outra 
Iphigénie, de Le Clerce Coras; em 
oposição a Phèdre apareceu Phèdre 
et Aricie, de Nicolas Pradon 
(1632-1698), apresentada dois dias 
depois da estreia pela companhia 
de Molière.

A luta degenerou numa guerra 
de sonetos satíricos e insultantes, 
com Boileau e Racine de um lado, 
e o duque de Nevers do outro.

Depois de Phèdre, Racine aban
donou o teatro. Além disso, tor
nou-se muito devoto: reconciliou-se 
com os jansenistas, desposou Ca- 
therine de Romanet e passou a ser 
historiógrafo do rei, juntamente 
com Boileau.

Só voltou a escrever peças por 
volta de 1690, quando Madame de 
Maintenon* (a segunda esposa do 
rei) lhe pediu algo que servisse 
como entretenimento para Saint- 
Cyr, instituto que fundara para a 
educação das jovens da nobreza.

Nessa ocasião, escreveu psther
—  tragédia em três atos, onde in
troduziu o coro, alternado com o 
canto e a declamação — e Athalie, 
um drama de alta significação reli
giosa. Compôs ainda os Cantiques 
Spirituels (1694), de acordo com as 
mesmas inspirações corais de Es- 
ther.

Progressivamente, o poeta reco
lheu-se a uma contemplação serena 
e religiosa, falecendo em 21 de 
abril de 1699. Seu corpo foi sepul
tado na abadia de Port-Royal. Em 
1711, destruído o velho edifício, 
seus despojos foram ttasladados 
para a Igreja de Saint-Etienne-du- 
Mont, em Paris.

Soluções dramáticas
A tragédia raciniana expressa de 

maneira perfeita a doutrina clás
sica, lentamente elaborada entre 
1620 e 1660. Racine respeitava as 
“regras” sem a menor contestação, 
como se tivessem sido feitas por e 
para ele. No primeiro prefácio a 
Britannicus, critica Corneille (sem 
citá-lo nominalmente), afirmando 
que suas peças acumulam “tal 
quantidade de incidentes, que pre
cisariam de um mês para serem re
presentadas”.

Na tragédia de Racine, ao con
trário, o dia levanta-se na primeira 
cena e o desenlace ocorre ao anoi
tecer. A ação desenvolve-se com 
total verossimilhança, nesse breve 
espaço de tempo (12 horas).

Racine proclama sua fidelidade 
à história e mesmo à mitologia. 
Seus prefácios contêm abundantes 
referências às fontes antigas que 
inspiraram estas obras.

A respeito de Mitridates, por 
exemplo, escreveu: “Creio que o 
prazer dó leitor será redobrado, 
quando perceber que todos os his
toriadores disseram o que eu faço 
dizer em M ithridate”.

As tragédias sacras impunham 
lhe maior rigor, para evitar “qual
quer espécie de sacrilégio” .

VEJA TAM BÉM : Comédia; 
D rama; Teatro; Tragédia.

Raciocínio

O termo “raciocínio” é empre
gado num sentido psicológico e 
num sentido lógico. A “psicologia 
do pensamento ’ toma esse p ro 
cesso intelectual para ver se e ou 
não acompanhado de imagens e 
para saber se se trata de uma ativi
dade “ interna” ou “comportamen- 
tal”  do indivíduo.

Do ponto de vista lógico, o ra
ciocínio é um processo formal, seja 
ele indutivo ou dedutivo, correto ou 
incorreto.

Quando se consideram casos 
particulares para a formulação de 
uma proposição geral, trata-se de 
um raciocínio indutivo. Aristóte
les* chama de indução “ uma passa
gem dos individuais aos univer
sais”, enquanto John Stuart Mill* a 
define como “a operação de desco
berta de proposiçoes gerais” 
(aquela operação da mente pela 
qual se infere que o reconhecido 
como verdadeiro num ou mais ca
sos particulares será verdadeiro em 
todos os casos que se assemelhem 
em determinados aspectos aos ca
sos anteriores).

A indução é somativa ou com 
pleta  quando enumera todos os ca
sos que se.submetem à sua conclu
são, como na forma a, b, c são Q; 
mas a, b, c são todos os P; logo; 
todos os P são Q. Essa indução e 
um argumento conclusivo.

Ampliativa  ou incompleta é a in
dução cuja conclusão vai além de 
suas premissas: a primeira não é 
conseqüência lógica das últimas. 
Trata-se de um argumento incon
clusivo ou, como diz Aristóteles 
(nos Tópicos), de um argumento 
que procede do “ conhecido para o 
desconhecido”.

Em geral a indução é contras

tada com a dedução: enquanto a 
primeira vai de proposições menos 
gerais a outras mais gerais, a dedu
ção parte de conclusoes de genera
lidade igual ou menor que a ae suas 
premissas. Entretanto, o contraste 
não é perfeito, já  que a indução so
mativa pode ser encarada como um 
tipo de argumento dedutivo. Mais 
apropriado seria o contraste entre 
argumentos logicamente inconclu
sivos (como a indução ampliada) e 
conclusivos.

Alguns lógicos querem restringir 
o termo “ indução ao raciocínio 
ampliativo, que não visa, necessa
riamente, a estabelecer proposições 
gerais (pode ir também de casos 
particulares para outros casos par
ticulares, sendo por isso às vezes 
chamado de “edução”).

D edução e inferência

A palavra “dedução” (deducere 
“ levar d e . . .  p a r a . . . ” , no latim) 
é por vezes empregada como sinô
nimo de “inferência”, que sugere 
um a conclusão verdadeira. Mas, 
em geral, é estritamente invocada 
como oposto de “indução” : seria 
um a prova rigorosa, ou derivação, 
a partir de uma ou mais proposi
ções (premissas) de uma sentença 
(conclusão).

Nesse sentido, diz respeito a 
uma cadeia de sentenças, em que 
cada qual é ou uma premissa ou 

.um “ segue-se de” de uma sentença 
anterior. Assim, por exemplo, se A  
segue-se de B no sentido preten
dido, a conjunção de B  e da nega
ção de A  (B ~  A )  deve ser auto- 
contraditória (condição, aliás, que 
não se aplica à indução).

O uso moderno de “dedução” 
prende-se a uma generalização da
quilo que Aristóteles (Primeiros 
Analíticos) chamou de “ silo
gismo”. Mas também esse sentido 
vem sendo abandonado, já  que o si
logismo é visto como um caso es
pecial da dedução. D a mesma

forma, muitos lógicos abandona
ram a “visão tradicional” de que a 
dedução procede do geral ao es
pecífico, ou do universal ao parti
cular, por considerá-la incorreta.

O silogismo é um raciocínio ri
goroso, composto de três proposi
ções, formando um sistema tal que, 
postas as duas primeiras sentenças, 
resultará necessariamente uma ter
ceira, já  implicitamente contida ne
las.

Em geral, os silogismos são clas
sificados em categoricos, hipotéti
cos e disjuntivos.

Os categóricos consistem de três 
sentenças que contêm um máximo 
de três termos (“ todo”, “nenhum”, 
“ alguns”), cada qual ocorrendo em 
pelo menos duas delas. (“ Nenhum 
dos cafeicultores é cangaceiro. Al
guns colombianos são cafeiculto
res. Logo, alguns colombianos não 
são cangaceiros.”)

Os silogismos hipotéticos apre
sentam uma ou as duas premissas 
hipotéticas, como no exemplo: Se 
p, então q; e se q, então r; fogo, se 
p , então r.

Os disjuntivos são os que apre
sentam como uma de suas premis
sas uma disjunção, como os argu
mentos desta forma: ou p  ou q; não 
p ;  logo, q, que é um silogismcT~dis- 
juntivo logicamente válido.

Para fazer a análise das partes 
do silogismo, pode-se tomar como 
exemplo o célebre silogismo cate
górico:

“ Todo homem é mortal.
Ora, Sócrates é homem.
Logo, Sócrates é m ortal”.
A primeira proposição é a pre

missa maior; a segunda (“Ora, Só
crates é homem” ) é a premissa m e
nor; a terceira é a conclusão.

Essas proposições combinam en
tre si três termos, dois a dois: termo 
maior (primeiro termo ou extremo 
maior), termo menor (último termo 
ou extremo menor) e termo médio. 
No caso, apresentam-se como 
“m ortal” (que tem a maior exten-
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são, conjunto de objetos pertencen
tes à classe que elé designa), “ Só
crates” e, finalmente, “homem” .

A premissa maior é a que con
tém o termo maior, e a menor a que 
contém o termo menor. O jogo do 
silogismo consiste em mostrar que 
o menor está incluído no maior, 
pois está incluído no médio, que, 
por sua vez, inclui-se no maior. Na 
conclusão o termo médio desapa
rece, enquanto o maior e o menor 
relacionam-se diretamente.

De acordo com a posição do 
termo médio, há quatro maneiras 
(ou figuras) de dispor os termos nas 
premissas.

Mas Aristóteles, segundo Wil- 
liam David Ross, só admitia três fi
guras, uma vez que o fundamento 
de divisão do silogismo não se re
fere à posição do termo médio, mas 
à amplitude desse termo em relação 
aos extremos: mais amplo que um 
e mais estreito que outro (primeira 
figura), mais amplo que qualquer 
dos dois (segunda figura) e mais es
treito que os dois (terceira figura). 
Entretanto, Aristóteles fez referên
cia a outros silogismos, que são 
considerados como pertencentes à 
quarta figura.

Os m odos do silogism o

Modos são as diferentes formas 
que o silogismo assume, conforme 
a qualidade e a quantidade das pro
posições. Estas distribuem-se em 
quatro espécies, simbolizadas pelas 
quatro primeiras vogais: A  —  uni
versais qfirmativas C‘Todo S  é P ’); 
E  —  universais negativas (“ Ne
nhum S  é P ”); I  — particulares 
qfirmativas (“ Alguns S  são P  ); O
— particulares negativas (“Alguns 
S  nao são P").

Das combinações possíveis des
sas proposições resultam 64 modos 
por figura, 192 modos consideran- 
do-se três figuras, 256 para quatro 
figuras.

Para se lembrarem de todos os 
modos, os filósofos medievais atri
buíam-lhes nomes que contivessem 
três das quatro vogais (A, E, I, O, 
que simbolizam as espécies). As
sim, por exemplo, o nome “Ferio” 
refere-se a um silogismo em que 
ocorrem, na ordem dada, uma pro
posição universal negativa (e), uma 
particular afirmativa (i) e, final
mente, uma particular negativa (o).

Para certos autores, somente es
tes quinze nomes são válidos: Bár
bara, Celarent, Darii, Ferio, Ce- 
sare, Camestres, Festino, Baroco, 
Datisi, Feriso, Disamis, Bocardo, 
Calemes, Fresison, Dimatis (outros 
autores incluem ainda Darapti, Fe- 
lapton, Bamalip e Fesapo). Eviden
tes por si mesmos há apenas quatro 
nomes — Bárbara, Celarent, Darii 
e Ferio — , que são chamados “ si
logismos perfeitos” e que se consti
tuem nos axiomas do sistema for
mal silogístico. Os outros, 
“ imperfeitos”, devem ser provados 
com base nos axiomas, através de 
três maneiras possíveis: conversão, 
redução ao impossível e exposição.

__ Ha ainda uma outra classifica
ção dos silogismos — também 
aristotélica —  a partir do valor das 
premissas: demonstrativos ou apo
logéticos (que são necessários), dia
léticos (que são prováveis) e sofísti
cos (que são falsos).

Doutrina silogística

Platão* e Aristóteles emprega
vam o termo “ silogismo” como 
simples “ argumento . Entretanto, 
em muitos casos, Aristóteles usou 
tecnicamente esse termo, para refe
rir-se ao silogismo categórico. Só 
mais tarde é que o sentido seria es
tendido para incluir os silogismos 
hipotético e disjuntivo.

Ainda que a dialética platónica 
e o pensamento do matemático Eu- 
doxo já  contivessem elementos do 
silogismo, caberia ao aristotelismo 
a primeira sistematização da ló
gica.

O desenvolvimento da doutrina 
dos chamados “silogismos hipotéti
cos”, por sua vez, é atribuído a 
Teofrasto, a Eudemo e a vários co
mentaristas do estagirita (especial
mente Alexandre de Afrodisia). 
Boécio*, tradutor romano de Aris
tóteles, provavelmente baseado nos 
estudos gregos anteriores, deu rigor 
e minuciosidade à doutrina.

Na Idade Média, os pensadores 
da Escolástica* deram uma grande 
contribuição à silogística no que 
diz respeito a sua elaboração e 
apresentação formal. Estabelece
ram  oito regras para a formulação 
de silogismos válidos: os termos de 
todo silogismo devem ser três — 
maior, médio e menor; nenhum 
termo pode ter uma conclusão mais 
extensa que as premissas; a conclu
são nunca deve conter o termo mé
dio; o termo médio deve ser to

mado, ao menos uma vez, em 
forma geral; nada se segue de duas 
premissas negativas; se as duas 
premissas são afirmativas, delas 
não se pode seguir uma conclusão 
negativa; a conclusão segue a parte 
mais débil (parte ou premissa infe
rior); nada se segue de duas premis
sas particulares.

Dessas regras, as mais importan
tes são a primeira, a terceira e a oi
tava.

Os abusos de certos meios esco
lásticos da silogística foram critica
dos por alguns filósofos da época 
moderna. Para Francis Bacon*, 
Descartes* e Locke*, por exemplo, 
o silogismo apresenta valor exposi- 
tivo, analítico, carecendo, porém, 
de valor inventivo. Por sua vez, os 
historiadores da lógica, principal
mente a partir de Jan Lukasiewicz 
(1878-1956), reviram a teoria clás
sica e reapresentaram-na na forma 
da lógica simbólica contemporâ
nea: os silogismos são estudados 
como parte da lógica quantificacio- 
nal (categóricos), proposicional (hi
potéticos) e da logica das classes.

Os sofism as

Uma refutação aparente —  um 
sofisma que visa a confundir o in
terlocutor e a defender algo falso
— já  estava dentro das previsões 
de Aristóteles: o filósofo chegou 
até a apresentar uma lista de sofis
mas, subdividindo-os em lingüísti
cos e extralingüísticos.

John Stuart Mill investigou a estrutura e o funcionamento da induçào.

Os sofismas lingüísticos são os 
que dependem do uso da língua, 
aproveitando-se da homonímia 
(equívoco), da falsa conjunção ou 
separação, da falsa acentuação ou 
falsa forma de expressão. Um 
exemplo: “Mente que pensa” 
(“ mente” é usado ambiguamente). 
Outro exemplo: “Cinco é dois e é 
três”, no lugar de “Cinco é dois e 
três” (sofisma de divisão, com se
paração errónea dos termos).

Os sofismas extralingüísticos 
são os que têm por causas a falsa 
equação do sujeito e do acidente 
( Se Corisco é diferente de Sócra
tes, e Sócrates é um homem, então 
Corisco é diferente de um ho
mem”), a confusão do relativo com 
o absoluto (“Se o não ser é objeto 
de opinião, o não ser é”), a igno
rância do conseqüente, a petição de 
princípio, a confusão da causa com 
o que não é causa e a reunião de 
várias questões em uma.

Aristóteles deu particular ênfase 
ao estudo da “ petição de princí
pio”, que possui diversas formas e 
surge quando se quer provar o que 
não é evidente por si mesmo, me
diante isso mesmo que está para ser 
provado.

Em Tópicos, o filósofo atenta 
para cinco casos: postulação do 
mesmo que se quer provar; postula
ção de modo universal do que se 
deve demonstrar particularmente; 
postulação do modo particular do 
que se quer provar universalmente; 
postulação oe um problema depois 
de o haver dividido em partes; pos
tulação de uma de duas proposi
ções que se implicam mutuamente.

O pensamento aristotélico men
ciona ainda outros argumentos 
capciosos, entre os quais a mu
dança de noção (também conhe
cido por “transposição a outro gê
nero’ e que consiste simplesmente 
no que em linguagem corrente se 
chama “falar de outra coisa”); o 
sofisma do quarto termo (quando 
se usa o termo médio na  premissa 
maior de um silogismo, com uma 
significação distinta da que tem o 
mesmo termo na premissa menor 
ou vice-versa); o sofisma de negar 
um antecedente (de um condicional
— por exemplo: “Se Pablo é espa
nhol, então Pablo é irreverente. Pa
blo não é espanhol. Pablo não é ir
reverente”); o sofisma de afirmar o 
conseqüente de um condicional 
(“Se Pablo é espanhol, então Pablo 
e irreverente. Pablo e irreverente. 
Pablo é espanhol”); e o sorites (so
fisma em que se pergunta se um 
monte —  sorós, em grego —  de 
objetos continua sendo um monte 
depois que se subtrai algum objeto 
dele; ao se responder afirmativa
mente, retira-se outro objeto, vol- 
tando-se a formular a mesma ques
tão, até chegar a um único objeto 
que não- e, evidentemente, um 
monte. O problema reduz-se então 
a perguntar com quantos objetos se 
faz um monte. Nesse sofisma, o 
termo “monte” não é levado em 
conta segundo seu significado ordi
nário; tem somente uma significa
ção vaga, convencional, quantitati
vamente indeterminada).

VEJA TAM BÉM : Aristóteles; De
dução; Indução; Lógica; Verdade.
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Racionalismo

O vocábulo “racionalismo” 
aponta para três sentidos. E psico- 
logico quando designa a teoria que 
privilegia a razão*, enquanto facul
dade pensante, em face da emoção* 
e da vontade. Nesse sentido, pode 
opor-se ao emocionalismo ou ao 
voluntarismo e identificar-se com o 
intelectualismo. Tem um signifi
cado epistemológico quando se re
fere à doutrina segundo a qual a ra
zão* é o único meio adequado para 
a realização do conhecimento legí
timo. A razão é considerada a ori
gem do (ou o meio para o) conheci
mento verdadeiro, contrastando 
com a experiência sensível, vista, 
nesse caso, como desnecessária e 
mesmo embaraçosa. Opõe-se ao 
empirismo* e, ocasionalmente, ao 
intuicionismo, doutrina que atribui 
importância primordial à intuição* 
com relação ao pensamento discur
sivo ou raciocínio*. E é metafísico 
quando expressão da teoria que 
afirma ser a realidade, em última 
instância, de caráter racional. Esta, 
bem como as outras formas de ra
cionalismo, combinadas ou não, 
ocasionalmente opõe-se a um ou 
outro tipo de irracionalismo*.

Na filosofia grega clássica, parti
cularmente em Parmênides*, pro- 
fessou-se um racionalismo metafí
sico. O eleata negou tudo o que não 
fosse completamente transparente 
ao pensamento racional baseado 
no princípio lógico-ontológico de 
identidade, para cumprir suas exi
gências de completa racionalidade 
do real. O movimento foi por ele 
denunciado como incompatível 
com a razão, já  que só é predicável 
(“dizível”) o ser imóvel, indivisível 
e único. Em Platão*, essa exigência 
parece atenuar-se, posto que há  lu
gar no sistema para o conheci
mento dos “fenômenos” e as “ opi
niões” podem ser encaradas como 
um certo grau, embora precário, do 
saber: insuficientes para um saber 
completo, que só é alcançado pela 
razão independentemente da expe
riência sensível (República, livros 
VI e VII). Com Platão, o caráter 
epistemológico do racionalismo é 
explícito, e a primeira formulação 
da doutrina das idéias inatas apa
rece em sua teoria da reminiscen 
cia, desenvolvida nos diálogos Mé- 
non e Fédort.

Ainda na Grécia, erigem-se 
como contraposição ao raciona
lismo doutrinas de cunho empi- 
rista. Mas em algumas, como nas 
de Aristóteles* e outros peripatéti- 
cos, trata-se de um empirismo mo
derado: o aspecto racionalista per
manece forte.

Nas tendências antigas, o racio
nalismo nem sempre exclui um 
certo intuicionismo, já  que se supõe 
que uma razão perfeita equivale a 
uma intuição perfeita; por outro 
lado, integra-se também com várias 
correntes místicas, entendidas 
como a culminância do processo 
do conhecimento racional.

Durante a Idade Média, a tradi
ção racionalista foi alterada pela
polêmica entre m ã o  e fé, e as ten

tativas de encontrar um equilíbrio. 
Ser racionalista não significou, en
tão, admitir que toda realidade 
(particularmente a suprema, Deus) 
fosse racional no sentido de com 
pletamente acessível à razão hu 
mana. O racionalismo epistemoló
gico encontra-se subordinado aos 
interesses teológicos. Todavia, uma 
importante contribuição foi forne
cida por Santo Anselmo*. Trata-se 
do argumento ontológico, com_ o 
qual ele procurou provar a existên
cia de Deus* como corolário de sua 
essência, provendo assim uma co
nexão entre o sistema abstrato de 
idéias e o mundo real, recurso que 
seria retomado por Descartes*.

Sob o duplo impulso da revives 
cência do platonismo e do desen 
volvimento da física matemática, o 
racionalismo atingiu culminâncias 
no século XVIII. Toda verdade 
científica deriva de certos axiomas 
e princípios que podem ser com
preendidos pela razão como de ca
ráter universal e necessário. Se
gundo Galileu, “a verdade está 
escrita no grande livro da natureza, 
mas somente pode lê-lo aquele que 
pode decifrar as letras pelas quais 
está escrito”. Essas “ letras” são 
termos da matemática, especial
mente da geometria: reta, circulo, 
esfera, etc. Nenhum desses concei
tos seria derivado da experiência; 
ao contrário, a mente os retira de 
“ si mesma” p ara  aplicá-los à per
cepção sensível. Igualmente, Ke- 
pler considera número e magnitude 
idéias inatas requeridas para a in
vestigação cientifica da natureza.

O pensam ento cartesiano

Descartes ampliou essa maneira 
de ver, construindo um sistema de 
conceitos universais fundamenta
dos em idéias inatas; esses concei
tos deveriam ser aplicados a todo 
dado empírico; seriam válidos para 
o mundo real e para todos os mun
dos possíveis, de modo que se pode 
estabelecer um conhecimento a 
priori do universo. Tais conceitos 
são, primariamente, o de ser; a se
guir, as idéias de número e tempo 
e de espaço, figura e movimento. A 
física alcançou, assim, o estatuto 
de ciência puramente dedutiva.

Em sua análise do pensamento, 
Descartes distingue três tipos de 
idéias: factícias, que parecem se re
ferir ao mundo exterior, mas são 
justamente as mais instáveis e inse
guras, variando porque esse mundo 
parece estar sempre mudando e 
porque as condições próprias do in
divíduo, alterando-se, modificam 
suas impressões sobre os objetos 
físicos; fictícias (forjadas pela im a
ginação, variam conforme a von
tade do sujeito); e inatas, que, ofe
recendo grande nitidez e esta 
bilidade, são usadas pela m ate
mática — a idéia de “figura”, por 
exemplo, é claramente concebível e 
definível, e aceita universalmente. 
Estas seriam independentes da ex
periência sensível e anteriores a ela. 
Estão no interior da mente, e a ex
periência sensível não constitui 
prova da realidade do mundo exte
rior. Mas é preciso sair do interior 
da própria mente, sob risco de fe
char-se no solipsismo (doutrina se
gundo a qual o eu individual, com 
suas modificações, é a única reali

O racionalismo moderno teve em Descartes seu ponto de partida: o conheci
mento legítimo seria de índole dedutiva, a partir de idéias inatas.

Nicolas Malebranche tentou conciliar a razão cartesiana e a fé cristã. Baruch 
Spinoza adotou um racionalismo radical no combate à superstição.
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dade). É preciso que o sistema de 
idéias encontrado no pensamento 
aponte para uma realidade obje
tiva. Descartes recorre então à tese 
de um Deus veraz que não deixa 
cair em engano quando se sabe 
usar a razao. O mundo é cons
truído por um intelecto infinito, 
num plano alcançável pelo inte
lecto. A aplicabilidade da matemá
tica estaria, assim, assegurada, e a 
própria natureza seria o produto de 
uma matemática divina.

Form as de racionalism o

A linhagem do racionalismo mo
derno prosseguiu, depois de Des
cartes, sobretudo através de Male- 
branche*, Pascal*, Spinoza* (que 
defende um racionalismo radical), 
Leibniz*, Wolff* e outros.

O racionalismo epistemológico 
dos pensadores modernos, vincu
lado à doutrina das idéias inatas, 
encontrou forte oposição na Ingla
terra. O combate ao inatismo é um 
dos aspectos principais da obra do 
empirista John Locke*, para quem 
todas as idéias provêm da experiên
cia e se dividem em dois grupos: 
simples (no interior das quais não 
é possível estabelecer distinções) e 
complexas (resultantes de combina
ções de idéias simples).

Com Hume* a crítica empirista 
tornou-se mais radical: identifi
cando conhecimento com percep
ção imediata (externa ou interna), 
aboliu completamente a noção de 
substância, fundamental à metafí 
sica dos racionalistas clássicos.

Discípulo de Wolff, Kant*, após 
a leitura de Hume, despertou de seu 
“longo sono dogmático” e tentou a 
síntese entre racionalismo e empi
rismo. No criticismo kantiano os 
elementos a priori (anteriores à ex
periência) desempenham papel de
cisivo. Mas, por outro lado, esses 
elementos a priori (como as formas 
da sensibilidade: o espaço e o 
tempo) aplicam-se a uma “maté
ria’ do conhecimento, sempre de 
origem empírica.

No século XVII, o racionalismo 
expressava um suposto metafísico e 
ao mesmo tempo religioso, pelo 
qual Deus é a suprema garantia das 
verdades racionais e, por conse
guinte, o sustentáculo último de um 
universo concebido como inteligí
vel. Já no século XVIII, a razão era 
vista como um instrumento pelo 
qual o homem poderia dissolver a 
obscuridade que o cerca. Era, ao 
mesmo tempo, a base para uma ati
tude epistemológica integrada à ex
periência e uma norma para a ação 
moral e social. Com Hegel*, o ra
cionalismo retoma, sob nova 
forma, fundamentação ontológica. 
Afirmando a identidade entre o real 
e o racional, Hegel combate os ra- 
cionalismos de tipo subjetivista e 
formalizante, mostrando que a ver
dadeira lógica deve acompanhar o 
desdobramento da própria reali
dade e não construir um mundo de 
meras abstrações. O desdobrar-se 
do real seria a história, regida por 
logicidade intrínseca: feita de nega
ções determinadas e de sucessivas 
negações de negações.

Varias tendencias evolucionistas 
do século XIX tentaram, por seu 
lado, ampliar o racionalismo de 
modo a possibilitar uma explicação

da evolução e da história. As expli
cações racionais deveriam ajus- 
tar-se às noções de processo e de 
progresso, nao conduzindo a uma 
visão estática da realidade.

A filosofia do não

Contemporaneamente, as várias 
correntes que prpfessam, explicita
mente ou não, o racionalismo con
cordam em geral em não admitir o 
racionalismo “simplificado” da tra
dição (a suposição, por exemplo, de 
que toda realidade pode ser redu
zida a certas “naturezas simples” e 
de que estas são inteiramente 
acessíveis à análise racional clás
sica).

Recusando a influência carte
siana que vinha perdurando desde 
o século XVII, Gaston Bachelard*, 
epistemólogo francês contemporâ
neo, defende um racionalismo dia
lético (porém diferente do hege- 

'liano), em que postula um diálogo 
entre razão e experiência. Experi
mento e formulações matemáticas 
complementam-se mutuamente. A 
matemática não é um simples meio 
de expressar leis físicas, tampouco 
*ma estática região de idéias. A 
matemática está “comprometida” 
num contexto em que Bachelard 
fala de “racionalismo aplicado” . O 
raciocínio do investigador e o 
mundo natural no qual ele opera 
constituem juntos uma segunda na
tureza, além da empírica.

Bachelard descreve sua concep
ção desse processo de duas vias, no 
qual organização racional e experi
mento estão em constante coopera
ção, como uma “filosofia do não”, 
pois que envolve negação na me
dida em que a atitude científica é 
necessariamente “aberta” ou “ dis
ponível”, estando o cientista obri
gado, a qualquer momento, a mu
dar sua formulação da realidade 
devido a fatos problemáticos que 
deixam de ajustar-se à velha formu
lação.

Bachelard também se contrapôs 
ao racionalismo clássico, de raiz 
cartesiana, na medida em que reva
lorizou o papel da imaginação no

Íirocesso do conhecimento cientí- 
ico. Para ele, a imaginação desem

penha função decisiva na arte e na 
ciência. O Surrealismo, que Bache
lard exalta, seria a demonstração 
de como a libertação da imagina
ção contribui para a ampliação dos 
horizontes da arte. Analogamente, 
o  “ surracionalismo”, proposto por 
Bachelard, representaria a expan
são do racionalismo para além de 
seus jimites tradicionais e fechados 
por rígidos cânones: seria o desem
penho de uma razão que, estimu
lada pela imaginação, ousa ultra
passar-se através da renovação de 
seus próprios postulados. Bache
lard concebe esse “ surraciona
lismo” não apenas influenciado pe
las conquistas, no campo da arte, 
do Surrealismo, como também pela 
extraordinária abertura que signifi
cou, no campo da ciência, o surgi
mento das novas geometrias, nao- 
euejidianas, resultantes de uma es
pécie de “devaneio racional” .

VEJA TAM BÉM : Conhecimento;. 
Epistemologia; Filosofia; Razão.

Hume: adversário das construções metafísicas do racionalismo clássico.

G. Bachelard reivindicou uma nova abordagem: o "racionalismo aplicado".
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O radar localiza os objetos e determina a que distância se encontram. (Antena para comunicações via satélite.)

Nos aeroportos, ele ^ utilizado para orientação de pouso e decolagem.

Radar

No radar, recorre-se a uma 
adaptação dos princípios de funcio
namento do olho humano. Apesar 
de não distinguir cores nem minú
cias, esse aparelho tem a grande 
vantagem de “ver” através de ne
blina, nuvens, chuva, neve e escuri
dão.

Dispositivo eletrônico utilizado 
na detecção e localização de obje
tos, também é capaz de medir a dis
tância até o alvo escolhido e forne
cer muitas outras informações.

As primeiras idéias referentes ao 
emprego de ondas eletromagnéticas 
na detecção de obstáculos surgiram 
em 1903, em conseqüência do de
senvolvimento da navegação.

Em 1904, Hiilsmeyer construiu 
um aparelho de pequeno alcance
—  pouco mais de 1 km — , paten
teado em vários países e recusado 
pela marinha alemã, pois a distân
cia coberta pelo engenho podia ser 
controlada com melhores resulta
dos até mesmo por um observador 
humano.

O depoimento de Marconi* 
numa reunião de engenheiros de rá
dio norte-americanos, em 1922, es
timulou as averiguações sobre o 
sistema de Hülsmeyer: em 1925, 
Breit e Tuve avaliaram o tempo 
que gastava para retornar o eco de 
pulsos de energia eletromagnética 
enviados no sentido vertical. Assim 
mediram a altura da ionosfera.

Em 1935, aviões em vôo podiam 
ser detectados num raio de 15 km, 
por meio de equipamentos espe
ciais. O alcance ainda era pequeno 
devido à potência dos transmisso
res da época.

Um radar de 200 MHz (ondas de 
1,5 m, que tinha um alcance de 15 
a 20 km) foi aperfeiçoado em 1936. 
Dois anos mais tarde, válvulas 
mais potentes aumentaram o al

cance para 75 km, possibilitando 
seu uso experimental em navios de 
guerra norte-americanos.

Durante a Segunda* Guerra 
Mundial ficou conhecida a sigla 
Radar, formada pelas iniciais de 
Radio Detection and Ranging (De
tecção e medida de distancia por 
meio do rádio).

O radar sim ples

Nos aparelhos menos complica
dos, um transmissor gera um trem 
de pulsos de energia eletromagné
tica de alta freqüência, com a qual 
alimenta uma antena direcional 
(como mostra a figura 1, na página 
237). Esta emite um feixe estreito 
de ondas eletromagnéticas, que se 
refletem em todas as direções ao 
atingirem um alvo. Parte das ondas 
retorna à antena do receptor e é de
tectada.

A direção do alvo é dada pela di 
rcção do feixe de ondas emitido, e

a distância, pelo tempo que os pul
sos do radar empregam para alcan
çar o alvo e voltar.

As ondas eletromagnéticas pro 
pagam-se ã velocidade da luz. A 
distância é calculada pela fórmula 
D =  cAt/2 onde c é a velocidade 
da luz (300 000 km/s) e A t é o in
tervalo de tempo entre o pulso 
transmitido e o eco recebido. Um 
intervalo de 1 /j s. corresponde a 
150 m de distância. O menor inter
valo entre os dois pulsos tem de ser 
igual ao tempo gasto pelo eco para 
voltar, depois de alcançar o alvo si
tuado no alcance máximo previsto. 
Se o alcance máximo for de 75 km, 
por exemplo, o intervalo mínimo 
entre pulsos será de 500 fj s.

O s m uitos tipos

Em outros aparelhos, uma única 
antena transmite e recebe. Depois 
de transmitir o pulso, a antena es
pera o eco retornar, enquanto o

transmissor descansa até a trans
missão seguinte. Um dispositivo 
desliga automaticamente a entrada 
do amplificador do receptor du
rante o tempo em que o pulso está 
sendo irradiado, para evitar uma 
possível quebra do receptor (figura 
2, na página 237).

O sincronizador gera um trem de 
pulsos que determinam a veloci
dade de repetição dos pulsos de 
energia irradiados pelo radar. A 
cada pulso do sincronizador cor
responde um pulso retangular pro
duzido pelo m odubdor para con
trolar ou modular o transmissor.

O transmissor é um osciladorde 
alta potência que gera energia en
quanto o pulso retangular permitir. 
O sinal de saída é um disparo cons
tituído de certo número de ondas 
na freqüência do oscilador.

Alguns dispositivos dirigem a 
energia do transmissor para a an
tena e não para o receptor. Esses 
aparelhos possuem duas chaves 
eletrônicas: uma de transmissão-re- 
cepção automática e de efeito prati
camente instantâneo; e outra de 
antitransmissão-recepção, que en
cam inha toda a energia do eco 
para  o amplificador do receptor, 
impedindo que parte dela seja dissi
pada pelos circuitos de saída do 
transmissor.

Quando a energia do eco está 
amplificada, o detector reconstitui 
o pulso gerado pelo modulador 
(atenuado e deformado pela distân
cia, tamanho do alvo, etc.). O 
campo de visão do radar aparece 
num tubo de raios catódicos (seme
lhante a um tubo de televisão), com 
a intensidade luminosa do feixe ele
trônico controlada pelo pulso do 
modulador, por  meio de um ampli
ficador de video.

Existem vários tipos de indica
dores. Um deles apresenta na tela 
do tubo de raios catódicos o grá
fico da amplitude dos pulsos detec
tados pelo receptor em função do 
tempo. Como o tempo representa 
distancias, é também um gráfico da 
amplitude em função da distância. 
O eixo das abscissas é graduado 
em quilômetros ou milhas. O eixo 
das ordenadas não tem um signifi
cado especial, mas indica o tam a
nho relativo do alvo (figura 3, pá
gina 237, tipo A).

O mais comum dos indicadores 
é o tipo PPI (Plan Position Indica- 
tor — Indicador de Posição 
Plana), pois oferece ao observador 
um a visao de conjunto da área ao 
redor da antena do radar. A antena 
utilizada é a rotativa, que varre o 
horizonte com velocidade angular 
uniforme (figura 3 — tipo PPI).

O ponto luminoso parte sempre 
do centro do tubo em direção à pe
riferia, numa linha radial (ao con
trário do feixe de elétrons de outros 
tipos, que se desloca da esquerda

f iara a direita, percorrendo toda a 
argura do tubo). A linha radial 

movimenta-se angularmente, gi
rando em volta do centro, sincroni
zada com o movimento da antena. 
A intensidade do ponto luminoso é 
m antida bem baixa, apenas visível 
na tela. Para aumentar o brilho do 
ponto luminoso, usa-se o sinal de 
vídeo formado pelos ecos amplifi
cados do radar: quando o feixe do 
radar atinge um alvo, o eco pro
voca um aumento momentâneo da
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intensidade do ponto luminoso. A 
imagem permanece visível sobre a 
tela, decaindo gradualmente até o 
momento em que nova passagem 
do feixe pelo alvo reforça a ima 
gem, que decai novamente, numa 
sucessão repetitiva,

A imagem (blip, na linguagem 
do radar) caminha lentamente pela 
tela, refletindo a posição do alvo 
com relação à antena. Seu emprego 
é utilíssimo no controle do tráfego 
de aviões em vias de pousar. Nos 
aeroportos, os radares controlado
res de vôo são auxiliados por ou
tros que medem a altitude do avião 
e podem controlar o ângulo de des
cida quando a visibilidade é nula.

Nos aviões, os radares mostram 
se há um aparelho próximo ou uma

tempestade, que dessa maneira po
dem ser evitados pelo piloto.

O altímetro eletrônico é um ra
dar instalado nos aviões e apon
tado para baixo, para indicar a 
tpdo momento a altura real de vôo. 
E essencial para aerofotogrametria, 
onde a medição precisa da altura 
da câmara garante a escala das fo
tografias.

Os radares marítimos, por outro 
lado, instalados em pontos estraté
gicos de alguns portos e na maioria 
dos navios, orientam as viagens no
turnas ou em meio a intensa ne
blina. Suas antenas são estreitas no 
sentido vertical e largas no hori
zontal, pois o campo de “visão” a 
ser abrangido é a superfície do mar.

Para ser utilizado em estradas e

ruas existe o radar rodoviário, que 
registra num gráfico de escala gra
duada a velocidade dos veículos. O 
operador tem apenas o trabalho de 
anotar a chapa dos que ultrapas
sam o limite permitido. Esse radar 
pode ser acoplado a uma máquina 
Fotográfica que dispara autom ati
camente quando um veículo está 
em excesso de velocidade.

As necessidades defensivas das 
grandes potências criaram radares 
com excepcional precisão e al
cance, para a detecção de aviões e 
mísseis.

VEJA TAM BÉM : Efeito Doppler; 
Microondas; Navegação; Sonar.

Antropólogo social conhecido 
pelas inovaçoes que introduziu nos 
estudos sobre povos primitivos*, 
Alfred Reginald - Radcliffe-Brown 
deixou uma série de obras relacio
nadas que estão incluídas entre as 
mais importantes <}a moderna an
tropologia*.

Natural de Birmingham, Ingla
terra (17 d e ian e iro  de 1881), foi 
educado no Trinity College. Viveu 
dois anos (1906-1908) entre os ha
bitantes das ilhas Andaman, onde 
compilou dados para a monografia 
The Andaman Islanders, que só vi
ria a ser publicada em 1922, ano 
em que Malinowski* publicou Ar- 
gonauts o f  the Western Pacific. Es
sas duas obras tiveram papel mar
cante na redefinição dos métodos 
de trabalho da antropologia, pro
pondo um novo padrao de investi
gação.

Viajou pela segunda vez a Aus
trália Ocidental em 1910, para de
senvolver pesquisas referentes ao 
parentesco e à organização* so
cial dos nativos.

Em 1916, Radcliffe-Brown foi 
nomeado diretor de educação em 
Tonga; em 1920, lecionou antropo
logia social em Câpe Town, como 
catedrático; em 1926, voltou à 
Austrália na condição de professor 
de antropologia da  Universidade de 
Sydney, onde organizou um depar
tamento com finalidades docentes e 
de pesquisa.

Publicou The Social Organiza- 
tion o f  Australian Tribes em 1930. 
De 1931 a 1937, lecionou antropo
logia na Universidade de Chicago. 
Em 1935, visitou a China.

No período 1939-1946, deu au
las de antropologia social em Ox
ford e na Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo. Foi presi
dente do Royal Anthropological 
Institute, de 1939 a 1941.

Aposentou-se em 1946, mas não 
deixou as salas de aula, conti
nuando a proferir' palestras (em 
Alexandria, Londres, Manchester, 
Grahamstown e Johannesburgo).

Em 1952, reuniu artigos e confe-

A obra de Radcliffe-Brown tornou- 
se indispensável à antropologia.
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Para Radcliffe-Brown. cada sociedade deve ser vista como um todo integrado, onde qualquer atividade social tem  
a função de preservar a estrutura global. (Adamaneses, entre os quais o cientista viveu durante dois anos.)

rências no livro Structure and 
Function in Primitive Society, o 
último publicado em vida.

Retomou a Londres em 1954, 
onde faleceu no dia 24 de outubro 
de 1955. Obras póstumas: A  N atu
ral Science o f  Society (1957) e Me- 
thod in SocialAnthropology  (1958).

Estrutura e função

Dominada pelos difusionistas, a 
antropologia inglesa supunha uma 
noção de cultura na qual as partes 
poderiam ser isoladas e fragmenta
das. Para Radcliffe-Brown, o ob
jeto  da ciência antropológica era o 
estudo da vida social como um

todo. Era necessário investigar e re
lacionar todos os aspectos de uma 
sociedade e o modo pelo qual ela 
atua sobre o indivíduo. Influen
ciado por Montesquieu*, Comte*, e 
Durkheim* (principalmente), Rad
cliffe-Brown definiu uma metodolo
gia funcionalista para o estudo dos 
povos “primitivos” ; partia da ana
logia entre sociedade e organismos 
vivos e pretendia uma maior apro
ximação entre as ciências sociais e 
as ciências naturais.

Suas análises apoiavam-se nos 
conceitos de funçao  (contribuição 
de qualquer atividade social para a 
preservação da continuidade estru
tural) e na classificação das estru

turas (rede de relações sociais exis
tentes num momento qualquer) a 
partir de características gerais.

Continuidade estrutural

Localizando o problema numa 
comunidade africana, Radcliffe- 
Brown viu os indivíduos (unidades 
sociais) conectados por uma rede 
definida de relações sociais dentro 
de um todo integrado. Daí a idéia 
de que a manutenção do processo 
da vida social (formado por ativi
dades, indivíduos e grupos organi
zados) garantiria a continuidade da 
estrutura.

Sem que haja quebra de conti

nuidade, as sociedades modificam 
seus tipos estruturais através dos 
tempos. As estruturas sociais como 
um todo somente podem ser obser
vadas em funcionamento; Radclif
fe-Brown salientou a necessidade 
de fazer um estudo comparativo 
entre os sistemas estruturais de co
munidades particulares (sociedades 
singulares) e sistemas estruturais de 
diferentes tipos (outras sociedades), 
visando a um entendimento mais 
amplo do mecanismo social. A in 
fluência de Comte é sensível em 
sua visão do progresso das socieda
des, que seria o mesmo que um pro 
cesso de crescente diferenciação de 
estruturas.

A investigação sistemática da 
sociedade humana e da vida social 
deveria, assim, englobar uma mor
fologia social (tipos, classifica
ções), uma fisiologia social (funcio
namento) e a evolução (novos 
tipos).

Trabalho de cam po

Enquanto a tradição etnológica 
europeia estudava as sociedades 
primitivas tendo a história por base 
e por método de trabalho, Radclif
fe-Brown alargava os horizontes, 
atribuindo à antropologia social ou 
à sociologia comparada a tarefa de 
análise de estruturas: uma explica 
ção globalizante e particular para 
cada sociedade como condição 
para comparações posteriores.

O trabalho de campo marcou o 
início da moderna antropologia. In
terpretações histórico hipotéticas 
(como os esquemas evolutivos em 
que a humanidade era tida como 
um corpo em desenvolvimento 
contínuo, a partir da origem dos 
povos e das instituições sociais) fo
ram substituídas por minuciosas 
investigações de campo, que ti
nham por objetivo permitir ao an
tropólogo a reconstrução da vida 
tribal como um todo.

Herança

A principal contribuição de 
Radcliffe-Brown foi o estudo dos 
sistemas de parentesco.

Publicou a respeito desse as
sunto análises consideradas clássi
cas (como a de parentescos austra
lianos) e promoveu análises de 
outros autores, algumas das quais 
foram depois reunidas no livro 
African System s o f  Kinship and 
Marriage, cuja introdução é um re
sumo e ordenação dos problemas 
relativos ao estudo do parentesco.

Ao lado de Malinowski (Ingla
terra) e Franz Boas* (Estados Uni
dos), foi um dos primeiros a orien
tar e realizar investigações de 
campo.

A repercussão de seu trabalho 
foi maior na Inglaterra e nos Esta
dos Unidos, mas alguns dos mais 
importantes antropólogos do 
mundo formaram-se entre seus 
discípulos.

Seus livros são considerados im
portantíssimos para os estudiosos 
de todas as ciências humanas.

VEJA T A M B É M : A ntropolo
gia; Evolucionismo; Funciona
lismo; Primitivos, Povos.



O radiotelescópio de Bonn (esq.) é o maior do mundo, com 100 metros de

Radiastronomia

A radiastronomia é um ramo da 
astrofísica* que estuda as medidas 
de ondas de rádio* de origem cós
mica. As pesquisas nesse campo ti
veram início no século XIX , a par
tir de algumas suposições: já  que as 
ondas* constituem uma parte do 
espectro eletromagnético (que com
preende ainda freqüências de infra
vermelho, luz visível, ultravioleta e 
raios* X), seria natural que os as
tros apresentassem manifestações 
nesses comprimentos; e a atmos
fera deveria ser “ transparente”, ou 
seja, deixaria passarem essas on
das. Mas a tecnologia ainda era 
muito precária para que isso fosse 
provado.

As primeiras tentativas de medi
das de ondas cósmicas de rádio fo
ram realizadas no fim do século 
X IX , por Charles Nordmann, na 
França, e Sir Oliver Lodg 
(1851-1940), na Inglaterra, sem re
sultados positivos. A primeira vitó
ria foi alcançada nos Estados Uni
dos, a partir das pesquisas de um

engenheiro de rádio, Karl G. 
Jansky, que em 1931 investigava 
interferências nas comunicações 
em ondas curtas, com compri
mento de onda da  ordem de deze
nas de metros, utilizando uma an
tena com alta capacidade de 
coletar energia. Jansky constatou 
acréscimos regulares na intensi
dade de “ruído ’ ou “chiado”, coin
cidentes com a direção do plano da 
Via Láctea.

Divulgado em 1932, esse traba 
lho evidenciou as “interferências de 
origem cósmica” , e é considerado 
o marco inicial da  radiastronomia.

A s etapas da conquista

Passado o impacto da desco
berta, o crescimento da nova ciên
cia foi muito lento. Até meados da 
década de 1940, a radiastronomia 
desenvolveu-se com os trabalhos de 
outro engenheiro de rádio norte- 
americano, Grote Reber, astrô
nomo amador que construiu em seu 

uintal o primeiro radiotelescópio, 
otado de um refletor parabólico, 

com o qual obteve os primeiros ra- 
diomapas celestes, em 160 mega- 
hertz (MHz).

Suas pesquisas chegaram ao co
nhecimento de um grupo de astrô

nomos holandeses, em Leiden, lide
rado por Hendrick van de Hulst 
(1918- ), que, durante a ocupa
ção nazista na Segunda Guerra 
Mundial, previu a possibilidade de 
detecção de uma raia (freqüência 
de um elemento) de hidrogênio neu
tro no meio interestelar, na fre
qüência de 1 420 MHz. Essa desco
berta foi de grande importância: de 
1950 em diante, a radiastronomia 
evoluiu extraordinariamente, tor- 
nando-se o mais importante ramo 
da astrofísica. E passou a ser de
senvolvida em vários países, espe
cialmente nos Estados Unidos, 
Austrália, França, Inglaterra, 
União Soviética, Holanda, Japão, 
Alemanha, Suécia, Itália e Canadá. 
Na América do Sul, surgiu por 
volta de 1960. Na Argentina reali
zam-se trabalhos solares em ondas 
métricas e no campo da radiastro
nomia galática, na  raia de hidrogê
nio neutro. No Brasil, o estudo 
dessa ciência foi iniciado em 1958 
por um grupo da Escola Politéc
nica da Universidade de São Paulo 
e por um grupo de astrônomos 
amadores ligado ao Planetário de 
São Paulo.

O grupo do Planetário deu 
origem, em 1960, a um núcleo de 
pesquisas na Universidade Ma-

ckenzie, em São Paulo, que ficaria 
conhecido pelos trabalhos^ em ra
diastronomia solar e relações solar- 
terrestres. Esse grupo ampliou suas 
atividades, desenvolvendo traba
lhos em ondas muito curtas, com a 
utilização do maior radiotelescópio 
de precisão para ondas milimétri
cas já  construído (Rádio Observa
tório do Itapetinga, em Atibaia, 
São Paulo).

As pesquisas radiastronômicas 
demonstraram que a atmosfera ter
restre não é “transparente” a todas 
as freqüências do espectro eletro
magnético. Há, no entanto, algu
m as faixas em que a atmosfera 
deixa passar o sinal de rádio ou de 
luz. A essas faixas (ou bandas) os 
cientistas convencionaram chamar 
de “janelas” da atmosfera.

Uma das janelas fica na região 
visível do espectro e é utilizada pe
los astrônomos ópticos. Outra lo
caliza-se na região rádio do espec
tro e é limitada em freqüências 
inferiores pela ionosfera da Terra, 
situada a 60 km. Esta é uma região 
descargas elétricas formadas pela 
ação de radiações ultravioleta e 
raios X solares, que não chegam a 
atingir a superfície da Terra.

A menor freqüência que pode 
atravessar essa janela é denomi-
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diâmetro na antena. O de Atibaia (SP) é o maior para ondas milimétricas.
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A radiastronomia começou na década da 1930. quando cientistas perceberam que a Via Láctea interferia em trans
missões de ondas curtas por meio de suas regiões ionizadas; uma dessas zonas emissoras é a nebulosa de Orion.

nada “freqüência crítica”, e é fun
ção da densidade de cargas elétri 
cas na ionosfera. Essa freqüência é 
dada em MHz. As radiofreqüências 
inferiores à freqüência crítica não 
podem atravessar a ianela e são re
fletidas pela ionosfera. Isso vale 
tanto para transmissões do solo do 
planeta como para transmissões 
cósmicas gue, refletindo-se na io
nosfera, nao atingem a superfície. 
Esse limite fica em torno de 20 e 
30 MHz.

A janela rádio da atmosfera es
tende-se para freqüências superio
res, até microondas e ondas mili
métricas. A partir desse ponto, a 
janela começa a fechar-se, devido à 
absorção da baixa atmosfera, que 
impede a propagação das ondas de 
rádio. Algumas faixas, devido ao 
oxigênio molecular e ao vapor de 
água, apareoem isoladamente no 
espectro a partir de 60 GHz 
(60 000 MHz) até a atmosfera ficar 
completamente opaca às ondas de 
rádio, ao redor de 400 GHz. A re
gião de 100 a 400 GHz está no li
mite superior da janela rádio. Cor
responde às ondas milimétricas ou 
ao infravermelho distante.

A  análise das radiações

As ondas de rádio cósmicas, 
numa dada freqüência, são caracte
rizadas quanto à direção, intensi
dade e polarização. As radiações 
são geralmente definidas pela den
sidade de fluxo radielétrico (ou 
seja, sua potência recebida por me
tro quadrado. Os mais intensos flu
xos recebidos são do Sol*, em ra
zão de sua proximidade, e de 
algumas regiões particulares do 
cosmos).

A intensidade das radiações cós
micas é medida em função de 
sua posição no céu. Essas medidas 
possibilitam a construção de radio- 
m apas celestes. Os radiastros são 
também descritos pela temperatura 
e potência que induzem nas ante
nas em emissão rádio, que se carac
terizam por “ruído”, chiado” ou 
“estática . No estudo e caracteriza
ção das ondas de rádio, conside- 
ra-se ainda o grau de polarização. 
Quando elas se acham parcial
mente polarizadas, podem ser cap
tadas com diferentes imensidades 
em vários planos, na direção da 
propagação. Em certos planos, a 
emissão poderá estar mais intensa 
do que em outros, caracterizan- 
do-se, dessa maneira, um grau de 
polarização.

Pode-se dizer que o grau de pola
rização é de 100% quando toda a 
emissão aparece num só plano, e de 
0% quando a emissão é aproxima
damente a mesma em todos os pla
nos. Os efeitos da  polarização são 
provocados pelos mecanismos de 
emissão originais e pelo espaço em 
que a onda se propaga.

O s radiotelescópios

O sistema mais simples é com
posto por um coletor de energia, 
geralmente em forma de calota (a 
antena —  quanto maior sua área, 
maior sua capacidade de coletar 
energia numa dada freqüência), um 
receptor ou radiômetro (medidor de 
intensidade dos sinais de rádio) e 
um sistema na saída que recolhe

e/ou armazena os dados. Sempre 
que se quiserem informações em 
várias freqüências, será preciso 
mudar a sintonia do receptor ou 
trocá-lo por outro, sintonizado e 
projetado na freqüência desejada.

Ás antenas sao sempre direcio
nais. Elas “enxergam com má
xima intensidade numa direção 
preferencial, normalmente a de seu 
eixo. Sua resolução angular (capa
cidade de distinguir detalhes com 
acuidade) depende de seu tamanho. 
Assim, as maiores resoluções são 
obtidas por radio telescópios que 
possuem grandes dimensões. De
ve-se levar em conta também a fre
qüência ou comprimento de onda. 
Normalmente, alguns graus defi
nem um bom telescópio. O radiote- 
lescópio do Itapetinga, por exem
plo, apresenta uma resoluçãò 
angular de um minuto de arco em 
100 GHz (100 000 MHz).

Para se obterem melhores reso
luções angulares, são usados os in- 
terferômetros, que consistem em 
duas ou mais antenas, dispostas em 
linha e ligadas a um mesmo recep
tor. O espaçamento entre as ante

nas determinará maior ou menor 
acuidade. Esta técnica, denomi
nada “interferométrica” , foi desen
volvida pelos cientistas na busca de 
maiores resoluções angulares e 
mais energia coletada pela antena.

São usados interferometros in
tercontinentais, com antenas sepa
radas por milhares de quilómetros. 
Os receptores, nesse caso, não são 
ligados fisicamente entre si. Os da
dos são recolhidos separadamente 
(com relógios atômicos como refe
rência de tempo) e depois compos
tos em computador para obtenção 
dos resultados que provam as reso
luções angulares de até 0,0001 se
gundo de arco. Dessa maneira, es
truturas menores que uma unidade 
astronômica (distância da Terra ao

A s fontes discretas

Com exceção do Sol, que por 
sua proximidade é um intenso ra- 
diotransmissor, as estrelas estão 
muito distantes para que sua radie- 
missão seja detectável. Os poucos

exemplos detectados são extrema
mente fracos e correspondem a es
trelas ou sistemas múltiplos de es
trelas peculiares.

Muitas das fontes de rádio, 
quando identificadas, não corres
pondem a estrelas. Recebem a de
signação geral de “fontes discretas 
de rádio”. Algumas foram identifi
cadas como galáxias vizinhas da 
Via Láctea. Outras são galáxias 
mais distantes com características 
anormais, que possuem geralmente 
um núcleo muito brilhante, che
gando a apresentar erupções. Ou
tras vezes, essas fontes sao grupos 
de galáxias em interação. Galáxias 
compactas também constituem o 
que se chama de “radiogaláxias” . 
Os objetos extragaláticos mais dis
tantes —  ou seja, os quasares —  
são intensos emissores de rádio, 
constituindo-se sempre nos astros 
que produzem maior quantidade de 
energia.

Outra classe de radiestrelas são 
regiões ionizadas (nebulosas*) da 
Via Láctea. Algumas são compac
tas, outras são extensas, como, por 
exemplo, a nebulosa de Orion. As
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nebulosas planetárias ou anulares 
também emitem ondas de rádio, 
bem como remanescentes de novas 
e supernovas.

Os colapsares são emissores pe
culiares de ondas de rádio, às vezes 
associados a rápidas pulsações (os 
pulsares), às vezes ligadas a fontes 
gaíáticas de raios X que também 
podem emitir rádio.

Assim como a atmosfera terres
tre, a Lua e os planetas são emisso
res radiotérmicos. Os cometas tam 
bém podem ser estudados pelas 
ondas que emitem. Júpiter e um 
planeta peculiar, pois apresenta in
tensas explosões observadas em rá
dio, que informam sobre os proces
sos físicos que ocorrem em sua 
magnetosfera, com a qual interage 
Io, um de seus treze satélites já  des
cobertos.

A s em issões solares

As emissões radielétricas do Sol 
permitem importantes pesquisas 
sobre os processos físicos que as 
originam e sobre os mecanismos de 
armazenamento e liberação de 
enormes quantidades de energia 
durante suas explosões. O cha
m ado “Sol calmo transmite ondas 
de rádio por sua coroa, a milhões 
de graus, continuamente. Uma 
componente lentamente variável da 
atividade solar está associada às 
manchas solares. Essa componente 
varia de acordo com a presença de 
manchas e com o ciclo solar, que 
tem periodicidade de onze anos.

A componente explosiva ocorre 
num a escala de tempo muito me
nor. Está associada a erupções pro
duzidas por mecanismos amda mal 
conhecidos. Enormes quantidades 
de energia são liberadas, sob forma 
de radiação ultravioleta e também 
pela emissão de partículas que in
vadem o espaço interplanetário, in
teragindo com planetas, especial
mente com a Terra. As emissões 
rádio dessas explosões são muito 
intensas e às vezes bem complexas. 
Revelam minúcias importantes 
para a compreensão de certos me
canismos.

A  astroquímica

Da radiastronomia surgiu uma 
nova área, a astroquímica, voltada 
para a pesquisa de compostos quí
micos no universo e as freqüências 
que emitem (raias).

Como as regiões de hidrogênio 
neutro povoam toda a galáxia, sua 
estrutura espiral foi determinada 
pela primeira vez através de ex
tenso trabalho radiastronômico.

Galáxias vizinhas e também as 
Nuvens de Magalhães (galáxias sa- 
télites)_são investigadas na raia de 
hidrogênio neutro interestelar. No 
início da década de 1960, foi des
coberta uma outra raia, produzida 
por concentrações de oxidrila. Em 
seguida descobriram-se concentra- 
çoes de vapor de água apresen
tando enormes intensidades. Medi
das obtidas com interferõmetros de 
alta resolução mostraram que essas 
fontes são muito pequenas (tanto as 
de H20  como as de OH), conside
rando-se as dimensões de um sis
tema planetário. As altas intensida- 
des medidas sugeriram a existência 
de processos semelhantes ao laser*,

Os maiores fluxos de ondas de rádio provém do Sol, cuja emissão varia muito e depende da atividade das manchas 
solares. O gráfico relaciona a emissão de ondas de 10 centímetros com a ação das manchas, durante-um ano.

em misturas gasosas em desequilí
brio térmico. Sua origem é desco
nhecida, tendo se pensado na pre
sença de estrelas em formação 
dentro do gás.

Várias outras moléculas foram 
descobertas. Algumas bastante 
complexas, tais como monóxido de 
carbono (muito comum e intenso), 
amónia, ácido isociânico, ácido 
fórmico, álcool metílico, metilaceti- 
leno e outras. A maior parte das 
raias dessas moléculas encontra-se 
na reçião de microondas e ondas 
milimétricas.

As fontes de H20  e OH devem 
estar estreitamente ligadas a etapas 
iniciais da formação de estrelas e 
sistemas planetários. As demais es
pécies moleculares descobertas (em 
particular as orgânicas) e sua seme
lhança com os produtos obtidos a 
partir da síntese de aminoácidos 
nas pesquisas da  origem da vida 
sugerem um paralelo entre essas 
concentrações gasosas interestela- 
res e a química pré-biótica. Os 
cientistas indagam se não seriam 
regiões do universo onde a vida es
taria  em plena organização.

Essas concentrações moleculares 
estão sempre associadas áremissão 
contínua de infravermelho devido 
ao pó interestelar que, ao que tudo 
indica, as circunda, protegendo-as 
das radiações cósmicas mais ener
géticas, que as destruiriam.

Esse campo de pesquisas em ra
diastronomia é um dos mais impor
tantes e fecundos para a astrofísica. 
A astroquímica veio mudar radi
calmente os conceitos sobre a evo
lução de nuvens interestelares. Isso 
colocou os estudiosos frente a um 
gigantesco e insuspeitado laborató
rio químico ou l '

VEJA TAM BÉM : Astrofísica; Es- 
pectroscopia; Galáxia; Ondas; 
Propagação Eletromagnética; Pul
sar; Quasar; Rádio; Sol.

Quando o Sol tem pouca atividade emissora (em cima), as curvas de 
distribuição das ondas de mesma intensidade situam-se simetrica
mente., Ao surgirem as manchas solares, a emissão é mais intensa e 
as curvas ficam deformadas. O circulo em traço forte é o Sol visível.
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Radiatividade

A radiatividade é um fenômeno 
característico dos elementos quími
cos que apresentam núcleos atômi
cos instávejs, e consiste numa 
transformação espontânea desses 
núcleos, efetuada mediante a emis
são de radiações ionizantes, que 
podem ser de natureza corpuscular 
e/ou eletromagnética.

Existe uma radiatividade natural, 
que ocorre quando o núcleo é natu
ralmente instável, e uma radiativi
dade artificial, na qual a emissão 
radiativa ocorre ao ser provocada 
uma reação nuclear que a induz.
Esse fenomeno, descoberto nos úl
timos anos do século XIX, é um 
dos grandes responsáveis pela revo
lução científica que caracteriza os 
tempos atuais —  e auxiliou a evo
lução da física* e da química* mo
dernas.

O primeiro tipo de radiação a re
velar efeitos insuspeitados foi des
coberto em 1895, por Wilhelm 
Roentgen*: os raios* X. Dotada de 
energia muito maior que a da luz*, 
essa radiação eletromagnética pos
sui alto poder de penetração (prati
camente, apenas o chumbo* a blo
queia). Em fevereiro do ano 
seguinte, Henri Becquerel 
(1852-1908) realizou outra desco
berta. Percebeu que algumas cha
pas fotográficas próximas de amos
tras minerais, embora fechadas 
num envelope, ficaram impressio
nadas. Investigando, verificou que 
o responsável era um sal de urânio 
e potássio. O novo fenômeno foi in
tensamente estudado por Maria Sk- 
lodowska (depois Curie), aluna de 
Becquerel. Examinando o sal,
E. Rutherford* e F. Soddy Wilhelm Roentgen (à esquerda) descobriu, com os raios X, o primeiro tipo de radiação com alto poder de penetração. 
(1877-1956) puderam constatar, Logo depois, Henri Becquerel perceberia outras formas radiativas no sal de urânio e potássio.

Empregando apenas instrumentos rudimentares, Ernest Rutherford consta
tou a existência do núcleo do átomo e a emissão de raios alfa e beta.

A partir da desintegração dos núcleos. Frederic Joliot e Irene Curie prova
ram ser possível induzir artificialmente os fenômenos radiativos.
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Detectou-se radiatividade em fontes de água mineral, iluminando-as com 
luz ultravioleta. As rochas exibem a fluorescência dos sais de urânio.

em 1899, a emissão simultânea de 
pelo menos dois tipos de radiação, 
que foram denominados “raios 
alfa” e “raios beta”. Os primeiros 
eram facilmente absorvidos pela 
matéria, causando nela uma ioniza
ção intensa; os raios beta eram me
nos absol vidos, produzindo menor 
ionização.

No ano seguinte, constatou-se 
também a presença de outra radia
ção muito intensa, pouco ionizante, 
e eletricamente neutra, que séria 
identificada como sendo de natu
reza eletromagnética e de freqüên
cia superior à dos raios X: os raios 
gama. Posteriormente, os raios alfa 
foram identificados como núcleos 
de átomos de hélio, e os raios beta, 
como elétrons velozes.

Em 1898, M aria Sklodowska, 
que ganharia dois prêmios Nobel 
por seus estudos e descobertas (e 

ue viria a morrer em conseqüência 
e exposição excessiva às radia

ções), passou a pesquisar, jun ta
mente com seu marido, Pierre Cu- 
rie*, a estranha propriedade da 
matéria. Descobriram que_ o urâ
nio, no sal de Becquerel, não era o 
único dotado de propriedades ra
diativas. Nos anos seguintes, eles 
isolaram o polônio e o rádio, ele
mentos dotados de radiatividade 
ainda mais intensa que a do urânio. 
Juntamente com outros pesquisa
dores, o casal demonstrou que o tó- 
rio e o actínio também são elemen
tos radiativos. Mais tarde foram 
descobertos muitos outros elemen
tos possuidores de radiatividade 
natural.

A série toda foi reagrupada se
gundo fam ílias radiativas. Investi
gações indicavam que a atividade 
das substâncias radiativas não de
pendia de variáveis físico-químicas 
como a temperatura e a pressão. 
Em 1911, Soddy concebeu que o 
fenômeno radiativo deveria proce
der das camadas mais profundas 
do átomo* (portanto, de acordo 
com o modelo proposto por Ru- 
therford, de seu núcleo). Foi ainda 
Rutherford quem, em 1919, de
monstrou —  numa experiência que 
se tornaria das mais famosas do sé
culo XX — que o núcleo atômico 
podia ser desintegrado (transfor
mando-se em outro núcleo), se 
fosse bombardeado com partículas 
alfa.

Em 1934, ocorreu nova desco
berta de grande importância rela
tiva ao fenômeno radiativo: Frede- 
ric Joliot (1900-1958) e Irene Curie 
(1897-1956) descobriram que os 
núcleos resultantes da desintegra
ção eram capazes de comportar-se, 
por sua vez, como materiais radia
tivos. Estava descoberta a radiati
vidade artificial, também chamada 
“radiatividade induzida” .

Nessa linha de pesquisa, Enrjco 
Fermi* verificou que qualquer ele
mento químico pode tornar-se arti
ficialmente radiativo quando bom
bardeado com nêutrons.

Essa descoberta desencadeou a 
imensa produção de isótopos radia
tivos, operada nos reatores* nu
cleares e utilizada na medicina, na 
agricultura, na pesquisa, etc.

T ipos de radiação

O fenômeno da radiatividade na
tural ocorre, de maneira geral, em

átomos que têm alto número atô
mico. As radiações alfa têm baixo 
poder penetrativo, não atraves
sando sequer uma folha de papel; 
as radiações beta já  penetram com 
mais facilidade, sendo barradas por 
uma chapa de aço. As radiações 
gama, no entanto, só no chumbo 
encontram um obstáculo consis
tente.

Cada tipo de radiação emitida 
pelo núcleo apresenta característi
cas próprias. Os mais freqüentes 
entre esses tipos são:

RADIAÇÃO ALFA — Emis
são espontanea de um raio alfa. 
Como este é um núcleo de hélio 
(cujo número atômico é 2, e nú
mero de massa 4), o núcleo que so
fre a desintegração torna-se um isó- 
topo de outro elemento químico, 
cujos números atômico e de massa 
são. respectivamente, inferiores em

2 e 4 unidades. Dessa forma, a ra
diatividade alfa transforma o rádio 
(cujo número atôm bo é 88) em ra- 
dônio, de número atômico 86. Esra 
variação do número atômico é de
terminada pela lei do deslocamento 
de Soddy.

RADIAÇÃO BETA —  Con
siste na emissão espontânea de um 
raio beta, que é um elétron dotado 
de alta velocidade, ocorrendo ao 
mesmo tempo a emissão de um an- 
tineutrino. Denomina-se também 
“radiatividade beta” a emissão de 
um positron (ou elétron positivo) 
emitido contemporaneamente com 
um neutrino. (Neutrino e antineu- 
trino são partículas de carga e 
massa nulas.) No primeiro caso, o 
núcleo resultante terá seu número 
atômico aumentado de uma uni
dade em relação ao número atô
mico do núcleo original. Esse fenô-

meno é denominado “decaimento 
beta menos”. No decaimento beta 
mais, o número atômico do núcleo 
resultante diminuirá de uma uni
dade, em relação ao núcleo origi
nal. Em ambos os casos, no en 
tanto, o número de massa 
permanecerá invariável, uma vez 
que a massa de elétron (ou do posi
tron) e a energia liberada na desin
tegração têm medida muito inferior 
a um a unidade de massa atômica.

CAPTURA DE ELÉTRONS
— Também chamada “captura K ”, 
é a absorção de um elétron perten
cente à camada K (a mais interna 
das camadas eletrônicas) pelo nú 
cleo instável, acompanhada da 
emissão de um neutrino.

TRANSIÇÃO ISOMÉRICA 
(ou TI) — Nesse tipo de radiativi
dade, um núcleo instável emite um 
raio gama. Quando um elétron per
tencente ao próprio átomo que so
fre a transição absorve esse raio 
gama, fugindo do átomo, é cha
mado “elétron de conversão in
terna”.

FISSÃO ESPONTANEA — 
Um núcleo instável cinde se em 
dois ou mais fragmentos atômicos, 
resultando átomos de diferentes nú
meros atômicos e de massa. Esse 
tipo de radiatividade ocorre so
mente em condições particulares de 
energia, e principalmente com áto
mos que apresentam número atô
mico muito elevado.

O s elem entos radiativos 
e suas fam ílias

Existem elementos radiativos 
que somente emitem raios alfa. Al
guns, só raios beta e gama. Outros 
emitem os três. A velocidade com 

ue ocorre uma transformação ra- 
iativa, também denominada “ ati

vidade da fonte radiativa”, é dada 
pelo produto do número N  de áto
mos radiativos da mesma espécie 
existentes na fonte pela constante 
de decaimento radiativo, que é sim
bolizada por ). : A =  N/.. A, dá o 
número de desintegrações que 
ocorre em cada segundo. A cons-

Entre os principais minérios de urânio estio a poçhbtenda (à eâquerda) e a torbenlta (à direita). Os maiores depósitos 
de urftnio encontram-se no Congo, Tchecoslováquia, Canadá. Austrália, Estados Unidos e Rússia.
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Diagrama elaborado por Ma- 
rie Curie. no qual são indica
dos os desvios dos raios em i
tidos pelo rádio colocado no 
fundo de uma pequena cavi
dade feita num bloco de 
chumbo e disposta de ma
neira que os feixes saiam ver
ticalmente. em sentido as
cendente. Os raios alfa. beta 
e gama reagem de modo di
verso a um campo magnético. 
Enquanto os raios alfa são li
geiramente desviados, os 
beta sofrem um considerável 
desvio e descrevem um arco 
de circulo de pequeno raio. 
Os gama, ao contrário dos al
fas, permanecem aparente
mente inalterados; sua pene
tração é tão intensa que até 
ioniza um gás através de uma 
placa de ferro de 30 centíme
tros.

Os núcleos radiativos emitem partículas alfa —  dois prótons e dois nêutrons 
(em cima! —  ou beta —  elétrons (embaixo). Dessa emissão, que os cientis
tas denominam "decaimento radiativo", resultam raios gama.

tante de decaimento, dimensional- 
mente, é dada pelo inverso do 
tempo ( t-1) e é medida em (segun
d o s )- ’. Exprime a probabilidade 
de que, em um segundo, um átomo 
radiativo qualquer sofra o decai
mento: dessa forma, se um material 
radiativo tem /. =  0,08, cada 
átomo desse material tem uma pro
babilidade de 8% de decair em 
qualquer intervalo de um segundo.

O valor da constante /. é um dos 
dados de maior importância para a 
caracterização da radiatividade de 
um átomo qualquer da substância. 
Essa constante é independente do 
estado físico-químico, ou seja, não 
depende de temperatura, pressão, 
concentração, idade ou estado 
físico. O valor numérico de /  varia 
extraordinariamente de um ele
mento radiativo para outro. Por 
exemplo, para o polônio (Po212), 
>. = 3 . 10® s- 1 , e para o tório 
(Th232), ;. =  l,5 8 .1 0 -’ 8s ' \  Há mais 
de oitocentos elementos e isótopos 
radiativos, e não há dois para 
os quais Á tenha o mesmo valor.

Um núcleo radiativo pode decair 
mediante qualquer um dos tipos de 
radiatividade, ou mediante dois ou 
mais tipos. Quando um núcleo 
pode decair segundo dois ou mais 
modos independentes, costuma-se 
dizer que ele é dotado de decai
mento dual. C ada modo de decai
mento é caracterizado por uma 
constante de decaimento parcial. A 
constante /. será, então, dada pela 
soma das constantes de decaimento 
parcial: í  = a +  7. 3 +
+  . . .  Para N átomos radiativos 
idênticos, as atividades parciais, re
lativas aos diversos modos de de
caimento, terão por soma a ativi
dade total: A =  N /. =  N ). , +  
+  N /. a +  N /. 3 +  . . . A chamada 
lei do decaimento radiativo de Rut- 
herford e Soddy determina o nú
mero N  de núcleos que não sofre
ram  o deçaimento após um lapso 
de tempo t: N = N0 e onde N a 
corresponde ao número de todos os 
núcleos radiativos da mesma espé
cie que estavam presentes ao ins
tante inicial t„.

Além da constante / ,  também 
são importantes no estudo da ra
diatividade: a vida média e o pe-

O contador Geiger é um dos mais sensíveis instrumentos na detecção da radiatividade. O de janela serve para revelar
partícu las POUCO p en etran tes , m as que passam  fa c ilm en te  pela  d e lgad a  fo lh a  d e  m ica . na parta io fa rio r do aparelho .
Em seu interior (dir.), um fio de tungsténio mantém-se, em posição retilínea. soldado a um suporte.



Radiatividade 245

Os elementos radiativos possuem uma taxa de desintegração que varia com o tempo. A chamada "meia vida" desses 
elementos é o tempo gasto para que sua massa inicial se reduza à metade. É de 3,85 dias para o radônio, obtido 
por decaimento do rádio 226, que. depois de sucessivos decaimentos alfa. beta e gama. atinge a forma de rádio-G, 
com número de massa 206. Trata-se de um isótopo estável, quimicamente igual ao chumbo.

Tabela 1

(alfa) seRa228 (beta) açAc™ (beta) ?oTh228
(alfa) saRa254 (alfa) s Jh z » (alfa) 84P02'6
(alfa) k A*»4 (alfa) 82Pb™ (beta) 83BI2'2
(beta) uPc ,™ (alfa) biTP08 (beta) 82pb208

Nota: (alfa) e (beta) indicam com que tipo de decaim ento se chega
ao núcleo correspondente.

Tabela 2

pu24I (beta) Am54' (alfa) Np237 (alfa) Pa233
(beta) IJ233 (alfa) Th2«  (alfa) Ra225 (beta) Ac225
(alfa) Fr»i (alfa) A t217 (alfa) Bi213 (alfa) Tl«»
(beta) Pb!09 (beta) Bi209

Tabela 3-

(alfa) çoTh234 (beta) 9 ,Pa234 (beta) 9JU234
(alfa) 90lO2*> (alfa) ssRa754 (alfa) sôRn»2
(alfa) 8<P0218 (alfa) 82Pb2M (beta) ssBI2'“
(beta) SíPO2'" (alfa) 82Pb2»' (beta) 83Bi2,°
(beta) «Po210 (alfa) S2Pb206

Tabela 4

(alfa) «T h« ' (beta) ,,Pa53' (alfa) 84AC227
(alfa) eaRa223 (alfa) 89Ac21’ (alfa) «Po215
(alfa) 82Pb211 (beta) mBI211 (alfa) s.TI507
(beta) sjPb20'

ríodo de meia vida. A vida média 
do núcleo radiativo é o temoo du
rante o qual o número de núcleos

da mesma espécie reduz-se para_L
e

do valor inical (e é a  base dos lo

garitmos neperianos; J_ v a le  apro- 
e

ximadamente 0,368); ou ehtão é o 
tempo necessário para que a ativi 
dade desses núcleos fique reduzida

a uma fração 1 da atividade inicial, 
e

A vida média costuma ser indicada 
por t e é igual ao inverso da cons

tante de decaimento: r =_L_. O

período de meia vida de um núcleo 
radiativo (“Período de semitrans- 
formação”), ou “ semiperíodo”, é o 
tempo necessário para que metade 
dos núcleos radiativps inicialmente 
presentes decaiam. É o intervalo de 
tempo no qual a probabilidade de 
sobrevivência de um 
átomo determinado é igual a i , ,.

2
Costuma ser indicado pela letra T 
e está relacionado a /. e a r :

T =  ° ’693 =  0,693 t. A meia 
/  '■ 

vida do tório 232, por exemplo, é 
igual a 1,4.10’° anos, ou seja, é ne
cessário todo esse intervalo de 
tempo para que uma quantidade 
inictal qualquer de tório 232 fique 
reduzida à metade.

A classificação dos elementos e 
seus isótopos radiativos é feita rea
grupando-se os núcleos em quatro 
famílias ou séries radiativas, cada 
um a delas levando o nome do ele
mento dotado de maior meia vida. 
Tal elemento é, por assim dizer, o 
“membro mais velho” da família. 
A partir dele, mediante decaimen- 
tfls alfa ou beta, os núcleos vão de
caindo para núcleos progressiva
mente menos instáveis. O último 
elemento da série já  é um núcleo es
tável.

SÉRIE DO TÓRIO —  Também 
denominada “série 4n”, é caracteri
zada por só; possuir núcleos que 
apresentam por número de massa 
um múltiplo de 4. O membro mais 
velho da família é o tório 232, cuja 
meia vida é de 1,39 . 10’ 0 anos. O 
último núcleo dessa série é o 
chumbo 208, que não decai mais. 
(Como se observa na tabela 1, 
acima.)

SÉRIE DO NEPTÚNIO — 
Também chamada série “4n +  1”, 
pois todos os núcleos que a consti
tuem possuem número de massa 
expresso por 4 vezes um número 
inteiro, mais 1. O membro mais ve
lho dessa família é o neptúnio 237, 
cuja meia vida é igual a 2,2 . 10* 
anos. Essa série, descoberta du
rante a Segunda Guerra Mundial, 
termina no bismuto 209, que é está
vel. Ela não existe em estado natu
ral, pois a meia vida de seus ele
mentos é muito pequena, 
relativamente à idade da Terra. 
(Tabela 2.)

SÉRIE DO URÂNIO —  Ou 
“ série 4n +  2” , pela característica

do número de massa de todos seus 
núcleos. O elemento mais velho 
dessa família; que é a mais longa 
das quatro, e o urânio 238, cuja 
meia vida mede 4,5 . 10* anos. O 
núcleo final estável é o chumbo 
206. (Tabela 3.)

SÉRIE DO ACTÍNIO-URÂ 
N IO  —  Também chamada “ série 
4n +  3”. O membro mais velho da 
família é o urânio 235, cuia meia 
vida vale 7 . 10“ anos. O nucleo fi
nal estável é o chumbo 207, como 
mostra a tabela 4

A  faca de dois gum es

Conhecem-se atualmente isóto
pos radiativos de quase todos os 
elementos químicos. A partir do 
polônio, cujo número atômico é 84, 
todos os elementos sucessivos da 
tabela periódica são radiativos, e 
não correspondem a nenhum isó
topo estável. São eles: polônio (Po), 
astatínio (At), radônio (Rn), frân- 
cio (Fr), rádio (Ra), actínio (Ac), 
tório (Th), proctactinio (Pa) e urâ
nio (U). A tabela continua com os 
“elementos transurânicos” que, 
como são extremamente instáveis, 
não existem na natureza: neptúnio,
filutônio, amerício, cúrio, berqué- 
io, califómio, einstênio, férmio, 

mendelévio, nobélio, lawrêncio.
A radiatividade encontra atual

mente grande número de aplica
ções: um isótopo do carbono —  o 
carbono 14 — é usado para calcu
lar a idade dos fósseis; a energia 
térmica produzida no decaimento 
do estrôncio 90 pode ser convertida 
em energia elétrica; a radiografia 
com raios gama pode medir espes
suras e densidades e é também em
pregada na medida e no controle da 
corrosão.

A medicina utiliza a radiação 
para destruir células nos tumores 
cancerosos. Seus métodos devem 
muito de seu atual aperfeiçoamento 
à utilização de isótopos, entre os 
quais o cobalto 60, o iodo 131, o 
fosforo 32. Outras aplicações bio
lógicas importantes da radiativi
dade são a indução de mutações* 
genéticas e ainda a esterilizaçao de 
insetos daninhos.

Na física do estado sólido, 
usa-se a radiatividade para introdu
zir imperfeições nos retículos cris
talinos. O bombardeamento com 
nêutrons permite um método de
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análise química microqualitativa e 
microquantitativa de qualquer 
substância.

Um dos problemas básicos que 
o homem moderno é obrigado a en
frentar e resolver é o da obtenção 
e utilização da energia necessária à 
manutenção da gigantesca má
quina que construiu e no ritmo da 
qual vive todos os dias. No en
tanto, o problema da carência ener 
gética está, progressivamente, ad
quirindo proporções mundiais — 
as reservas de petróleo e de urânio, 
o combustível dos reatores, dimi
nuem em proporção alarmante. Em 
1973, novecentos cientistas propu
seram a utilização da luz solar.

A energia nuclear, nos reatores, 
é obtida da fissão controlada de 
átomos pesados: a desintegração 
de átomos de urânio ou plutonio li
berta grandes quantidades de ener 
gia, principalmente térmica. A fu
são termonuclear liberta uma quan
tidade muito maior de energia: 
constitui o processo energético da 
bomba de hidrogênio.

O mecanismo da fusão é bem 
simples: quando se provoca a fusão 
de dois atomos leves, como o hi
drogênio, a soma de suas energias 
é menor que aquela que tinham 
quando separados. E o que ocorre 
no interior do Sol e das outras es
trelas. No entanto, o processo era 
considerado incontrolavel, até a d i
vulgação, em julho de 1973, de que 
o físico soviético P. L. Kapitsa 
(1884- ) conseguiu mantê-lo 
sob controle durante várias horas. 
Essa descoberta, talvez uma das 
mais importantes do século XX, 
abria um noyo campo à radiativi- 
dade. Vinha ájudar o pagamento de 
um a dívida que o mau uso da ra- 
diatividade tinha com os homens.

O desconhecimento dos efeitos 
da radiatividade sobre o organismo 
vivo causou (e ainda causa) inúme
ras vítimas entre aqueles que se ex
põem a ela. (Atualmente, as pre
cauções tomadas pelos que 
trabalham com substâncias radiati 
vas diminuíram muito a porcenta
gem dos danos.) Durante muito 
tempo, também, fabricaram-se me
dicamentos à base de substâncias 
radiativas, como o rádio e o tório. 
Os danos (às vezes irreparáveis) fo
ram particularmente sofridos pelos 
operários que trabalham com essas 
substâncias (inclusive pintores de 
mostradores luminosos em relógios 
de pulso, feitos à base de rádio). 
Testes nucleares realizados no 
Pacífico, durante a década de 1950, 
exterminaram várias espécies de 
peixes, chegando a contaminar tri
pulações de pesqueiros. Durante os 
testes com bombas atômicas, mi 
lhares de pessoas morreram ou re
ceberam ferimentos. No entanto, o 
maior exemplo dos efeitos deleté
rios da radiatividade foi o da 
bomba jogada pelos norte-america- 
nos em Hiroxima, causando uma 
infinidade de mortes —  maior des
truição provocada por mãòs hum a
nas de que se tem notícia.

VEJA TAMB.ÉM: Á tom o; Energia 
Nuclear; Física Nuclear; Ondas; 
Radiologia; R ios Cósmicos; Raios 
X : Reator; Transurânicos, Ele
mentos.

A radiatividade é aplicada à medicina. Seu uso pode ser perigoso e exige cuidados, como o armazenamento dos 
isótopos em subterrâneos revestidos de chumbo. Aparelhos individuais (dir.) indicam os limites de risco.

Também nos reatores nucleares tomam-se precauções para evitar contaminação. O processo de desintegraçao do 
núcleo é controlado por aparelhos sofisticados, como os telemanipuladores {pinças acionadas à distância).
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Radicais, 
Resolução por

Na noite de 29 de maio de 1832, 
Évariste Galois* colocou em or
dem suas anotações de trabalho, 
seus rascunhos e seus escritos ma
temáticos. Depois, numa longa 
carta ao amigo Auguste Chevalier, 
traçou o resumo de suas pesquisas. 
“Fiz em análise muitas coisas no
vas. Umas relativas à teoria das 
equações, outras às funções inte
grais. Na teoria das equações, pes
quisei em que casos as equações 
eram solúveis por radicais: isto me 
deu a ocasião de aprofundar essa 
teoria e de descrever todas as trans
formações possíveis sobre uma 
equaçao, mesmo quando ela não é 
resoluvel. ( . . . )  Você pedirá publi 
camente a Jacobi* ou a Gauss* 
para darem suas opiniões, não so
bre a verdade, mas sobre a impor
tância de meus resultados. Depois 
disso, haverá, eu espero, quem te
nha interesse em decifrar todos es
ses rabiscos.”

Era madrugada já, quando ter
minou de escrever e deixou seu 
quarto na Pensão Faultrier. Diri
giu-se à lagoa Glacière, onde foi fe
rido num duelo. Morreu às dez ho
ras da manhã, no Hospital Cochin, 
após ter recusado os ofícios de um 
padre.

Tinha 21 anos.
Gauss e Jacobi jamais se pronun

ciaram a respeito da obra daquele 
estudante desconhecido. Onze anos 
seriam precisos até que seu amigo 
Chevalier conseguisse interessar 
um matemático de renome pelas 
anotações do jovem estudante. Em 
1843, Liouville expôs suas conclu 
sões à Academia de Ciências de 
Paris, declarando que, nos papéis 
de Galois, encontrara “uma solu 
ção tão exata quanto profunda 
deste belo problema: dada uma 
equação irredutível de grau primo, 
deciclir se ela é ou não resolúvel por 
radicais” .

Na álgebra clássica, resolver 
um a equação por radicais significa 
obter suas soluções por meio de 
uma fórmula construída unica
mente com as operações de adirão, 
subtração, multiplicação, divisão e 
extraçao de raízes, e na qual só in
tervenham os coeficientes da equa
ção dada. Por exemplo, a equação 
geral do segundo grau ax2 +  bx +  
+  c =  0 tem suas soluções dadas 
pela fórmula:

v =  — b í  V b 2 — 4ac

Pode-se dizer que a álgebra clás
sica tem o problema da resolução 
por radicais como centro de inte
resse. Para equações de primeiro e 
segundo graus, as resoluções são 
conhecidas desde a Antiguidade. 
No século XVI, os algebristas ita
lianos encontraram as fórmulas ge
rais para as de terceiro e quarto 
graus. Em seguida, durante mais de 
duzentos anos, foi inutilmente pro
curada uma fórmula de resolução 
para a equação geral de quinto 
grau.

A esse respeito, em 1828, o filó-

soto Auguste Comte* escreveu: “ A 
complicação cada vez maior, que 
devem necessariamente apresentar 
as fórmulas para resolver as equa
ções à medida que o grau aumenta, 
e o embaraço extremo já  ocasio
nado pelo uso -da fórmula do 
quarto j>rau —  o que a torna quase 
inaplicavel —  levaram os analistas 
a renunciar, por um acordo tácito, 
a prosseguir semelhantes pesquisas, 
se bem que eles esteiam longe de 
considerar impossível a resolução 
das equações do quinto grau e de 
vários outros graus superiores. A 
única questão desse gênero que te
ria realmente grande importância, 
ao menos do ponto de vista lógico, 
seria a da resolução das equações 
algébricas de um grau qualquer. 
Ora, mais se medita a respeito 
disso,-m ais se é levado a pensar, 
com Lagrange*, que tal questão ul
trapassa realmente a capacidade 
efetiva de nossa inteligência”.

Esse texto de Comte, representa
tivo do pensamento cientifico ofi
cial de sua época, foi extremamente 
infeliz, pois em 1824 Abel* já  tinha 
dado uma resposta ao problema da 
resolução de quinto grau e Galois, 
em 1830, obteve uma resposta glo
bal à problemática da resolução 
por radicais. O que “oficialmente” 
se procurava era dar respostas 
cada vez mais complicadas a uma 
velha questão: “ Como resolver por 
radicais uma dada equação?” A 
novidade veio de uma mudança do 
próprio problema que se tentava re
solver, correspondendo a uma ati
tude diferente com relação à teoria 
das equações. Não se tratava mais 
de buscar, ao acaso, a solução de 
uma determinada equação, e sim de 
examinar o procedimento de reso
lução por radicais em si, de forma 
a discernir aquilo que o tom ava ou 
não realizável.

Foi esse novo ponto de vista que 
Lagrange (tão mal citado por 
Comte) anunciou num artigo de 
1771: “ Eu me proponho a exami
nar os diferentes métodos encontra
dos até o presente, para a resolução 
algébrica das equações, reduzi-los 
a princípios gerais e mostrar, a 
priori, por que esses métodos fun
cionam para o terceiro e quarto 
graus e falham para os graus supe 
riores”.

A  álgebra moderna

A teoria das equações, segundo 
Galois, fornece uma resposta defi
nitiva à questão da resolubilidade 
por radicais. Para isso, ela constrói 
um novo espaço teórico (o das ex
tensões dos corpos ou domínios de 
racionalidade) que contém, como 
um caso particular, o problema 
central da álgebra clássica. E essa 
localização teórica, essa relativiza- 
ção, que torna possível sua resolu
ção. Isso encerra a álgebra clássica 
e inaugura a moderna, que estuda 
os corpos e suas extensões e tam 
bém os grupos, já  que é através de
les que as extensões dos corpos po
dem ser caracterizadas.

E nesse campo que a teoria de 
Galois se situa, totalmente desli 
gada da velha álgebra. Esta só lhe 
fornece o pretexto de existência, o 
que explica a incompreensão que 
os contemporâneos de Galois reve
laram com relação a seu trabalho.

Em seu desenvolvimento como cientista, Galois divergiu do curso acadê
mico. a ponto de ser considerado incapaz para o trabalho em matemática.

t
V . mu-----/ i  « w .  ^  ^  /

Mas o conjunto de sua obra seria marcante no pensamento matemático. 
Na carta que redigiu na véspera da morte, lamentava a falta de tempo para 
continuar seus manuscritos e pedia ao amigo Auguste Chevalier que os 
mostrasse a Cari F. Gauss e Friedrich Jacobi. matemáticos de renome.
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Poisson, por exemplo, relatando 
um dos artigos de Galois à Acade
mia de Ciências, confessou não ter 
entendido nada. E, no entanto, 
Poisson era um matemático com
petente, como eram competentes 
Cauchy* e todos os outros mate
máticos que se recusaram a ler, que 
leram sem entender, boicotaram ou 
condenaram a nova teoria.

Ela apresentava, para os mate
máticos da época, dois tipos de di
ficuldades. Em primeiro lugar, pro
blemas técnicos: o texto de Galois 
utilizava conceitos e métodos no
vos (teoria dos grupos e teoria dos 
corpos), com os quais não estavam 
habituados seus leitores (caso de 
Poisson). O outro obstáculo foi a 
mudança de campo teórico que o 
trabalho de Galois implicava. 
Liouville, por exemplo, leu, enten
deu e publicou o texto de Galois. 
Mas sua compreensão se deteve ao 
nivel da lógica do texto — não viu 
o universo teórico que aquilo anun
ciava —  e continuou a praticar a 
velha álgebra: o próprio número da 
revista em que aparece.a matéria de 
Galois está coberto de artigos (um 
deles de Liouville mesmo) resol
vendo por radicais umas tantas 
equações particulares.

Mais de cinqüenta anos foram 
necessários para a digestão desse 
processo, quando Camille Jordan 
expôs a teoria em forma didática, 
no Tratado das Substituições e das 
Equações Algébricas.

Abel e G alois

Os agentes de uma nova disci
plina científica normalmente incor
rem na ira dos donos da verdade 
oficial. No caso de Abel e Galois, 
nada os defendeu. Eles eram ape
nas dois jovens estudantes desco
nhecidos. Assim, tiveram seus arti
gos sistematicamente “extravia
dos” ou recusados pela Academia 
de Ciências de Paris. Cercados 
pelo mesmo muro de silêncio e des
prezo, seus apelos a Gauss e Jacobi 
foram inúteis.

Abel morreu aos 27 anos de 
idade, de tuberculose (isto é, de mi
séria). Galois, por sua vez, acres
centou ao “pecado” científico uma 
franqueza deselegante de palavra e 
o mau gosto de ser republicano e 
seguidor de Grachus Babeuf* em 
pleno regime monárquico. A since
ridade valeu-lhe a reprovação por 
duas vezes nos exames de admissão 
à Escola Politécnica. O relato da 
comissão examinadora foi claro: 
julgou-o incapaz para a prática 
matemática. Depois de admitido na 
Escola Normal Superior, foi ex
pulso por delito de opinião. Pelo 
mesmo motivo, foi levado duas ve
zes ao tribunal, sendo finalmente 
preso por seis meses.

A escola italiana

Scipione dal Ferro (1465-1526) 
era professor na Universidade de 
Bolonha quando descobriu que a 
equação x 3 +  ax =  b é resolúvel 
por intermédio da fórmula:

- V í  +  v í f r í f j t  

+ V  i  -  v ( » - +  ( j r

Como era habitual na época; man
teve o achado em segredo, so o co
municando a alguns amigos, entre 
os quais um certo Anton Maria 
Fior. Em 1535, Fior desafiou Tar- 
taglia (1500-1557) a um torneio 
matemático, no decorrer do qual 
propôs uma série de problemas re- 
soluveis pela fórmula de Dal Ferro.

No torneio, Tartaglia saiu-se 
muito bem. Depois de grande es
forço, redescobriu a fórmula de Dal 
Ferro, a poucos dias do fim do con
curso. Munido dela, não teve difi
culdades em resolver os trinta pro
blemas propostos por Fior. Mas 
nem assim a fórmula veio a pú
blico: como o antecessor, Tartaglia 
a escondeu.

Ém 1538, Girolamo Cardano*, 
uma tipica personagem renascen
tista (era médico, filósofo, astró
logo, matemático, escritor e even
tualmente mágico), anunciou a 
intenção de publicar um tratado de 
álgebra e solicitou o conhecimento 
da fórmula, apenas para incluí-la 
em sua obra, mencionando o nome 
do autor. Tartaglia recusou se mas, 
em 1539, diante da insistência de 
Cardano, comunicou-lhe (em ver
sos) a solução.

Para resolver a equação x 3 +  
+  ax =  b, deve-se introduzir duas 
variáveis auxiliares u e v ,  tais que: 
x = u + v e u v =  — a/3.

Com a substituição de x  e a por u e 
v, resulta: x 3 +  a x . =  (u +  v)3 —
— 3 uv (u +  v) =  u3 +  v3.

Igualando a última expressão a 
b e utilizando a igualdade (uv)3 =  
= — (a/3)3, obtém-se : b =  u3 +  
+  Vj =  — (a/3)3 l/v 3 +  v3.

Tem-se, portanto, a expressão 
bv 3 =  — (a/3)3 +  (v3)2, que é a 
equação do segundo grau, na variá
vel v3. Daí,

v J =  b  ±  V b J +  4  O ) ’

. $ ± v ( t r +  ( í r
Da mesma forma calcula-se u3, to
mando-se o cuidado de tomar a 
raiz quadrada com sinais diferen
tes, quer se trate de u ou de v, de 
form a que o produto deles seja efe
tivamente — (a/3). Isso feito tem-se 
a fórmula de Dal Ferro:

x3 =  V ü 3 +  =

= V i+  v w m n  
+V t -  v w  + w
Em 1545, Ferrari (1522-1565), 

aluno de Cardano e outra figura re
nascentista, resolveu ^ equação de 
quarto grau, com a ajuda de uma

de terceiro grau. Nesse mesmo ano, 
Cardano publicou as soluções de 
Tartaglia-Dal Ferro e de Ferrari, na 
obra A rs magna sive de regulis al- 
gebraicis, o que levou Tartaglia a 
acusá-lo publicamente de traição e 
quebra de sigilo. Tomando a defesa 
de seu mestre, Ferrari respondeu 
com um violento panfleto —_ Car 
tello di SJida — , no qual não só 
acusou Tartaglia de ter plagiado 
Dal Ferro, como ainda lhe lançou 
um desafio matemático. Emérito 
duelista, o acusado escreveu ime
diatamente uma Risposta, à qual 
Ferrari opôs um novo Cartello, e 
assim sucessivamente, durante um 
bom tempo.

Lagrange e seus parceiros

A matéria-prima sobre a qual se 
apoiava a analise de Lagrange era 
citada explicitamente em sua expia 
nação sobre “os diferentes métodos 
encontrados até o momento para a 
resolução algébrica das equações”.

Os instrumentos de analise que 
ele tinha à disposição eram o co
nhecimento de que uma equação 
algébrica de grau n tem sempre n 
soluções complexas (podendo ser 
idênticas); o conhecimento das pro
priedades operatórias básicas dos 
números complexos; e, finalmente, 
uma observação que remontava a 
Euler*, a respeito da ambigüidade 
que as múltiplas determinações dos 
radicais introduzem nas fórmulas 
de resolução das equações de ter
ceiro e quarto graus. Na fórmula de 
Scipione dal Ferro, por exemplo, 
cada uma das raízes cúbicas ad
mite três valores complexos, de 
sorte que a soma das duas pode as
sumir nove valores possíveis. Se 
um a equação de terceiro grau ad
mite apenas três soluções, e preciso 
identificá-las entre os nove valores 
que sua fórmula de resolução 
fornece.

Com a ajuda desse instrumental, 
Lagrange mostrou que os procedi
mentos de resolução conhecidos 
podem ser todos reduzidos a um 
mesmo procedimento básico, no 
qual o centro é ocupado por certos 
tipos de funções das soluções da 
equação, chamadas de “resolventes 
de Lagrange” ; e esses resolventes 
são invariantes sob certas permuta
ções das soluções entre si (isto é, 
das variáveis intervindo nos resol
ventes).

Por exemplo, na fórmula de Sci- 
pio ne dal Ferro, c ada um a das raízes 
cúbicas pode ser escrita na forma 
1/3 (a +  co p  +  (O2 y ), onde a, 
p e y  são as soluções da equação 
de terceiro grau proposta, tomadas 
num a certa ordem, e a> é uma raiz 
cúbica qualquer da unidade. A fun
ção ( a + co f} + (o2 y  )3 assume 
apenas dois valores distintos, 
quando a, fí e y são permutados en
tre si. Igualmente, uma análise dos 
métodos de resolução da equação 
de quarto grau leva à expressão 
a f f  +  y 15 com a, /?, j  e ò sendo 
as soluções da equaçao dada. A 
função a /? +  y ò só assume três 
valores distintos, quando a, B, y e 
ô são permutados entre si. O que 
significa que essa função é solução 
de uma equação de terceiro grau, 
tendo como coeficientes funções ra
cionais das soluções da equação de 
quarto grau dada.

Nu séculu XVI, os alyebristas Italianos encontraram sucessivamente as for
mulas gerais de resolução das equações de terceiro e quarto graus.
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MÉMOIRE
SUR UNE PROPRIÉTÉ GÉNÉRALE DUNE CLASSE TRÊS-ÉTENDl E

I I

FONCTIONS TRANSCENDANTES} 

PAR M. N. H. ABEL,

N O R W E G IE S .

PRÉSENTÉ À «.’ACADÉMIE LE 30 OCTOBRE I8 Î6 .

M. N. H. Abel demonstrou a inexistência de invariância para as equações 
de quinto grau —  uma das provas da irresolubilidade dessas equações.

Jacobi, como outros matemáticos, não se pronunciou a respeito da teoria 
de Galois. que introduzia conceitos e métodos desconhecidos na época.

Mas isso mostra a base do mé
todo de resolução da equação de 
quarto grau por uma mudança de 
variáveis que a transformam numa 
equação de terceiro grau. “Aí es
tão,” diz Lagrange, “os verdadeiros 
princípios e, por assim dizer, a me
tafísica da resolução das equações 
do terceiro e quarto graus”.

Baseando-se nesses exemplos, 
Lagrange propôs-se a estudar, em 
geral, o número de valores que po
dem ser assumidos por uma função 
racional tendo como variáveis as n 
soluções de uma equação de grau 
n. (Função racional significa uma 
função definida por uma expressão 
construída unicaménte com as qua 
tro operações aritméticas e na qual 
só aparecem as variáveis da fun
ção.) Ao fazer isso, inaugurou a 
teoria dos grupos* (grupos de per 
mutações) e a teoria dos corpos.

Se o sucesso dos métodos de re
solução das equações de terceiro e 
quarto graus pode ser explicado pe
las propriedades de invariância que 
Lagrange destacou nos resolventes 
dessas equações, então a demons
tração da irresolubilidade da equa
ção de quinto grau estará dada, 
caso se demonstre que para  este 
grau essa invariância nao existe. 
Foi o que Ruffini* tentou fazer. 
Sua demonstração foi insuficiente, 
m as a tentativa levou-o a desenvol
ver um pouco mais explicitamente 
os primeiros elementos da teoria 
dos grupos.

A essa altura, duas novas ferra
mentas teóricas foram introduzi
das : a teoria dos grupos de permu 
tações, que Cauchy desenvolveu de 
modo explícito a partir dos elemen
tos deixados por Lagrange e Ruf
fini, e a  teoria dos corpos, cujos 
princípios foram claramente enun
ciados por Abel e Galois. O pri 
meiro levou a bom cabo a demons
tração feita por Ruffini. Galois 
estabeleceu de modo claro os vín
culos entre resolubilidade e inva
riância sob permutações, servin
do-se para isso dos conceitos novos 
de domínio de racionalidade e de 
grupo (de Galois) de uma equação. 
Tendo-se encontrado a linguagem 
que lhes era adequada, os verda 
deiros princípios de resolubili
dade”, anunciados por Lagrange, 
puderam expressar-se em toda sua 
generalidade. Essa expressão é a 
teoria de Galois.

Através do conceito de domínio 
de racionalidade, Galois define o 
espaço teórico no qual podem ser 
manipuladas as relações entre coe 
ficientes e soluções de uma equa
ção. Isso constitui a primeira etapa 
de sua teoria e, no espaço definido, 
a noção de resolubilidade se escla
rece. Numa segunda etapa, aos 
domínios de racionalidade são as
sociados certos grupos de permuta
ções, através dos quais se pode de
terminar a priori se uma equação 
é ou não resolúvel.

Os números racionais —  cujo 
conjunto é designado pela letra Q
—  formam um sistema fechado 
com relação às operações aritméti
cas: adições, subtrações, multipli
cações e divisões (com o divisor di
ferente de zero) têm como 
resultado números racionais. Ga
lois denominou domínio de racio
nalidade um sistema de números 
com essa propriedade. O sistema

dos números reais e o dos comple
xos são outros exemplos de dom í
nios de racionalidade.

Uma equação de grau n do tipo 
xn +  ax"- ’ +  bx"~2 +  ... +  rx +  
4- s =  0 tem sempre n soluções a ,/?, 
y ....ri, que eventualmente podem 
ser iguais entre si, mas que nao são, 
em geral, números racionais. 
Por exemplo, no caso da equação 
x2 +  ax +  b =  0, as soluçoes 
são dadas pela fórmula:

-  a ±  V a 2 -  4b)/2 
na qual aparece uma raiz qua
drada, que em geral não é um nú
mero racional. É o que acontece

com a equação x 2 — 2 = 0, cujas 
raízes são e — V T . Assim, 
a maior parte das soluções não per
tence ao domínio de racionalidade 
dos números racionais.

Representa-se o menor domínio 
que contém as soluções de uma 
equação (a, (S...r], por exemplo) e os 
números racionais por Q (a,p...rf). 
Por exemplo, Q ( v T ,  — 2) é o 
conjunto d o sn u m e ro s  reais da 
forma r +  s V2, onde r e s  são dois 
números racionais quaisquer. Ge
nericamente, dados um domínio de 
racionalidade D e um número 6 
qualquer, D ( 6  ) é uma extensão

de D obtida pela anexação de 6, re
presentando o menor domínio de 
racionalidade contendo D e 6.

Dessa forma, na equação x 2 +  
+  ax +  b =  0, tendo a e /? como 
soluções, Q (a, p) é igual a Q 
(V  a 2 — 4b), pois a e /? pertencem 
ambos a Q Vã? — 4 b), já  que

— a í  Va? -  4b 
•a, lí = — --------- 2 .... .........
e, reciprocamente V a2 — 4b per- 
tence a O (a, /?). uma vez que
V a 2 — 4b =  a — p.

Para a equação biquadrada x4 
I- px2 +  q =  0, suas soluções (a, 

/}, y, ô) são dadas por
-  p í  V P2 — 4q 

2
Como no caso anterior, a fórmu

la de resolução mostra como cons
truir o domínio de racionalidade 
Q (a,B,y,ô) : anexa-se V p2 — 4q a 
Q, oDtêndo-se um domínio inter- 
mediário D =  Q V p 2 — 4q); em 
guida. anexa-se a D o numero
V (—p — d)/2 (d  representa o ele
mento V p2 -  4q), resultando o 
domínio E =  D (V—op — d /3). Fi- 
nal mente, anexa-se a E o número 
V (— p + d)/2 , obtendo-se E 
V ( - p + d ) /2 )  =  Q (afl,y,S) =  Q
a, B, y ,ô ) .

Em ambos os exemplos cons
truiu-se o domínio de racionalidade 
das soluções da equação, por meio 
de uma seqüência de extensões, 
partindo de Q, cada uma delas 
sendo encontrada pela união ao 
domínio imediatamente precedente 
de uma raiz de seus elementos. No 
primeiro exemplo, uma única ex
tensão era suficiente: Q (a,/?) =  
=  Q (V a2 — 4b). O numero ane
xado foi a ra izquadradade a2 —4b. 
No outro, foram necessárias três 
extensões. Quando o domínio de 
racionalidade pode ser obtido por 
esse processo, diz-se que a equação 
é resolúvel por radicais. Entretanto, 
é necessário saber como analisar 
esse domínio, de forma a determi
nar se ele pode ou não ser atingido 
por uma seqüência de extensões da
quele fipo e, além disso, saber 
como proceder a essa análise a 
priori, sem conhecer as soluções da 
equação. Mas em todos os casos, a 
análise é possível com a ajuda da 
teoria dos grupos de permutações.

O centro da teoria

Permanecendo em Q, as solu
ções da equação geral xn +  ax"” 1
+  .......+  rx +  s =  0 só poderão
ser manejadas indiretamente, atra
vés de expressões das soluções, as
sumindo valores em Q. Assim, na 
equação x 2 +  ax +  b =  0, com 
a e p co„io raízes, tem-se: x2 +  ax 
+  b =  (x — a) (x — fi) =  x2 —
— (a +  p) x +  a /? e, portanto, a 
= — (a  +  D  e b =  a B. Logo, 
mesmo sem conhecer a  e /?, é possí
vel trabalhar com seu produto e 
sua soma, ou ainda com qualquer 
outra expressão que puder ser con
seguida a partir dessas duas: por 
exemplo, os +  B2 =  (a + B) 2 —
2 a f =  =  a 2 -  2b.

Na equação de grau n, a relação 
entre os coeficientes e as raízes é:
a =  — (a +  fi +  ........ +  rj);
b =  a  /? +  a  y +  ........+ ...... | c  =

s =  ( -  ........ t}.
Essa e a coleção básica de ex-
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pTessoès das soluçoes, assumindo
valores racionais (a, b, ........, s).
Eventualmente, depejidendo . da 
equação que se considere, existirão 
outras expressões mais particula
res, tendo ainda valores racionais. 
Com efeito, considerando a equa
ção x4 +  px2 +  q =  0, têm-se 
a + B +  y + ô =  0 e  
a P y + a p  Ô + a y ó +  p  y ô = 
=  0, porque a e c são iguais a zero. 
Esta última expressão pode ser es
crita na forma: a P (y + Ô) + y  
ô (a +  p) =  0. Valendo-se da pri
meira relação, obtém-se a igual- 
c| ad? : (a + P) ( y S  -  a fí) =  ()’+  
+  o) ( a  p  — v d), redundando em 
novas expressões: a + P =  0 
e y +  õ =  0.

Levando em conta todas as ex
pressões (racionais) construídas 
com as soluções de uma dada equa
ção e que assumem valores racio
nais, define-se o grupo de Galois 
dessa equação como aquele for
mado por todas as permutações 
das soluções, não falseando ne
nhuma delas. Por exemplo, as rela
ções básicas que fornecem os coefi
cientes de uma equação, em termos 
de suas soluções, não se alteram 
quando estas são permutadas de to
das as maneiras possíveis. Esse é o 
caso da equação do segundo grau 
onde a =  — (a + p), ou ainda a =  
— {fi +  a), da mesma forma que 
b =  a P = P a. Se o conjunto des
sas relações reduzir-se ao conjunto 
das relações básicas, então o grupo 
de Galois será o grupo de todas as 
permutações das soluções.

Isso ja  não acontece com a equa
ção x* +  px2 +  q =  0._ Suas solu
ções satisfazem às relações a +  P — 
=  0  e y +  ô — 0, que deixam de 
ser veraadeiras quando submetidas 
a qualquer destas permutações:

etc. Aplicando T , na relação a + 
+ §, ela será transformada em y +
+ P = 0, que é  falsa, em geral. Ao 
contrário, as duas relações a + P = 
=  0 e y  +  6  =  0 permanecerão 
verdadeiras sob todas as permuta
ções que se limitam a permutar a 
e p  entre si, y e ô entre si, ou, no 
máximo, a permutar os pares (a , p) 
e (y, õ) entre si, ou seja, nas permu
tações:

S3 =

1 a p  ;■ ô | ; s2 =|(« 0 3 ' á l
\ « P Y Ô  I \P a ?  Ó)
l a p y  ô \ ■s Jl(a  p r  ô\
| a P ô 3’ 1* ^4 =j!(íia<5V j
afiVS) ; S6 = | a P '/ S \

I r á  a p ! U  3' a P  ]
( a p ;• ò ) 
\ t ô p  a 1

;S 8 = 1 a p 'i ó | 
U 3 ’0 a j

S5 =

O grupo de Galois mede a im
possibilidade relativa de distinguir 
entre si as soluções da  equação 
dada. De fato, enquanto se perma
nece no domínio de racionalidade 
dos números racionais, não se co
nhecem as soluções. Sabe-se ape
nas aquilo que suas expressões (as
sumindo valores racionais) dizem, 
isto é, só se consegue distingui-las 
entre si na medida em que essas re
lações as distinguirem. Uma rela-

, € £ 2 2

IB Í ' » *

Liouville toi o primeiro matemático de renome a dar importância aos papéis 
de Evariste Galois. (Fachada da Academia de Ciôncias de Paris.)

ção se distinguirá entre as soluções, 
desde que deixe de ser verdadeira, 
quando submetida a uma permuta 
ção das soluções. Não se pode dis 
tinguir a de /? e y de ô e mesmo 
o par (a, p)  de (y, ô). Porém é 
possível distinguir esses dois pares 
de todos os outros, tendo em vista 
as relações a + p  =  0 e y +  ô = 
= 0,que esses pares satisfazem em 
particular.

O grupo de Galois é uma medida 
relativa ao domínio de racionali
dade estabelecido. Em outro domí
nio (necessariamente maior que o 
dos racionais), a incapacidade de 
distinguir entre as soluções dimi
nuirá. Nesse novo domínio, tem-se 
à disposição, além das expressões 
das soluçoes com valores racionais, 
uma nova família de expressões, 
assumindo agora valores nesse 
domínio, que servem de referência.

Na equação hiouadrada sabe-se 
que a 2 — y2 =  V p2 — 4q, o que 
pode ser obtido a partir das expres
sões explícitas de a e v :

- /-p+Vp^4q e

y = ^ / - p - V p ; -4 q

Portanto, essa expressão se 
acrescentará à lista daquelas que 
informam sobre as soluções, bas
tando nara isso oue se escolha D= 
=  Q (V p 2 — 4q) como domínio de 
racionalidade de referência. A nova 
relação a 2 — y 2 V p 2 — 4q, que 
D permite considerar, não se man- 
tera verdadeira sob todas as permu
tações do grupo de Galois da equa
ção. Por exemplo, a permutação 
S6, da mesma forma que a permu
tação Se, vai transformá-la na rela
ção yl  — a 1 =  V p2 — 4q, que

é falsa (um cálculo direto mostra 
que y2 — a2 =  -  Vp2 -  4q). 
Como na verdade a +  B = 0 e y +  
+  ò — 0, então a 2 =  p* e ~y2 = >2, 
o que permite escrever as relações 
(verdadeira6)seguintes:Vp2 — 4q = 
= a2 — y2 =  a2 — <5* =  P z — 
- S *  = p i  -  y2.

D o m esmo m odo que a  prim eira é 
falseada por S5e S6, cad a  um a das 
o u tras será  falseada por S5, S ,, S ,, 
^8'

Q uando se es ta  situado em D  =  
=  Q (V p 2 — 4q), a  incapacidade 
de distinguir entre as soluções

Sassa  entao  a ser m edida por S ., 
, ,  S , e S4, subgrupo do grupo de 

G alo is da eauacao. Ou seia. com  a 
anexação de V p 2 — 4q a  Q, to r
na-se realizável a  d istinção dos pa
res (a, p) e  ()’, <5) entre si, em bora 
se perm aneça sem m eios de d istin 
guir entre as soluções no interior de 
cad a  par.

Por ou tro  lado, situando-se no 
dom ínio de racionalidade E =

=  D  r A )  onde (/d esig n a  a

expressão V p 2 — 4q e D  reoresen- 
tando  o dom ínio Q  (V p 2 — 4q), 
u m a nova relação poe-se à disposi-

ção: 6 y , 2  v í E I I - X

Das quatro permutações que con
servavam as relações, assumindo 
valores em D, apenas S, e S2 não 
falsearam essa nova relação. Apli
cando-se S3 ou S4 à expressão que 
figura à esquerda da igualdade, se
gue-se a afirmação falsa:

y -  6 = 2 y / l

duz-se ao grupo que e constituído 
por S, e Sj. Isto e, a anexação de

~ -^ 2~  ^ a ^  Possibilita dis

tinguir entre a e P (elementos de E). 

Pela anexação de \ /  f  a

E, chega-se ao domínio de raciona
lidade das soluções. Nele surgem 
expressões diretas de a e P, ou 
tem-se a relação a — p  =  2

'Z-  P +  d que não é verda

deira se submetida à permutação S2

Em E ja  se

distingue cada uma das soluções. O 
grupo que serve de medida a E

(V s d reduz-se a per-

A ssim , em E, a medida da incapa- 
cidade de distinguir as soluções re-

mutação identidade Sr  O^conheci- 
mento das soluções é total. A seqüên
cia crescente de domínios dos núme
ros racionais até o domínio das 
soluções de uma dada equação, 
corresponde uma segunda sequen 
cia, decrescente, de grupos de per
mutações^ indo do grupo de Galois 
da equação ao grupo trivial, cujo 
único elemento é a permutaçao 
identidade.

A resolubilidade de uma equa
ção corresponde à possibilidade de 
se atingir o domínio de racionali
dade das soluções, a partir de Q, 
através de uma seqüência de exten
sões de um tipo particular, que tem 
em correspondência uma outra se
qüência, decrescente, de grupos de 
um tipo também particular. O teo
rema de Galois diz que é isso que 
ocorre: uma equação será resolúvel 
se e somente se seu grupo de Galois 
contiver uma seqüência decrescente 
de grupos com as seguintes pro
priedades: cada um dos grupos é 
subgrupo normal daquele que o an
tecede imediatamente; a razão en
tre o número de elementos de um 
grupo e o do que o sucede é um nú
mero primo.

Na primeira condição, em todos 
os casos, seja ou não resolúvel a 
equação, cada grupo será subgrupo 
dos que o antecedem na seqüencia. 
Segundo Galois, se H  é um sub
grupo de G, ele é dito normal com 
relação a G, se a composição su
cessiva de um elemento qualquer 
de G  com um outro de H  e, final
mente, com o inverso do elemento 
de G, tomado no começo dessa 
composição, tiver sempre como re
sultado um elemento de H.

Um grupo é chamado resolúvel 
se admitir uma seqüência de sub
grupos satisfazendo às condições 1 
e 2 do teorema de Galois. d e 
monstra-se que o grupo de todas as 
permutações de n elementos entre 
si só é resolúvel se n é menor que, 
ou igual a 4. O teorema de Galois 
assegura a irresolubilidade por ra 
dicais da equação gera! de grau n, 
se n ^ 5 ,  já  gue o grupo de Galois 
dessa equaçao é o de todas as per
mutações de n elementos entre si.

VEJA TAM BÉM : Equação; Estru
turas Matemáticas, Grupos, Teoria 
dos.
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Por volta de 1888, Hertz* de
monstrou a existência' de ondas ele
tromagnéticas, empregando o equi
pamento que mais tarde comporia 
os primeiros transmissores de rá
dio : uma bobina de indução e um 
faiscador acoplado a um circuito 
sintonizado, formado por uma bo
bina e um capacitor.

Acionada por pilhas* ou bateria, 
a bobina de indução provoca faís
cas no faiscador, que gera ondas 
eletromagnéticas de vários compri
mentos. A antena e seu circuito de 
acoplamento captam as ondas de 
comprimento correspondente ao 
comprimento de onda para o qual 
se encontram sintonizados, sendo 
essas ondas reforçadas e as outras, 
ao contrário, atenuadas.

Marconi* criou um transmissor 
no qual os trens de ondas repe- 
tiam-se numa freqüência de 500 a 
1 000 por segundo (o número de 
faíscas provocadas no faiscador), 
enquanto a chave K estivesse li
gada. Por meio dessa chave (ou 
manipulador) o operador pode 
transmitir grupos de trens mais lon
gos ou mais curtos, de acordo com 
a informação emitida no código 
criado por Morse*.

Os modelos de Hertz e de M ar
coni, alguns transmitindo com até 
5 quilowatts de potência, foram uti
lizados nos primeiros anos do ad
vento da radiocomunicação. Potên
cias extraordinárias de 1 000 
quilowatts em instalações comer
ciais na banda de 200 a 500 metros 
chegaram a ser usadas por varia
ções do circuito hertziano, comple
tado com faiscadores rotativos, ar
cos de Poulsen, etc.

Novos métodos de gerar energia 
eletromagnética surgiram com a in
venção da válvula termoiônica.

Com a possibilidade de ligação 
em circuitos oscilantes, as válvulas 
operam em qualquer banda e as on
das eletromagnéticas geradas são 
constantes em intensidade e em fre-

3üência. Para aumentar a potência 
o sinal, outras válvulas podem ser 

adaptadas para exercer a função de 
amplificadoras.

Òs transmissores a válvula são 
controláveis pelo manipulador uti
lizado no controle dos transmisso
res a arco, enviando informações 
somente em código Morse.

A modulação da onda eletro
magnética tornou-se possível com 
o surgimento das válvulas, que pas
saram a controlar os transmissores 
de modo a superimpor um sinal 
proporcional as freqüências de 
emissão da voz ou da música.

A variação da intensidade ou da 
amplitude da onda eletromagnética 
de acordo com o sinal a ser trans
mitido permitiu a criação do sis 
tema conhecido como modulação 
de amplitude, o mais antigo dos sis
temas de modulação.

Freqüência modulada

O transmissor modulado fun
ciona à maneira de um oscilador 
que gera um sinal na freqüência de

onda desejada para a transmissão 
(ou no submúltiplo dessa freqüên
cia). A estabilidade da freqüencia 
deve ser muito alta para não inter
ferir com outras estações, obede
cendo à exigência legal. O sinal do 
oscilador é amplificado pelo excita- 
dor, que pode multiplicar a fre
qüência tantas vezes quantas forem 
necessárias, para chegar à que se 
quer na saída do transmissor. O 
amplificador de potência eleva o si
nal ao nível de potência requerido 
para um determinado alcance. O 
acoplador dè antena tem por finali
dade proporcionar a melhor trans
ferência de energia entre o amplifi
cador de potência e a antena, 
sintonizando-a à freqüência da 
onda eletromagnética.

O estágio amplificador de potên
cia, nos casos em que o transmissor 
deve ser modulado em amplitude, 
funciona de modo a permitir que a 
amplitude de onda transmitida seja 
proporcional à voltagem da cor
rente elétrica que aciona o amplifi
cador de potência. Essa voltagem é 
controlada pelo modulador de 
acordo com a intensidade do sinal 
na saída do amplificador de áudio, 
que reproduz o sinal de um micro
fone, toca-discos, etc.

Para superimpor um sinal de 
modulação, a freqüência da onda 
eletromagnética pode ser subme
tida a variações, ao invés da ampli
tude.

Esse sistema de_ modulação, co
nhecido por freqüência modulada, 
proporciona melhor qualidade na 
transmissão, eliminando qualquer 
ruído ou estática. Isso ocorre por
que a energia eletromagnética ge
rada pela maioria das fontes natu
rais de ruído ou estática (como o 
raio) varia rapidamente em ampli
tude. Um receptor de freqüência 
modulada elimina todo e qualquer 
sinal de amplitude superior à am
plitude permitida pelo limitador, 
amplificando e atenuando o sinal 
recebido. Nada se perde com a eli
minação da estática, pois a infor
mação encontra-se na freqüência e 
não na amplitude da onda eletro
magnética amplificada.

0  receptor construído por M ar
coni em 1900 era muito semelhante 
ao transmissor.

A antena era acoplada a um cir
cuito ressonante formado por uma 
bobina L, e um capacitor C ,, va
riáveis para que a maior energia 
possível passasse da antena para o 
detector. A mesma tarefa estava a 
cargo da bobina L2 e suas exten
sões L3 e L4 e do capacitor C ,.

A antena captava a energia ele
tromagnética que entrava em resso
nância nos circuitos ressonantes e 
era aplicada a um coesor D. Este 
consistia de um tubo de vidro com 
dois tampões metálicos, entre os 
quais colocava-se limalha de ferro 
muito fina. Uma corrente de alta 
freqüência vinda da antena ocasio
nava uma súbita queda na resistên
cia da limalha, que em repouso 
apresentava alta resistência a cor
rente elétrica. A queda na resistên
cia provocava um aumento na cor
rente da bateria B através do fone. 
Para que a alta resistência da lima
lha de ferro fosse refeita, era pre
ciso bater de leve no vidro. Para 
tanto havia uma campainha, cujo 
badalo batia no vidro quando o

Marconi iniciou a utilização prática das ondas eletromagnéticas na comuni
cação/construindo o ehamado "telégrafo sem fio" (radiotelégrafo).
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coe sor detectava a presença de on 
das eletrom agnéticas no circuito. A 
cam painha era alim entada pela 
m esm a bateria, em série com  o 
fone.

Elim inação da campainha

O desenvolvimento das pesqui
sas levou à descoberta de que cer
tos cristais metálicos, como a pirita 
(sulfureto de ferro) e a galena (sul- 
fureto de chumbo), também tinham 
a propriedade de detectar ondas 
eletromagnéticas. Pedaços destes 
cristais eram montados num su
porte metálico e tocados por um 
arame de ouro muito fino. O su
porte de metal e o suporte do fio 
de ouro eram os terminais. O ponto 
onde o fio de ouro tocava o cristal 
podia ser variado, pois certos pon
tos apresentavam-se mais sensíveis 
do que outros. Os detectores de 
cristais dispensavam a campainha 
e mostraram-se mais sensíveis que 
os coesores.

Depois de 1915, a válvula ter 
moiônica de três elementos foi apli
cada também aos receptores, gra 
ças aos estudos desenvolvidos pelo 
norte-americano Lee de Forest, que 
a denominou Audion.

Utilizada inicialmente na ampli 
ficação dos sinais vindos da an 
tena, a válvula termoiônica foi apli
cada mais tarde aos circuitos 
detectores, aumentando ainda mais 
a sensibilidade desses aparelhos.

Os detectores tiveram a sensibili
dade e a seletividade aumentadas 
quando apareceu o circuito detec
tor regenerativo, desenvolvido pelo 
norte americano E. H. Armstrong, 
na década de 1920. Desse modo, 
tornaram-se possíveis comunica
ções efetivas em condições ruins de 
propagação, nos casos em que a 
distância entre as estações era 
muito grande ou quando as bandas 
tinham muitas estações interferindo 
umas nas outras.

Receptores super-heteródinos

Os princípios dos receptores su
per-heteródinos continuam sendo 
empregados. O sinal captado pela 
antena é amplificado e misturado 
com o sinal de um oscilador local 
de baixa potência, dentro do está
gio amplificador-misturador. A di
ferença entre as freqüências do si
nal do oscilador local e do sinal 
desejado na antena é um valor 
constante.

Se esse valor for de 175 quiloci- 
clos, por exemplo, o oscilador local 
deverá operar na freqüência de 825 
quilociclos para captar o sinal de 
um transmissor operando a 1 000 
quilociclos. A mistura dos dois si
nais produz na saída do estágio 
m isturador os mesmos sinais, a 
soma deles e sua diferença. Um es
tágio amplificador intermediário, 
sintonizado em 175 quilociclos, 
amplificará apenas e tão-somente o 
sinal correspondente à diferença, se 
estiver acoplado à saída do estágio 
misturador. O sinal diferença com 
preende todas as informações con 
tidas no sinal original de 1 000 qui
lociclos, ou seja, toda sua 
modulação, tanto no que se refere 
à amplitude quanto à sua freqüên
cia. (Isso pode ser demonstrado
matematicamente.)

Heinrich Hertz provou a existência das ondas eletromagnéticas criando equipamentos que mais tarde fariam parte 
dos primeiros transmissores. À direita, aparelhos que usou para mostrar flexão e reflexão de ondas.

Nos receptores de freqüência modulada, os sinais de amplitudes superiores 
à permitida ficam cancelados, o que impede a ocorrência de ruídos. Um dos 
circuitos mais usados para a conversão do sinal ó o discriminador baian-
ceado (esquema acima), composto por dois circuitos ressonantes.

Para cobrir uma faixa de 550 a 
1 600 quilociclos, o estágio ampli- 
ficador-misturador deve ter uma 
bobina e um capacitor variáveis, 
controlados por um botão que per
m ita sintonizar qualquer freqüência 
dentro dessa faixa. O mesmo botão 
controla o oscilador local, que deve 
acompanhar a variação da bobina 
e do capacitor, oscilando entre 375 
e 1 425 quilociclos.

Tal circuito apresenta a vanta
gem de permitir ao mesmo tempo 
uma alta sensibilidade e uma seleti
vidade muito grande, já  que esta é 
determinada pelo amplificador in
termediário. (Um amplificador com 
bobinas e capacitores fixos, com 
alta seletividade, é muito mais fácil 
de ser construído do que um ampli
ficador seletivo obrigado a cobrir 
um a faixa larga.)

O amplificador intermediário 
opera numa freqüência constante. 
A modulação contida no sinal am
plificado é extraída dele por um de
tector acoplado à saída do amplifi
cador intermediário. O sinal de 
baixa freqüência (áudio) é amplifi
cado por um outro estágio, que ali
menta um alto-falante.

Os mesmos circuitos utilizados 
nos receptores de mesa a válvula 
são adaptados nos aparelhos de 
tipo transistorizado.

Em conseqüência dessa modifi
cação (embora os princípios sejam 
os mesmos), os receptores foram 
reduzidos em peso e tamanho e tor
naram dispensável a  corrente elé
trica domestica. Os aparelhos de 
rádio tornaram-se portáteis, ope
rando com pequenas pilhas.

Radiam adorism o

No início do século XX, os “ mi
lagres” de Morse e Marconi desper
tavam o interesse de milhares de 
amadores, em todo o mundo. Com 
idéias e equipamentos próprios,
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eles introduziam  inovações que vi
savam  a prop iciar a com unicação 
através de d istâncias cada  vez 
m aiores.

Nessa sua pré-história, os radia- 
madores não tinham licença para 
atuar; e, como suas transmissões 
podiam afetar a das emissoras co
merciais ou oficiais, eram constan
temente perseguidos e processados.

Em 1914, os Estados Unidos re
conheceram oficialmente o radia- 
madorismo, concedendo-lhe o di
reito à faixa abaixo dos 200 metros 
(onde não se poderia fazer muita 
coisa). No entanto, essa licença 
coincidiu com o começo da Pri
meira Guerra Mundial, período 
esse no qual o rádio, como um 
todo, estagnou-se.

Em 1919, terminado o conflito, 
Marconi conseguiu pela primeira 
vez comunicar se pelo rádio sem 
recorrer ao código Morse: transmi
tiu a própria voz humana, de Caer- 
navon para Dublin, numa faixa de 
onda que chegava a 3 metros. A 
possibilidade de entrar no ar em fo- 
nia (ou seja, falando) deu nova vi 
talidade ao radiamadorismo.

Ao mesmo tempo, a radiobroad 
casting dava seus primeiros passos: 
em 1920, a Westinghouse (nos Es
tados Unidos) e, dois anos depois, 
a British Broadcasting Corporation 
(na Inglaterra) passaram a transmi
tir —  sobretudo música. Eram ou
vidas até a 6 000 quilômetros de 
distância.

Parte dos ouvintes construía 
seus receptores (que chamavam de 
“galena”, devido ao emprego, na 
construção, de cristais de galeno). 
Esses “pescadores de estações”  fo
ram  acumulando conhecimentos 
práticos e teóricos sobre a radioco- 
municação, e muitos deles torna- 
ram-se técnicos. Em todo o mundo, 
cresceu vertiginosamente o número 
de radiam adores.

Usando uma faixa de transmis
são especialmente reservada, os 
amadores jjodem —  mesmo com a 
pouca potência de seus transmisso
res —  cobrir extensas áreas do 
globo terrestre. Em seus contatos 
são proibidos de falar de religião, 
política ou negócios, e de transmi 
tir música. Alem disso, estão obri
gados moral e socialmente a pres 
tar serviços à coletividade — 
tarefas que quase sempre cumprem 
de boa vontade, sem pensar em lu
cros ou outras vantagens pessoais.

Também no Brasil, o radiama 
dorismo surgiu com o século XX. 
Em 1922, apenas três anos depois 
de Marconi, Se verino Justi, um 
amador de São Paulo, conseguiu 
estabelecer fonia.

Na década de 1930, a LABRE 
(Liga dos Amadores Brasileiros de 
Radiodifusão) foi oficialmente re
conhecida como órgão coordena
dor de todas as radiemissões am a
doras do país. Desde a Segunda* 
Guerra Mundial, é considerada 
um a reserva das forças armadas.

Em 1973, o Brasil era a segunda 
nação do mundo em número de ra- 
diamadores (só perdia para os 
EUA), e cabia ao Ministério das 
Comunicações o controle da con
cessão de canais. Os interessados 
deviam submeter-se a um exame de 
habilitação, que exigia conheci
mentos de código Morse e da legis
lação do radiamadorismo.

Esquemas de receptores: em cima. um dos primeiros produzidos em escala 
comercial, com as mudanças sofridas pelo sinal elétrico: embaixo, o do re
ceptor super-heteródino, onde o sinal captado mistura-se ao sinal de um
oscilaúor iocat, o que permite altas sensibilidade e seletividade.

Transmissão radiofônica

Enquanto na Europa os canais 
de transmissão começaram a ser 
explorados pelos governos de cada 
pais, nos Estados Unidos fazia-se a 
concessão de canais a particulares. 
Isso determinou duas formas dis
tintas de rádio: a estatal, em que os 
governos divulgam matéria de inte
resse próprio, e a comercial, onde 
os concessionários ganham di
nheiro com as emissoras, através 
de mensagens publicitárias. Finan
ciadas pelos governos, as rádios eu
ropéias puderam cuidar melhor da 
difusão cultural, sem preocupação 
com a sobrevivência economica. 
Enquanto isso, nos Estados Uni
dos, a característica comercial le
vou a que se procurasse cada vez 
mais atender às preferências e gos
tos dos ouvintes: quanto maior a 
audiência, maiores as verbas dos 
anunciantes.

Na Europa, houve uma exceção: 
a Rádio de Luxemburgo que, ex
plorando comercialmente seus ho
rários, obteve grande audiência. 
Mais tarde surgiram, no continente, 
as emissoras “piratas”, que tinham 
seus transmissores instalados em 
bases móveis, a bordo de navios 
que permaneciam ao largo da 
costa, navegando águas neutras e 
transmitindo para vários países. 
Com o tempo, embora sem ceder o 
controle de canais de transmissões 
a concessionários, os governos 
criaram canais comerciais.

Definindo-se comercialmente a 
partir da década de 1930, o rãdio 
nos Estados Unidos constituiu-se, 
mais tarde, em grandes cadeias de 
emissoras capazes de cobrir todo o 
território americano, atingindo a 
população de costa a costa; na dé
cada de 1940, no auge da populari
dade, prestou relevantes serviços, 
sobretudo durante a Segunda 
Guerra Mundial.

A válvula permitiu a modulação das ondas para transmissão de sinais proporcionais às freqüências de emissão. 
Assim, o rádio pôde transmitir sons e não somente código Morse. (Lee de Forest e sua válvula "Audion".)
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Logo surgiram outros importan
tes autores, como Otávio Gabus 
Mendes (1906-1946) e Ivani Ri
beiro, em São Paulo; Amaral Gur- 
gel, Raimundo Lopes e Guiaroni, 
no Rio.

Na disputa pela audiência —  
travada principalmente entre as rá
dios Tupi, São Paulo e Bandeiran
tes (em São Paulo); Tupi e Nacio
nal (no Rio) — , o trabalho dos 
radiatores foi valorizado e os no
mes de vários deles passaram a 
atrair público. Entre eles estavam 
Nélio Pinheijo, Walter Forster 
(1917- ), Enio Rocha, Walde- 
mar Ciglioni (1918- ), Paulo 
Gracindo (1911- ), Rodolfo 
Mayçr (1910- ) e Celso Gui
marães (1917- ).

Temendo saturar o público, as 
emissoras costumavam transmitir 
duas novelas no mesmo horário, 
em dias alternados: uma às segun
das, quartas e sextas, outra às ter
ças, quintas e sábados. Em 1947, a 
Bandeirantes aumentou bastante a 
audiência por passar a transmitir 
novela em capítulos diários, num 
horário matutino. Essa prática tor
nou-se comum nos anos seguintes.

Embora as novelas garantissem 
a conquista de uma audência per
manente, a formação de um elenco 
exclusivo de intérpretes represen
tava um gasto muito grande para a 
maioria das emissoras. Por isso, 
poucas se aventuraram no novo ca
minho. Outro_ problema era a 
grande extensão do país, impe
dindo que as emissoras (em geral 
de potência pouco elevada) apro
veitassem melhor o investimento le
vando as novelas a todo o público 
interessado. Algumas emissoras 
contornaram essa dificuldade re
produzindo os capítulos em gran
des discos de dezesseis polegadas 
(os chamados “ acetatos’j  e reme- 
tendo-os para suas associadas em 
vários pontos distantes do país. 
Com a difusão da  gravação em fi
tas, que praticamente só ocorreu a 
partir do início da década de 1950, 
essa reprodução tornou-se mais fá
cil e eficiente.

Na mesma época, surgia a televi
são no Brasil e a radionovela per
dia muitos de seus intérpretes, que 
passaram a ser aproveitados na 
nova experiência de som e imagem. 
Embora tendo sua importância di
minuída pela poderosa corrente (a 
telenovela), a radionovela não che
gou a perder sua audiência mais 
fiel nos grandes centros urbanos e 
preservou seu público nos lugares 
do interior não atinçidos pela ima
gem da televisão. Varias emissoras 
deixaram de apresentar novelas ou 
diminuíram sua produção, Entre as 
que insistiram no gênero, desta
cam-se a Nacional do Rio, que 
através de suas ondas curtas alcan
çava grande parte do interior, e a 
São Paulo, da capital paulista, que 
passou a produzir novelas grava
das em fita e distribuídas depois a 
uma cadeia de emissoras de todo o 
país.

VEJA TAM BÉM : Eletromagne- 
lismo; Estúdio; Jornalismo; Noti
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A atividade pioneira dos radiamadores (esq.) contribuiu para desenvolver as transmissões em ondas curtas.

O surgimento da televisão levou as emissoras de rádio a aperfeiçoarem seus estúdios e reorganizarem as programa
ções, concentrando-se sobretudo na divulgação de gravações musicais, noticiários e transmissões esportivas.

No Brasil, onde se adotou a 
forma americana de concessão de 
canais, a radiodifusão desenvol
veu-se quase da mesma maneira, 
exceto quanto à possibilidade de se 
criarem grandes redes nacionais. O 
rádio brasileiro adquiriu caracterís
ticas regionais. Mas, na década de 
1930, a Rádio Mayrink Veiga, do 
Rio de Janeiro, passou a ser ouvida 
não só na entao capital federal, 
como também no interior de São 
Paulo e de Minas Gerais. Na dé
cada seguinte, São Paulo e Rio ou
viram suas próprias emissoras. Foi 
quando a utilização das ondas cur
tas veio beneficiar a Rádio Tupi de 
São Paulo, assim como a Nacional 
do Rio.

Com o advento da televisão*, as 
emissoras de rádio, temerosas de 
perder as verbas dos anunciantes, 
procuraram reorganizar suas pm-

gramações com discos, dando des
taque aos informativos, aos progra
m as musicais e às transmissões 
esportivas, principalmente do fute
bol. Nesse particular, salientou-se a 
Rádio Bandeirantes, de São Paulo, 
com suas inovações no esquema 
publicitário, novo para a época. Na 
década de 1970, algumas emissoras 
passaram a formar cadeias infor
mativas, além de esportivas.

A radiofonização de peças tea
trais já  vinha sendo feita com su
cesso desde o início do rádio brasi
leiro, destacando-se, entre outros, 
os “radioteatros”  de Plácido Fer
reira na emissora Mayrink Veiga, 
do Rio de Janeiro, e de Manuel Du- 
rães^l896-1969) na Rádio Record, 
de São Paulo.

Mais tarde, surgiram as “radio
novelas”, obras apresentadas numa 
série geralmente longa de capítulos.

Seus temas predominantes são ca
sos de amor, tratados na maioria 
das vezes de forma melodramática, 
explorando não só as fantasias, 
mas também o sentimentalismo dos 
ouvintes (mulheres, na sua grande 
maioria).

As primeiras radionovelas foram 
transmitidas no Brasil em 1941. 
Um a delas era Em Busca da Felici
dade, de Leandro Blanco, tradu
zida e adaptada por Gilberto M ar
tins. Ela começou a ser 
apresentada a 12 de julho de 1941 
pela Rádio Nacional do Rio e ter
minou três anos depois.

A primeira radionovela de autor 
brasileiro surgiu no mesmo ano: 
Fatalidade, obra do teatrólogo e 
jornalista Oduvaldo Viana 
(1892-1972), que depois dedicou-se 
ao gênero, produzindo cerca de 
cem novelas.
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Aparelhos radiológicos são usados em diagnóstico e terapia. (Betatron.)

Radiologia

A descoberta dos raios X, no fi
nal do século XIX, forneceu à me
dicina um valioso instrumento de 
diagnóstico, ao permitir pela pri
meira vez a observação de órgãos 
internos do corpo sem recorrer a ci
rurgia. Do uso médico dos raios X 
nasceu a radiologia, especialidade 
médica destinada a prestar serviços 
para praticamente todas as demais: 
ortopedia* (em que o uso dos raios 
X se tornou insubstituível no diag
nóstico e seguimento das fraturas), 
neurologia*, ginecologia*, urolo
gia, cirurgia*, etc.

A radiologia emprega os raios X 
através de duas técnicas principais: 
radioscopia e radiografia. Na ra- 
dioscopia, o paciente é colocado 
entre a fonte dos raios e uma tela 
na qual se pode observar (com a 
sala às escuras) a projeção das es
truturas corporais. Na radiografia, 
substitui-se a tela por chapa foto
gráfica, para exame posterior: esta 
técnica, embora de resultado está
tico, é mais utilizada, pois fornece 
pormenores mais nítidos, tem valor 
documental e expõe menos o mé
dico e os técnicos à radiação (a ex
posição prolongada ou freqüente 
aos raios X tem efeitos prejudiciais 
sobre o organismo).

Certas estruturas, como o tubo

digestivo e os vasos sanguíneos, 
são facilmente atravessadas pelos 
raios X: por isso, para serem exa
minadas, é preciso que recebam 
previamente uma dose de substân
cias radiopacas, que fornecem o 
contraste suficiente para se torna
rem visíveis na chapa ou na tela. 
Para conseguir esse contraste em 
exames do tubo digestivo usa-se ge
ralmente sais de bário (substância 
inócua ao organismo e natural
mente eliminada por ele depois do 
exame). O médico acompanha em 
tela a trajetória da substancia, po
dendo observar o mecanismo da 
deglutição, a mobilidade do esô
fago e do estômago e, além disso, 
obter radiografias estáticas no mo
mento em que achar conveniente. 
O intestino grosso e seus movimen
tos podem ser vistos do mesmo 
modo, com aplicação de substância 
contrastante sob a forma de clister.

No exame do aparelho urinário, 
vasos sanguíneos, fígado, vesícula 
biliar e outros órgãos, os compos
tos radiopacos são introduzidos no 
organismo por meio de injeção en
dovenosa.

Em certos exames, consegue-se o 
contraste por meio do ar: a técnica 
neurológica da pneumoencefalo- 
grafia, por exemplo, permite exami
nar o cerebro através da injeção de 
ar em seus ventrículos.

VEJA TAM BÉM : Medicina; Orto
pedia; Raios X .

Como artista, perseguiu até o fim um ideal: a perfeição. Como homem, aca
tou as normas de seu tempo. Rafael não tinha inimigos. Nem angústias.

Rafael

Na madrugada da sexta-feira da 
Paixão de 1483, na cidade de Ur- 
bino (centro da Itália), nascia Ra
fael Sanzio, imortalizado como um 
dos maiores pintores da Renascen
ça*. Rafael elevou sua arte ao mais 
alto grau de perfeição. Sua técnica 
aprimorada teve ampla repercus
são: serviu de ponto de referência 
para grandes mestres dos séculos 
XVI, XVII e XVIII.

Referindo-se à Madona da Pol
trona, obra considerada o apogeu 
da iconografia de Rafael, Renoir* 
assim se expressou: “ Diante da 
Madona da Poltrona, sinto-me 
diante da pintura mais livre, mais 
concreta e mais maravilhosamente 
simples que se possa imaginar” .

Um  aprendiz excepcional

Orientado por seu pai (Giovanni 
de Santi, um pintor de madonas de 
olhos oblíquos), Rafael entrou em 
contato com as obras dos grandes 
artistas da época: Piero delia Fran- 
cesca*, Bramante (1444-1514) e' 
Perugino*. Aos onze anos, já  órfão 
de pai e mãe, continuou seu apren
dizado artístico com o pintor Evan
gelista di Piandimeleto. Trabalhou 
depois com Timoteo Viti, cuja pin
tura tem a e graciosa marcaria sua 
primeira produção. Com dezesseis 
anos de idade ingressou no atelier 
de Perugino, seu primeiro mestre 
importante, de quem assimilou 
uma técnica perfeita. Desse pe
ríodo, sua obra mais significativa é 
o Casamento da Virgem.

Rafael iniciou seu trabalho autô
nomo com obras religiosas meno
res para as cidades de Fano, Cas
telo e Perúgia. O retábulo dedicado 
ao beato Nicola de Tolentino, para 
uma igreja de Castelo, é a obra que 
m arca sua maturidade. Aos 21 
anos era um artista famoso, da
tando dessa época suas composi
ções religiosas A  Coroação da Vir
gem  e Crucificação (1503).

Atraído pela fama de Leonardo 
da Vinci* e Michelangelo*, partiu 
para Florença em 1504, o grande 
centro da pintura do renascimento 
italiano. A influência desses dois

frandes artistas apareceria em A  
íadona do Grâo-Duque (1505), A  

Virgem com o Pintassilgo e no re
trato de Madalena Dom. Todas as 
obras dessa fase são marcadas pela 
disciplina do traço e pelo interesse 
em torno dos problemas artísticos 
florentinos, especialmente o rea
lismo*. Pode-se dizer que ele pas
sou da poesia umbriana ao grande 
drama.

A  escalada da fama

Em 1508, Rafael era um mestre 
na sua arte. Indicado por Bra
mante, foi chamado a Roma pelo 
Papa Júlio* II para executar uma 
tarefa importante: decorar os apo
sentos (stanze) do Vaticano. Nesse 
trabalho, deu a medida do seu ta
lento. Terminou a Stanza delia Sig- 
natura em 1511. Representou em 
cada parede um tema diferente, re
lacionado com a teologia (Disputa 
do Santíssimo Sacramento), a filo
sofia (Escola de Atenas), a poesia 
(Parnásio) e a jurisprudência (ce
nas e figuras tiradas da história do 
direito). D^tam também dessa 
época os afrescos de Galatéia, para 
a Villa Farnesiana, e inúmeros re
tratos de pessoas célebres.
' Em 1512, iniciou a decoração de 
uma segunda sala no Vaticano 
(Stanzad'Eliodoro), que terminaria 
dois anos depois, apos a morte de 
Júlio II. Leão* X , o novo pontífice, 
continuou,o mecenato em favor do 
artista. Morto Bramante, Rafael foi 
nomeado novo arquiteto de São Pe
dro. Importantes obras marcam 
essa fase de sua vida: a capela fú
nebre do banqueiro Agostini Chigi, 
os palácios de Caffarelli Vidoni e 
Branconio delTAquila e os dese
nhos para as tapeçarias (A tos dos 
Apóstolos) que ornamentariam as 
paredes da Capela Sistina 
(1515-1516).

Em 1516, foi nomeado conser
vador de antiguidades romanas e 
incumbido de preparar o m apa to
pográfico da Roma antiga. Ao
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"A Libertação de São Pedro do Cárcere" (uma das composições que decoram a "Stanza d'Eliodoro"), onde Rafael criou novos efeitos de luz e sombra.

mesmo tempo, orientava seus discí
pulos na decoração da Stanza 
delllncendio, iniciada em 1514 e 
concluída em 1517. (Só a cena re
presentando o incêndio de Borgo, 
que denuncia os germes do manei
rismo*, é quase totalmente de Ra
fael. A quarta sala do Vaticano — 
Stanza de Constantino — foi con
fiada aos alunos após sua morte, 
tendo sido concluída em 1524.)

A  busca da perfeição

Ao contrário de Michelangelo, 
Rafael não tinha inimigos. En
quanto o primeiro pretendia divini
zar o humano, Rafael aspirava a 
humanizar o divino. Para ele, não 
havia angústias. Aceitava os pa
drões de seu tempo e isso permitiu- 
lhe retratar de forma perfeita reli
giosos e cínicos da época. Se os 
tivesse criticado, não teria conse
guido interpretá-los melhor. Sua 
arte não continha sátira ou pro
testo. Para ele, importava acima de

tudo a perfeição e sua carreira de
monstra uma ascenção quase mila
grosa. No entanto, apesar de toda 
glória, conservou uma modéstia 
singular e uma consciência artís- 
tic a intata. “ Não sei” , escreveu, “se 
tenho em mim qualquer porção da 
excelência da arte, porém porfio de 
coração por adquiri-la.”

Com paciência, ele burilava sua 
técnica e aos poucos libertou-se das 
influências dos grandes mestres que 
ojnspiravam , imprimindo à produ
ção sacra ternura pessoal e deli
cadíssima nota afetiva.

Durante sua permanência em 
Roma, sua pintura sofreu uma ver
dadeira metamorfose: a decoração 
das salas do Vaticano permitiu-lhe 
a utilização, em larga escala, da 
técnica do afresco*, ampliando sua 
experiência, que se restringira 
quase apenas à pintura a óleo, em 
telas. Nao somente na forma, mas 
também na temática, sua arte saiu 
enriquecida. Rafael introduziu em 
sua pintura, limitada a temas reli

giosos, a mitologia e a história.
Na Stanza d ’Eliodoro, mostrou 

nova influência em sua arte: a dos 
coloristas vênetos Lotto* e Sebas- 
tiano Del Piombo (1485-1547). A 
transparência de cores e de luz que 
só os grandes mestres como Cara- 
vaggio , Rembrandt* e Renoir 
atingiriam muito mais tarde, apa
rece em A  Libertação de São Pedro 
do Cárcere. Na Missa de Bolsena 
antecedeu a Velasquez*, com sua 
disposição deslumbrante de tons vi
vos de vermelho, cinza-azulado e 
branco, numa sinfonia de linhas e 
cores.

Apesar da extrema versatilidade 
no cultivo dos mais variados gêne
ros de atividade artística, seus te
m as mais importantes (que exerce
ram  maior influência na pintura 
européia após seu desapareci
mento) foram as madonas e os re
tratos. O Retrato do Cardeal é um 
dos mais relevantes, obra-prima 
de perscrutação psicológica.

Rafael nao viveu a vida de um

artista, mas a de um príncipe”, diz 
um seu contemporâneo. Era rico o 
suficiente para manter uma multi
dão de desenhistas ajudantes. E so
bretudo amava belas mulheres.

Um a vida com pleta

A vida intensa que lev a m  aliada 
à espantosa produção artística, é 
em grande parte responsável por 
sua morte prematura. Aos 37 anos 
(1520) contraiu um a febre altíssima 
que o aniquilou em pouco tempo. 
Roma inteira chorou seu desapare
cimento. Foi sepultado no Panteão 
e seu epitáfio, escrito por Pietro 
Bembo*, refletiu a dor da cidade 
que o acolhera: “Aqui jaz Rafael: 
quando vivo, a natureza temia ser 
por ele vencida; agora que está 
morto, ela própria teme morrer” .

VEJA TAMBÉM: Afresco; Pin
tura; Renascença..
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0  estudo dos raios cósmicos i  feito através da câmaras de bolhas, recipien
tes que contém um liquido superaquecido. Ao atravessar a cémara, as partí
culas ionizam o liquido ao redor da trajetória, provocando o surgimento de 
bolhas ao longo do percurso. O rastro deixado por elas pode ser observado 
através de uma janela de vidro existente no aparelho.

Raios Cósmicos

Provenientes do espaço, chegam 
à Terra a todo instante milhões de 
partículas com energia muito ele
vada, detectáveis ate no fundo do 
mar, a cerca de 1 000 m, o que evi
dencia seu grande poder de pene
tração. São os raios cósmicos.

Experiências feitas com balões 
indicaram a presença dessas partí
culas fora da atmosfera, com inten
sidade variável de acordo com a 
altitude. Quando penetram na at
mosfera, os raios cósmicos são 
fortemente absorvidos, daí sua in
tensidade ser menor na superfície 
da Terra.

A detecção pode ser feita através 
de um eletrômetro. Esse aparelho, 
destinado a constatar a existência

de cargas elétricas, consiste em 
duas lâminas muito delgadas, liga
das a um eixo comum, de modo a 
poder sofrer pequenas deflexões. 
Quando um corpo eletrizado é co
locado em contato com o eletrôme
tro, a carga* elétrica do corpo dis
tribui-se então pelas lâminas, 
ocasionando a repulsão destas, por 
estarem com cargas de mesmo sinal.

Eletrômetros muito sensíveis, 
previamente carregados, descarre- 
gam-se espontaneamente, sem que 
haja corpos eletrizados na proximi
dade. Atribui-se essa aproximação 
das lâminas à ionização do ar 
(fragmentação da molécula em 
duas partes dotadas de carga elé
trica): os íons de sinal contrario ao 
da carga do aparelho são atraídos, 
resultando na descarga.

De início, pensou-se que a ioni
zação fosse devida à radiação 
gama (ondas eletromagnéticas de 
elevada energia) ou à radiativi- 
dade* natural da Terra. No en

tanto, posteriormente, verificou-se 
que os raios cósmicos são partícu
las com energia no mínimo dez ve
zes maior do que a dos raios gama 
e o grande poder de penetração ob
servado acabou por afastar a outra 
possibilidade.

Provenientes de estrelas

Nos pólos*, a intensidade d a  ra
diação cósmica é maior do que no 
equador. Isso pode ser explicado 
pela presença, nos raios cósmicos, 
de partículas com carga elétrica 
que, na altura do equador, incidem 
perpendicularmente ao campo 
magnético terrestre e interagem 
com ele, sendo desviadas para leste 
ou oeste, sem atingir a Terra. Nas 
regiões de alta latitude, o movi
mento das partículas é quase para
lelo às linhas do campo magnético, 
e, nesse caso, sofrem desvios des
prezíveis.

Os raios cósmicos primários têm 
origem fora da atmosfera terrestre.

Grande parte deles é emitida de 
além do sistema solar, por estrelas, 
provavelmente supernovas, que ex
plodem. São constituídos, princi
palmente, por prótons e núcleos pe
sados. Os raios secundários são a 
maioria dos que atingem a superfí
cie do planeta e resultam do cho
que havido entre os raios primários 
e os átomos da atmosfera. Uma 
grande variedade de partículas é 
produzida no choque, tais como 
positrons, mésons, híperons, nêu
trons e elétrons. Foi através de ex
periências com raios cósmicos que 
algumas delas acabaram sendo des
cobertas. Por exemplo, o positron 
(partícula de carga positiva e 
massa igual à do eletron, sua anti- 
partícula) e o méson, responsáveis 
pela grande penetrabilidaae.

VEJA TAM BÉM : Á tom o; Eletro- 
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Os raios primários têm origem no espaço cósmico, resultantes provavel
mente de explosões de supernovas (em cima a nebulosa Messier 82). Os 
secundários constituem-se de partículas elementares e antipartlculas. As 
trajetórias obtidas na cémara de bolhas sáo realçadas no esquema (embaixo 
à direita) : um antipróton ( P ) çhoca-se com um próton ( P ). gerando um 
lambda ( A °) um antilambda ( Ã °), que decaem em outras partículas.
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Raios X

Em 1895, Wilhelm Conrad 
Roentgen* fazia experiências com 
raios catódicos em Würzburg (Ale
manha), quando observou uma ra
diação desconhecida e com um po
der de penetração excepcional. 
Chamou-a de “raio X ”.

Roentgen trabalhava com raios 
catódicos: um primitivo tubo de 
vácuo, que continha duas peças 
metálicas (cátodo e ânodo) ligadas 
por fios a uma fonte elétrica, de 
modo a ser criada entre elas uma 
diferença de potencial. Ao ser 
aquecido e estando sob a influência 
da diferença de potencial, o cátodo 
emite um feixe de elétrons em dire
ção ao ânodo: esse feixe é um raio 
catódico. Se o ânodo consistir 
numa placa fina ou num aro e a di
ferença de potencial for suficiente
mente grande, o raio catódico atra
vessa o ânodo e, saindo do tubo, 
caminha pelo ar a uma curta dis
tância, na qual se observa a produ 
ção de uma luz azulada.

O cientista pensou em intercep
tar essa luz com um anteparo, ope
ração que exigiria uma diferença de 
potencial bastante alta e uma 
m assa metálica no ânodo, em lugar 
de uma placa fina. Utilizou como 
anteparo uma tela de papel coberta 
com platinocianeto de bário. Feita 
a conexão com a fonte elétrica, sur
gia uma luminosidade na tela após 
cada descarga.

O resultado surpreendeu Roent
gen e evidenciou a descoberta de 
alço novo: os raios atravessavam 
ate mesmo um papelão preto colo
cado em volta do tubo (o que não 
acontecia com os raios visíveis co
nhecidos, nem com os ultravioleta). 
Repetindo a experiência, ele obser
vou que os raios atravessavam pe
daços de madeira, livros grossos, 
chapas de estanho e de alumínio — 
embora a luminosidade aparecesse 
na tela com intensidades diferentes 
conforme o material que se interpu
nha entre ela e os raios. Obser
vando a própria mão, Roentgen 
percebeu que os ossos (mais opacos 
do que a carne) desenhavam-se niti
damente na tela.

Logo a descoberta despertou 
grande interesse e muita especula
ção: os jornais comentavam a pos
sibilidade de ver o interior dos ob
jetos e “desnudar” as pessoas com 
o uso daqueles raios.

Passada a fase de impacto, os 
cientistas voltaram-se para o es
tudo da natureza e das aplicações 
dos raios X. Em 1901, Roentgen 
recebeu o Prêmio Nobel de Física 
pela descoberta, que em boa parte 
fora acidental.

O que são o s raios X

Todas as partículas com carga 
elétrica, como os ejétrons ou partí
culas positivas, são influenciadas 
pela presença de campos magnéti
cos ou elétricos, sofrendo deflexões 
ou desvios. Roentgen não verificou 
isso nos raios X, que, ao contrário 
de todos os fenôm enos ondulato- 
rios, não sofriam refração nem di-

Roentgen descobriu os raios X ao fazer experiências com os raios catódicos. Na primeira radiografia, a paciente 
foi sua própria mulher. A imagem dos ossos é nítida; distingue-se também a região correspondente ao anel.

Em outras experiências, procurou-se conhecer a origem da radiação e as relações com a estrutura da matéria.
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fração perceptíveis. (Mesmo as on
das de luz*, que têm comprimento 
muito pequeno e propagam-se nor
malmente em linha reta, sofrem li
geira difração ou encurvamento— 
difícil de ser observado —  quando 
passam pela borda de um obstá
culo ou por uma fenda muito es
treita.)

Em 1912, Max von Laue* sus
peitou que os raios X fossem ondas 
eletromagnéticas como a luz, mas 
de comprimento ainda menor, o 
que exigiria fendas muito estreitas 
para observar sua difração. Achou 
que a menor fenda possível seria 
fornecida pelos átomos de um cris
tal. Fez incidir um feixe de raios X 
sobre um cristal e colocou atrás 
dele uma placa fotográfica: o resul
tado na chapa foi uma figura simé
trica, com uma região negra cen
tral, correspondente ao cristal, e 
pontos brancos em torno, compro
vando a existência de raios 
difratados.

Com isso ficava provada a natu
reza ondulatória dos raios X e seu 
pequeno comprimento de onda. Em 
experiências posteriores, esse com
primento foi situado numa faixa 
compreendida entre 1,3 x 10- 1 1 m 
e 5 x IO- 1 ' m, medidas qye corres
pondem, em ângstroms ( a ), a 0,13 
e 0,5, respectivamente. Atualmente, 
classifica-se como raio X toda 
onda eletromagnética de compri
mento sjtuado entre 10-11 e 
10“ 8 m. E um tamanho aproxima
damente 6 000 vezes menor que o 
das ondas de luz, o que equivale a 
uma energia 6 000 vezes maior 
(quanto menor o comprimento de 
onda, maior a energia da  radiação).

C om o são produzidos

Quando elétrons em alta veloci
dade bombardeiam uma substân
cia, produzem-se raios X. Para 
conseguir o fenômeno, usa-se um 
processo semelhante em princípio 
ao da experiência de Roentgen: co- 
loca-se uma placa (ânodo) e um fi
lamento (cátodo) em um tubo de vi
dro do qual se retira o ar; liga-se 
o ânodo ao terminal positivo de 
um a fonte de alta tensão e o cátodo 
ao negativo. Quando o filamento é 
aquecido pela corrente elétrica, 
desprendem-se alguns elétrons dos 
átomos que o formam. Ao estabele- 
cer-se uma grande diferença de po
tencial (alta voltagem) entre o fila
mento e a placa, esses elétrons são 
acelerados para o ânodo. (Elétrons 
acelerados por 100 000 V, por 
exemplo, adquirem uma velocidade 
de 165 Ó00 km/s: sua energia de
pende da diferença de potencial elé
trico a que estão submetidos.) No 
choque com o ânodo, os elétrons 
são repentinamente freados, produ
zindo raios X. No entanto, aproxi
madamente 99% da energia dos 
elétrons é transformada em calor; 
por isso, o ânodo deve ser feito 
com um material que tenha ponto 
de fusão elevado. Para evitar a fu
são, muitos aparelhos de raios X 
empregam ânodo rotatório, o que 
aumenta a área de choque dos elé
trons. Outros ânodos possuem con
dutos por onde flui óleo, para 
resfriamento.

A teoria eletromagnética prevê 
que cargas elétricas aceleradas 
(elétrons, no caso) produzem radia-

Um feixe de raios X incide sobre um cristal e, em seguida, impressiona uma 
chapa fotográfica. A imagem obtida mostra o caráter ondulatório dos raios 
X: ao atravessar o cristal, o feixe sofre difração.

ifí ino ca
2 I
» ."È 

í |  
0)
<5 ©

<n 45c 2
® c■f s;

radiação
característica

radiação contínua 
'u de 

'frenagem _

À em A

A intensidade dos raios X aumenta com a quilovoltagem. A curva das inten- 
sidades apresenta picos relativos à radiação característica do alvo.

O esquema representa uma 
aparelhagem de raios X. 
Constitui-se de um tubo 
de vidro (V). em cujo 
interior é feito vácuo. O 
filamento (F) ó aquecido 
pela passagem de corrente 
elétrica proveniente do 
transformador (T). A placa 
(P) está ligada a uma fonte 
de tensão alternada (T ).
Com o aquecimento, elétrons 
desprendem-se do filamento, 
formando uma nuvem que é 
acelerada pelo potencial 
elevado da placa. No choque 
dos elétrons com a placa, 
sua energia cinética 
transforma-se em calor e 
radiação eletromagnética.

ção. Isso explica aparentemente a 
emissão de raios X, pois elétrons 
rápidos que são subitamente leva
dos ao repouso estão por certo ace
lerados. (A aceleração é a variação 
da velocidade, para mais ou menos, 
em determinado intervalo de 
tempo.)

A intensidade dos raios X varia 
em função do comprimento de 
onda. Para certos comprimentos de 
onda, a produção de raios é maior. 
Examinando espectros de raiòs X 
originados no bombardeio de elé
trons sobre “ alvos” de tungsténio e 
molibdênio, verifica-se que, para o 
molibdênio, os comprimentos de 
onda situam-se em jdois picos em 
torno de 0,6 e 0,8 A (figura nesta 
página). Experiências com outros 
materiais mostram picos em com
primentos de onda bem específicos, 
indicando a influência do material 
do alvo na produção de raios X.

A curva que representa o espec 
tro mostra ainda que, para uma 
dada voltagem, há produção de 
raios X de diferentes comprimentos 
de onda, constituindo um espectro 
contínuo. Essas diferenças mos
tram  a influência do material do 
alvo na perda de energia (maior ou 
menor) que os elétrons sofrem no 
choque. Há inúmeras colisões dos 
elétrons com átomos do alvo e a 
perda de energia ocorre de maneira 
gradual, o que corresponde a radia
ções de diferentes comprimentos de 
onda (criando-se assim o espectro 
contínuo).

Uma vez que os picos indicam 
radiação de intensidade elevada e 
com comprimento de onda especí 
fico para cada material, pode-se in
ferir que essa radiação tenha rela
ção com a estrutura dos átomos do 
alvo.

Radiação e m odelo  
atôm ico

Segundo o modelo de Bohr*, o 
átomo é formado por um núcleo, 
cercado por elétrons que ocupam 
camadas distintas. Esses elétrons 
estão presos ao núcleo por forças 
eletrostáticas e dispostos em níveis 
de energia diferentes: a cada ca
m ada corresponde um nível de 
energia.

Quando incide sobre o alvo, um 
elétron pode chocar-se com outro e 
fazê-lo ocupar um nível de energia 
diferente dacjuele em que estava. 
Esse novo nível pode ser mais ele
vado, por causa da energia ganha: 
o elétron atingido sai, por exemplo, 
da camada K  e passa a ocupar a 
cam ada L, ou pode até ser arran
cado do átomo. De qualquer modo, 
haverá um lugar vago na camada 
K  que poderá ser ocupado por um 
elétron de L. Entretanto, como a 
energia de K  é menor que a de L, 
verifica-se uma perda energética 
nessa mudança — perda aparente, 
no entanto, pois essa energia resul
tante da diferença dos níveis K  e L  
sai sob forma de radiação eletro
magnética.

Conforme a diferença de níveis, 
a radiação poderá ser luz visível, 
luz ultravioleta ou raios X ; e, para 
cada “salto” do elétron, a radiação 
emitida tem um comprimento de 
onda. Isso explica os picos no es
pectro com alvo de molibdênio.

A radiação pode ocorrer de duas
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possível ocorrência de falhas inter
nas no material. Em ciência, eles 
servem principalmente para o es
tudo da estrutura atômica e mole
cular. Em agronomia, são usados 
na cura de doenças de vegetais e na 
obtenção de mutações genéticas.

__ Uma parte da energia da radia
ção sempre provoca algum dano na 
m atéria que atravessa, como altera
ções na forma cristalina ou modifi
cações^ moleculares. Os efeitos da 
radiação dependem de sua energia, 
de sua intensidade e da natureza do 
material atravessado.

Por isso, tornou-se necessário 
medir a quantidade (ou dose) de ra
diação emitida ou absorvida. Para 
obter a unidade de medida, toma- 
ram-se como base efeitos causados 
no ar, pois, ao atravessarem meios 
gasosos, os raios X provocam ioni
zação (arrancam elétrons das ca
madas mais externas dos átomos 
do gás, fazendo surgir algumas 
partículas positivas e outras negati
vas). A unidade obtida chama-se 
roentgen (R): 1 R é a quantidade 
de radiaçao que 1 cm3 de ar deve 
absorver, em condições normais de 
temperatura e pressãoj para produ
zir íons com carga eletrica igual a 
1/3 x 109 coulomb. O miliroentgen 
(mR) é considerado a milésima 
parte do roentgen.

A quantidade de radiação absor
vida num certo período de tempo é 
cham ada “taxa de dose”. Depen
dendo da dose, da taxa de dose e 
do órgão exposto, os prejuízos para 
o corpo humano podem ser gran
des. Foram fixados alguns limites 
de tolerância para exposição à ra
diação: o máximo permissível, por 
exemplo, para as pessoas que tra
balham com raios X (e portanto ex
põem-se a eles prolongadamente) é 
de 250 mR por semana. A exposi
ção do copio todo a uma dose de 
até 50 R já  produz algumas altera
ções no sangue; de 50 a 250 R, há 
graves perturbações no organismo, 
com possibilidades de recuperação; 
400 R é dose fatal a 50% das pes
soas afetadas e 600 R é fatal sem
pre. O corpo humano é composto 
por moléculas bastante complexas 
e quando elas absorvem a radiação 
seus elétrons são levados para 
níveis superiores de energia. Esse 
rearranjo eletrônico é feito de 
forma diferente do normal, pois o 
átomo está excitado pela radiação, 
o que resulta na formação de outra 
molécula (diferente da original), le
vando, em útima análise, a altera
ções nos tecidos.

Contudo, certas regiões do 
corpo, por exemplo mãos e pés, po
dem receber radiações muito maio
res, com menos perigo. Em geral, 
são mais danificadas as regiões 
onde há células de reprodução 
maior e mais fácil: a radiação é 
mais danosa quando atinge os ór
gãos genitais, e o dano é transmi
tido às gerações seguintes. A im
portância do assunto levou à 
criação da  física radiológica, uma 
especialidade dedicada ao estudo 
da aplicação dos raios X e da pro
teção contra seus efeitos.

VEJA TAM BÉM : Á to m o ; Espec- 
tróscopia; F ísica; L uz; Ondas; Ra- 
diatividade; Radiologia.

A fácil penetrabilidade da radiação na matéria determinou seu uso como instrumento de diagnóstico médico. As 
regiões do corpo que absorvem maior quantidade de raios X correspondem às partes mais claras no filme.

formas. Se o elétron incidente é 
bastante energético, ele arranca elé 
trons do átomo do alvo, outros elé
trons ocupam os lugares vagos e 
disso resulta uma emissão de raios 
X de alta energia (a chamada “ra
diação característica”) e compri
mento de onda bem definido. Se o 
elétron incidente tem baixa energia 
(isto é, baixa velocidade), insufi
ciente para arrancar elétrons do 
alvo, ele sofre freadas gradativas, 
das quais resulta a emissão de raios 
X de energia mais baixa. Assim, o 
poder de penetração dos raios X é 
tanto maior quanto maior a veloci
dade dos elétrons no tubo.

Há materiais mais resistentes à

penetração: o chumbo*, por exem-

filo, absorve bem as radiações e é 
reqüentemente usado como prote

tor contra elas.

A plicações e danos

A fácil penetração dos raios X 
na matéria determinou seu uso 
como instrumento de diagnóstico 
médico, através da radiologia*. 
Após atravessar ossos, a intensi
dade dos raios é menor do que de
pois de passar por tecidos. Por isso, 
ao colocar-se um corpo humano 
entre o tubo de raios X e um filme 
fotográfico especial, esse filme fi
cará escurecido nas partes em que

foi exposto aos raios X e branco 
onde os raios foram absorvidos 
pelo corpo. Haverá gradações de 
claro e escuro conforme a natureza 
dos órgãos atravessados e seu 
estado.

Os raios X usados no organismo 
humano são brandos, de baixa 
energia.

No exame de órgãos em movi
mento, usam-se raios X de intensi
dade elevada (a intensidade au
menta com o número de elétrons 

ue atingem o alvo) e a exposição 
o paciente deverá ser curta.

Há muitas aplicações dos raios 
X na indústria: por exemplo, radio
grafia de peças para verificar a

O tubo de raios X é envolvido por uma caixa metálica (M) e pela blindagem de chumbo (S). que impede o espalha
mento dos raios em todas as direções. O invólucro de vidro (B) fecha hermeticamente os elétrodos; o filamento 
(F) está numa cavidade que se comunica com a placa (A), através de um diafragma perfurado, cuja função é principal
mente a de focalizar o feixe eletrônico. Os elétrons incidem na placa com elevada energia, produzindo, assim, grande 
quantidade de calor, o que exige um sistema de refrigeração ( R)'. que faz circular água pelo conjunto. Por isso, 
o ponto P, onde é maior a concentração de elétrons, deve ser feito de. materiais resistentes.
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Louis Pasteur criou o método para a prevenção da hidrofobia. doença que cães e gatos infectados transmitem ao ser humano atravãs da mordida.

Raiva

Caracterizada por uma infecção 
aguda decotrente da ação de 
vírus*, a raiva é uma moléstia pró
pria de mamíferos. Geralmente, ela 
e contraída pelo ser humano em 
conseqüência da mordida de ani
mais infectados (cães e gatos, por 
exemplo).

O vírus da doença localiza-se so
bretudo no sistema nervoso, nas 
glândulas salivares ou, mais rara
mente, em outros órgãos. Sua ação 
patológica ocorre quase exclusiva
mente no sistema nervoso, cau
sando lesões inflamatórias e dege
nerativas, bem como o surgimento 
de inclusões características no cito
plasma dos neurônios, denomina
das “corpúsculos de Negri” . (A 
identificação desses corpúsculos 
possibilita o diagnóstico laborato
rial da raiva em animais considera
dos suspeitos.)

Sob o ponto de vista epidemioló- 
gico, existem dois tipos de raiva: a 
urbana e a silvestre. A primeira 
ocorre principalmente em animais 
domésticos como o cão e o gato. A 
raiva silvestre atinge lobos, coiotes, 
chacais, raposas, morcegos, etc.

Nos grandes centros, a perma
nência da doença deve-se aos ani
mais, especialmente os cães sem 
dono, que, ao se envolverem em bri
gas com outros cães já  infectados, 
acabam na maioria das vezes ad
quirindo a doença e transmitindo-a 
a outros animais, e até mesmo ao 
homem.

Embora atinja o homem com 
menos freqüência, a raiva silvestre 
desempenha importante papel na 
medicina veterinária. Quase todos 
os mamíferos silvestres podem ad
quirir e transmitir a doença: no

México, no período de 1939 a 
1943, cerca de 10000 bovinos 
morreram anualmente, vitimados 
pela raiva transmitida por morce
gos hematófagos.

O horror à água

O período de incubação oscila 
entre um e três meses, podendo, 
contudo, variar de dez dias a sete 
meses. A duração desse período 
está diretamente condicionada à 
distância da mordedura em relação 
à cabeça.

Nem todo ser humano mordido 
por um animal infectado adoece. 
Estatísticas anteriores à descoberta 
da vacina anti-rábica apontavam 
índices de mortalidade entre 5% e 
20%. O homem pode contrair a 
doença também de outras formas, 
embora mais raras. Assim, a sim
ples lambedura por um animal que 
esteja eliminando vírus (fase entre 
o período de incubação e o início 
do aparecimento dos sintomas) 
pode infectar, caso haja ferimento 
na pele.

As primeiras manifestações da 
raiva não são características e apa
recem também em outras doenças 
infecciosas: febrícula, mal-estar ge
ral, cefaléia, náuseas, etc.

Uns três dias depois, surgem as 
primeiras manifestações típicas da 
moléstia: alterações de sensibili
dade no local da mordedura, pru
rido, sensação de picada, formiga 
mento e dores que podem atingir 
inteiramente o membro em que se 
localizou a mordedura. Paralela
mente, outros sintomas vão se ma
nifestando (nervosismo, irritabili
dade, temor, ansiedade, insônia, 
etc.). No fim dessa fase, há um exa
gerado aumento da sensibilidade 
tátil, auditiva e visual. Além disso, 
ocorre também hipertonia muscu
lar e febre.

Posteriorm ente, tem início a fase 
de intensa ag itação psicom otora.

Em certos casos, o doente passa di
retamente à fase de paralisia. (Fúria 
e agressividade são, no entanto, ra
ras na raiva humana.)

O paciente fica muito exaltado, 
com intensa salivação, temor inde
finido e sensibilidade cada vez 
maior. Ocorre também contratura 
da musculatura da deglutição a 
qualquer tentativa de beber ou de 
comer. Essa experiência é tão dolo
rosa que o_ doente pode senti-la à 
simples visão de líquidos ou de ruí
dos de líquidos (daí a outra deno
minação da moléstia: “hidrofo
bia”). Na fase mais aguda da raiva, 
todos os estímulos sensoriais, tá- 
teis, visuais e sonoros podem cje- 
sencadear contratura muscular. As 
crises de agitação intercalam-se pe
ríodos de calma.

De modo geral, a morte ocorre 
no segundo ou terceiro dia de agita
ção. Mas pode haver uma melhora 
aparente, após a qual sobrevêm a 
fase paralítica (causada pela dege
neração dos neurônios_ motores). 
Ela começa com alterações da voz, 
da musculatura ocular e da face. 
Aos poucos, a consciência vai de
saparecendo e a paralisia, progre
dindo. Finalmente, entre o terceiro 
e o quinto dia da  moléstia, ocorre 
a morte por paralisia respiratória, 
quando o paciente já  está em es
tado de coma.

Existem referências de casos de 
raiva não fatais, porém sem uma 
comprovação convincente. Se
gundo alguns autores, depois de de
clarada, a moléstia leva à morte.

A prevenção

Após ter realizado diversas pes
quisas sobre a raiva, q cientista 
francês Louis Pasteur* chamou 
“vírus das ruas” ao vírus da raiva 
encontrado na natureza e “vírus 
fixo” ao inoculado e mantido em 
animais de laboratório para fins 
experimentais.

Verificou que, após tratamento 
com potassa, a medula de um coe
lho infectado com vírus fixos per
dia sua virulência, mas não seu po
der antigênico (ou seja, continuava 
induzindo à formaçao de anticor
pos). Pasteur prosseguiu em suas 
pesquisas até criar a primeira arma 
contra a doença: a vacina anti-rá
bica, que consiste de várias doses 
ministradas ao doente logo após a 
inoculação do vírus, aproveitando 
o período de incubação para criar 
a imunidade.

Mas a vacina trouxe alguns pro
blemas: embora bastante raros 
(proporção de 1 em 3 000), ocor
riam acidentes provocados pela va
cina original, com comprometi
mento do sistema nervoso._

Com a evolução da ciência, fo
ram criados novos tipos de vacinas, 
preparadas com técnicas diferentes, 
reduzindo muito o número de aci
dentes. Em certos casos, associa-se 
à vacina o soro hiperimune, que 
contém anticorpos já  formados 
contra a doença.

Por outro lado, as medidas pre
ventivas são dificultadas por vários 
motivos. Qualquer campanha de 
combate à raiva tem que ter por 
base a eliminação dos cães sem 
dono e a vacinação dos animais do
mésticos, especialmente cães e ga
tos —  medidas que são vistas com 
antipatia pela população.

Seria necessário também evitar o 
intercâmbio entre o reservatório ur
bano e o silvestre, principalmente 
nos centros menores, onde há mais 
contatos entre animais domésticos 
e selvagens. Entretanto, a erradica
ção do reservatório silvestre é pra
ticamente impossível.

VEJA TAM BÉM : Canídeos; lmu- 
nologia; Infecciosas, Doenças; M i
cro biologia; Nervoso, Sistema; Va
cinação; Veterinária.
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Raiz

A raiz é um órgão vegetal, fre
qüentemente subterrâneo, cilín
drico e cor esbranquiçada; sua fun
ção principal é fixar a planta ao 
solo, de onde absorve âgua e sais 
minerais.

Na escala filogenética, a raiz só 
apareceu nos grupos superiores, 
como as pteridófitas gimnosper- 
mas* e angiospermas. Os vegetais 
inferiores, bactérias*, algas*, fun
gos* e briófitas*, por exemplo, não 
possuem esse tipo de estrutura.

Em sua morfologia externa, as 
raízes apresentam ramificações e 
um a extremidade recoberta por 
um a espécie de capuz, denominada 
“coifa” , cuja funçao básica é prote
ger o meristema —  delicado ápice 
da raiz, composto de tecidos em
brionários. Por sucessivas divisões 
celulares, este tecido vai incorpo
rando um número ada vez maior 
de células à extremidade da raiz, 
possibilitando seu crescimento;

Depois da região meristemática, 
há uma zona de distensão, lisa, 
onde as células produzidas pelo 
meristema podem crescer. Em se
guida, vem a zona pilífera, onde 
muitas células epidérmicas se dife
renciam em pêlos absorventes. 
Mais próximo à base existe uma 
zona suberosa, sobretudo em plan
tas lenhosas.

As raízes têm uma epiderme, um 
córtex parenquimatoso e um cilin
dro central. Externamente, este úl
timo possui uma endoderme, sob a 
qual estão uma ou mais camadas 
celulares, formadoras do'periciclo.

Mais internamente, aparecem os 
tecidos condutores: líber e lenho. 
Ao contrário dos caules, as raízes 
não têm sua medula situada bem 
no centro.

Nas gimnospermas e dicotiledô- 
neas*, as raízes apresentam um 
crescimento secundário em espes
sura, devido às atividades do cam 
bio — tecido embrionário que se 
forma entre o lenho e o líber. Por 
sucessivas divisões celulares, o 
câmbio promove o espessamento 
do cilindro central; o córtex rom 
pe-se e se desintegra.

Na zona pericíclica, forma-se 
outro tecido embrionário — o felo- 
gêriio — , responsável pelo cresci
mento da casca da raiz.

Na maioria dos casos, o cresci
mento das raízes é positivamente 
geotrópico. Também nesse aspecto 
opõem-se aos caules, que são ne
gativamente geotrópicos.

Na terra, na água, no ar

O conjunto de raízes de uma 
planta forma seu sistema radicular, 
que pode ser de dois tipos básicos: 
fasciculado ou ramificado. O pri
meiro, comumente encontrado en
tre as gramíneas e demais monoco- 
tiledôneas*, comporta grande 
número de raízes de comprimento 
e espessura semelhantes, que nas
cem do caule como se fossem uma 
cabeleira. No ramificado, distin- 
guc-se uma raiz principal, da qual
nascem raízes laterais de primeira

Dois sistemas radiculares: fasciculado (em cima. à esquerda) e com raiz 
axial (embaixo). Em determinadas regiões das raizes existe grande quanti
dade de pêlos absorventes (à direita). Na ponta, elas costumam ser protegi
das pela coifa, contra os atritos provocados pelo crescimento.

ordem, que por sua vez produzem 
outras de segunda ordem e assim 
sucessivamente. Tal sistema é 
muito freqüente nas dicotiledôneas.

Embora a maior parte das raízes 
seja subterrânea, ha casos em que 
são aquáticas ou aéreas.

Nas plantas típicas dos brejos, 
cujos solos enxarcados são pobres 
em arejamento, observam-se raízes 
especialmente adaptadas para a ob
tenção e estocagem de oxigênio, 
como acontece na Jussiaea. Nos 
manguesais, comuns no litoral bra
sileiro, a Avicenia  apresenta raízes 
que emergem do solo lamacento e 
saturado de água salobra: são os 
pneumatóforos, que têm a mesma 
função oxigenadora. Esse fenô
meno também ocorre com as sapo- 
pembas, nas espécies arbóreas que 
habitam as úmidas matas tropicais, 
onde os solos igualmente costu
mam estar saturados de água.

As raízes aéreas podem ser en
contradas nos imbês. Crescem ini
cialmente como epífitas* sobre os 
ramos das árvores, dos quais pen
dem as longas raízes, popularmente 
conhecidas como cipós. Os mata- 
paus também produzem esse tipo 
de raiz: crescem em voltado tronco 
da árvore que lhe servia de suporte, 
matando-a por estrangulamento. 
Nos manguesais movediços, a Rhi- 
zophora forma raízes aéreas, que 
nascem de seus ramos e chegam até 
o solo, servindo-lhe de escora.

N o lugar das folhas

Nem sempre as funções das raí
zes reduzem-se a fixar a planta e 
absorver água e sais minerais. Na 
mandioca, na dália e em diversas 
outras plantas, as raízes podem 
funcionar como acumuladoras de 
alimentos, tornando-se, dessa ma
neira, tuberosas.

No cipó-chumbo, planta desti
tuída de clorofila (parasita de ou
tras), raízes sugadoras penetram 
nos órgãos de outros vegetais, ab- 
sorvendo-lhes água, sais e alimen
tos orgânicos.

Em certas orquídeas áfilas (total
mente desprovidas de folhas), as 
raízes podem ser verdes e desempe
nhar a função fotossintética.

VEJA TAM BÉM : Fotossíntese; 
Nutrição Mineral.

Exemplos de alguns dos variados tipos de raiz: tubérculos de beterraba: "Ficus magnolioideae"; "Philodendron".
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Ramos,
Graciliano

Nascido em Quebrângulo a 27 
de outubro de 1892, Graciliano 
Ramos deixou o sertão de Alagoas 
aos dois anos, quando o pai trocou 
as atividades de negociante pelas 
de fazendeiro em Buique. Nessa ci
dade de Pernambuco, o menino 
descobriu muitas coisas, mas so
bretudo um açude, “ maravilha, 
água infinita”. Adulto, conservaria 
esse trágico maravilhamento: a 
seca e outros componentes do 
drama nordestino seriam uma 
constante em sua obra.

Em Buique, Graciliano conheceu 
também as primeiras palavras es
critas. E, nos livros que se segui 
ram à cartilha, sua estranheza aos 
“ter-te-ão” e outras preciosidades 
gramaticais prenunciava a lingua 
gem simples e adequada que carac
terizaria sua literatura.

Em 1900, a família voltou para 
Alagoas: o pai agora era comer
ciante e o jovem, em 1904, passou 
a dirigir o jornalzinho escolar Dilú- 
culo (nome dado por um professor 
que considerava plebeu o sinônimo 
“alvorada”). Nesse periódico literá
rio surgiu O Pequeno Mendigo, pri
meiro conto de Graciliano.

Sua educação continuou em in
ternatos de Maceió. Em 1910, foi 
ajudar o pai, que transferira sua 
loja para Palmeira dos índios, ou
tra cidade alagoana. Algum tempo 
depois, Graciliano mudou-se para 
o Rio. Passou o ano de 1914 traba
lhando como revisor do Correio da 
Manhã, A Tarde e O Século. Mas 
sua atividade no jornalismo ca
rioca seria interrompida pela morte 
de três de seus catorze irmãos, pro
vocada pela peste bubônica. O 
dram a familiar a/rastou-o de volta 
a Palmeira dos índios, onde mon
tou sua própria loja, casou-se e es
creveu crônicas para diários de 
Alagoas e do Estado do Rio. Eram 
sátiras a vaidades, costumes, ino
vações e pessoas do Nordeste. Iro
nizando o futebol (então uma novi
dade), recomenda, numa dessas 
crônicas, jogos mais genuinamente 
brasileiros, como “o murro, o ca
cete, a faca de ponta” e sobretudo 
a rasteira. “Este sim é o esporte na
cional por excelência! ( . . . )  Logo 
na aula primária habituamo nos a 
apelar para as pernas quando nos 
falta confiança no cérebro — e a 
rasteira nos salva. No comércio, na 
indústria, nas letras e nas artes, no 
jornalismo, no teatro, nas cava
ções, a rasteira triunfa. ( . . . )  E se 
algum de vocês tiver vocação para 
a política, então sim, é a certeza 
plena de vencer com o auxílio dela. 
E aí que ela culmina.”

Apesar dessas idéias sobre polí
tica, foi eleito em 1928 para a Pre
feitura de Palmeira dos índios. 
Abriu escolas e estradas, o que le
vou os munícipes a acharem que 
estavam pagando impostos demais 
— caso contrário, como haveria 
dinheiro para tantas obras? (É que 
Graciliano «ra um dos primeiros 
prefeitos honestos que surgia na re

gião.) Mandou matar os animais 
que imundiciavam as ruas da ci
dade, e isso lhe valeu (como ele 
contaria num relatório ao governa
dor) “ lamúrias, reclamações, amea
ças, guinchos, berros e coices de fa
zendeiros que criavam bichos nas 
praças” . Nessa prestayão de con
tas, falava dos funcionários que de
mitira (os que faziam política e os 
que não faziam nada) e do destino 
que dera ao dinheiro público 
( transformando-o em pedra, cal, 
cimento, etc., sempre procedi me
lhor do que se o distribuísse com 
os meus parentes, que necessitam, 
coitados”).

O poeta Augusto Frederico 
Schmidt* tinha o estranho hábito 
de ler o Diário Oficial, onde foi pu
blicado esse relatório. Arguto, adi 
vinhou:

—  Esse prefeito deve ter um li
vro engavetado. E, se tiver, vou pu- 
blicá-lo.

Aquele prefeito tinha um_ livro 
na gaveta: Caetés, cuja redação co
meçara em 1925. O personagem- 
autor era João Valério, um conta
dor que pretendia registrar a saga 
de seus ancestrais, iniciada numa 
aldeia de índios. A publicação 
(1933) foi supervisionada por Jorge 
Amado (e o baiano, aproveitando o 
ensejo, fez — em nome do autor, 
que depois aplaudiria a idéia — 
uma dedicatória a si próprio, ao ca- 
pista Santa* Rosa e ao revisor Al
berto Passos Guimarães).

Os m eninos vestidos

Graciliano era viúvo quando se 
viu empossado na Prefeitura; casou 
novamente, abençoado por um pa
dre que não exigiu confissão — 
contar pecados de joelhos não con
dizia com o ateísmo do prefeito. 
Em 1930 ele continuava descrente, 
mas já  não era prefeito: renunciara 
à investidura e fora dirigir a Im
prensa Oficial em Maceio. Gostou 
muito do cargo: conseguiu supor
tá-lo por um ano. Em 1932, demis
sionário, estava de novo em Pal
meira dos índios, trabalhando com 
afinco em São Bernardo. No enEscrevia incansavelmente: tinha muita beleza e muitos cárceres a revelar.

Precisava falar do drama do sertão, do homem oprimido pelo clima e pelo homem. (Potograma de "Vidas Secas".!
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Cândido Portinari (que, como Graciliano Ramos.preocupou-se com a temática social brasileira) fez do destino nor
destino. das vidas que a seca destrói, um tema e uma denúncia. ("Menino Morto" da série "Retirantes".)

tanto, também o romance foi inter
rompido: o autor precisou de uma 
intervenção cirúrgica que só os 
hospitais da capital tinham condi
ções de realizar. (A internação ser
viu de tema para O Relogio do 
Hospital, um dos contos do livro 
Insônia, de 1947.) De volta a sua 
cidade, terminou a história de 
Paulo Honório, empregado de uma 
fazenda que ascende a dono dela 
usando pessoas e os mais discutí
veis meios. Publicado em 1934, 
São Bernardo conseguiu edições na 
Alemanha, na Hungria, na Finlân
dia e em Portugal.

Nessa época o escritor deixou 
definitivamente a cidade que admi
nistrara. Nomeado diretor da Ins
trução Pública de Alagoas, passou 
a viver na capital. Graças a ele os 
alunos conseguiram sapatos (pelo 
menos para as festas), uniformes, 
melhores professores e até merenda 
escolar. Mesmo assim, Graciliano 
seguia os desfiles numa ambulân
cia, atento aos desmaios que o ca
lor e a subnutrição insistiam em 
provocar. Mas sua maior contribui
ção ao porvir das criancinhas nor
destinas, segundo alguns biógrafos, 
foi ter proibido em todas as escolas
sob sua jurisdição o H ino de A la 

goas — “ uma estupidez com sole
cismos”.

Sua dedicação aos estudantes 
não impedia a literatura. G raci
liano retomou, nessa época, a no
vela Entre Grades, que esboçara 
anos antes, e ampliou-a ao nível do 
romance: nasceu Angústia. Publi
cado em 1936, o drama de qual- 

uer intelectual pequeno-burguês 
a América Latina (no caso, o bra

sileiro Luís da Silva) seria editado 
no Uruguai, no Estados Unidos, na 
Itália e em Portugal.

O s m eninos pelados

Mas 1936 —  como todo o pe
ríodo do Estado Novo* — não foi 
o melhor tempo de sua vida: a 3 de 
março ele estava preso como sub
versivo. A acusação, além de 
nunca formalizada, era profética: o 
escritor só ingressaria no Partido 
Comunista do Brasil em 1945 (ou 
sej a, nove anos depois).

Os meses seguintes —  quase tre
zentos dias de degradação, que co
meçaram num porão de navio, no 
“charco movediço ( . . . )  das 
imundícies que se agitavam e de
compunham na vaga de mijo” — 
foram matéria-prima para as M e

mórias do Cárcere, publicadas in
completas no ano de sua morte. O 
intervalo entre os acontecimentos e 
a denúncia deles decorreu da resis
tência de Graciliano a usar os no
mes verdadeiros de pessoas vivas, 
já  que de “ liberdade completa nin
guém desfruta. Começamos opri
midos pela Sintaxe e acabamos às 
voltas com a Delegacia de Ordem 
Política e Social (. . .)” . Não obs
tante, a culpa era proclamada tam 
bém em nível individual: “Nâo ca
luniemos nosso pequenino 
fascismo tupinambá. (. . .) De fato, 
ele não nos impediu de escrever. 
Apenas nos suprimiu o desejo de 
entregar-nos a esse exercício”.

Sua excursão pelos principais 
presídios do país levou-o a Colonia 
Correcíonal da Ilha Grande, onde 
conheceu o Gaúcho, personagem 
central do conto Um Ladrão — 
que, assaltando uma casa, beija a 
moradora adormecida com um seio 
à mostra, despertando-a e assim 
acabando por provocar sua prisão, 
O crítico Osman Lins vê nesse re
lato um Graciliano gritando que; 
nas estruturas sociais opressoras, e 
a poesia —  e não o furto, a violên
cia ou a frieza —  que põe o homem 
a perder.

Em 13 de janeiro de 1937, o ad
vogado católico Sobral Pinto tirou 
da Casa de Correção do Rio “ um 
bicho inútil, na minha opinião; um 
filho de Deus, na opinião dele” . O 
ex-presidiário continuou na então 
capital federal, alojando-se com a 
mulher e as filhas menores num 
quarto de pensão. A Terra dos M e
ninos Pelados, que criou no mesmo 
ano, foi premiada pelo Ministério 
da Educação e Cultura num con
curso de obras para a infância. To
davia, outro certame rejeitou sua 
didática Pequena História da R e
pública, gue ia de 1889 (época em 
que “o radio não nos comunicava 
o encontro do Flamengo com o 
Vasco, porque nos faltava rádio, 
Vasco e Flamengo”) a 1930 
(quando graves sintomas de to
lice coletiva fervilhavam nos espíri
tos: ofereciam-se moedas de prata 
e cordões de ouro para acabar com 
a dívida externa”).

Em 1960 a obra recusada inte
graria, juntamente com A  Terra 
dos Meninos Pelados e Histórias de 
Alexandre (recolhidas em 1939 do 
folclore nordestino), o volume pós
tumo Alexandre e Outros Heróis.

A vida revivida e 
acabada

Aos 45 anos, Graciliano Ramos 
era um senhor magro, que fumava 

uase quatro maços de cigarro por 
ia e cuja produção refletia o ritmo 

de trabalho dos homens que esco
lhera como temática: ele começava 
às cinco da madrugada e escrevia 
até o meio dia.

Obtinha nesse meio tempo cinco 
páginas ou cinco linhas, mas sem
pre com o alto nível artístico que 
o imortalizaria.

De seu quartinho de pensão res
pondeu à escalada do nazi-fas- 
cismo no mundo todo com Vidas 
Secas (1938). Era a história de Fa- 
biano, um nordestino loiro de olhos 
claros, e de Sinhá Vitória, sua mu
lher, mulata que pensava e agia pe
los dois. Essa dura poesia do anti- 
racismo, essa dura denúncia da 
condição sub-humana do sertanejo, 
foi editada em 1938; traduzida 
para argentinos, cubanos, polone
ses, tchecos, russos, portugueses, 
italianos, franceses, alemães, hún
garos, romenos, búlgaros e norte- 
americanos nos anos seguintes; e 
transportada para o cinema — por 
Nelson Pereira dos Santos 
(1928- ) — em 1963.

Com Infância (1945), Graciliano 
antepôs à velhice que se insinuava, 
as lembranças de Quebrângulo, 
Buí que, Viçosa, os pais, o espanto: 
a redescoberta do mundo e da auto
ridade que não hesita em recorrer 
à violência para se manter.

Traduziu A  Peste, de Camus*, 
em 1950. No ano seguinte, elege
ram-no presidente da Associação 
Brasileira de Escritores. Em 1952, 
foi a Paris com a mulher, para par
ticipar das comemorações do ses- 
quicentenàrio do nascimento de 
Victor Hugo*. Esticou o vôo (com 
medo: detestava aviões) para a 
União Soviética e outros países so
cialistas, relatando o que viu em 
Viagem.

Era seu último livro: adoeceu 
logo que voltou ao Brasil (câncer), 
e morreu em 23 de janeiro de 1953.
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GRACILIANO RAMOS

A uniao árabe era um ideal de Nasser (acima, entre Hussein e Faiçal).

Graciliano Ramos

ÍÜE1ÍM  
DO CÁRCERE

O estilo de sua obra (sempre reeditada e vertida) tem a depuração e o doido 
sarcasmo de um sertanejo que. com palavras, luta pelo mundo todo.

Regional, nacional, 
universal

Deixava atrás de si uma obra es
treitamente vinculada à sua vivên
cia de homem do agreste. Fixou e 
transmitiu o.mundo de suas origens 
numa linguagem condizente: pre
cisa e telúrica. Seca como a vida de 
suas personagens.

Fâbiano é um protótipo do ho
mem em seu estado primário — 
quase-bicho, quase-coisa — , embo
tado por um sofrimento secular e 
atavicamente passivo à autoridade. 
Com ele, alterna-se outro tipo de 
sertanejo — Paulo Honório, por 
exemplo — , frio e determinado, 
mas trágico e fatalista. A aceitação 
do inevitável caracteriza até o oni
potente fazendeiro que desmorona 
junto com o sistema de mando- 
nismo tradicional que o estribava.

Como seus irmaos de destino, 
Graciliano recusa-se a transformar 
a dor cotidiana numa tragédia la
crimosa: foge da pieguice com a 
mesma dignidade que o afasta dos 
rebuscamentos estilísticos.

A professora Viviana de Assis 
Viana (uma das mais abalizadas 
estudiosas da vida e da obra de 
Graciliano Ramos) frisa que “ele 
repartiu generosamente o Nordeste 
que tinha dentro de si. Mostrou 
toda a miséria do sertão, mas lutou 
por ele com as armas de que dis- 
pos .

Partindo da análise psicológica 
que sondou os subterrâneos, a es
sência da alma nordestina (como 
em São Bernardo) e da pesquisa so
cial que enfocou o ser humano de 
qualquer lugar ou-tempo (em Insô
nia, por exemplo), Graciliano de
sembocou em si mesmo como 
tema.

Infância e Memórias do Cárcere 
falam de coisas que são sobretudo 
suas, mas que também se aplicam 
ao Nordeste, ao Brasil e a toda a 
humanidade, enquanto existir uma 
estrutura social opressora.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Litera
tura): Narrativa: Romance.

Assembléia Geral da ONU. Entre
tanto, o Egito manteve a designa
ção RAU até 1971, quando se tor
nou oficialmente República Árabe 
do Egito.

Na história moderna, os laços ét
nicos, econômicos, religiosos, polí
ticos e culturais não têm sido sufi
cientes para unir os países árabes: 
em quinze anos, seis uniões foram 
tentadas e malograram.

Entre elas, pode-se citar a Confe
deração dos Estados Árabes Uni
dos (1961), através da qual se uni
ram as Forças Armadas e a 
política externa da RAU e do Iê- 
men.

A Federação das Repúblicas 
Árabes

Após a morte de Nasser (setem
bro de 1970), o novo presidente 
egípcio, Anuar Sadat (1918- ), 
reafirmou a necessidade de união 
de todos os árabes, conseguindo 
formar com a Líbia e a Síria a Fe
deração das Repúblicas Árabes 
(FRÁ), oficializada em setembro 
de 1971.

As bases políticas da FRA fo
ram estabelecidas na C arta de Trí- 
poli, assinada pelos chefes de Es
tado da RAU, Líbia e Sudão em 27 
de dezembro de 1969. O docu
mento pressupunha a criação de 
uma “frente revolucionária” no que 
dizia respeito à cooperação, defesa, 
economia e política externa dos 
três países.

Dois anos depois, foi realizado 
um plebiscito para referendar esse 
acordo, que acabou sendo apro
vado por 98,1% dos eleitores sírios, 
egípcios e líbios.

No entanto, em mais de cinco 
anos de existência, a Federação 
apresentou poucos resultados práti
cos. Dessa forma, o antigo sonho 
pan-arábico, manifestando a inten
ção de unirem suas Forças Arm a
das, sua economia e sua política, 
justificada pela necessidade de 
combate a Israel*, parece ainda 
distante de sua concretização.

VEJA TAM BÉM : Egito; Oriente 
Médio.

RAU

Em 1955, Grã-Bretanha*, Tur
quia*, Iraque*, Irã* e Paquistão* 
assinaram um acordo de segurança 
mútua: o Pacto de Bagdá. Ã Síria* 
recusou-se a participar, apesar das 
pressões inglesas, turcas e norte- 
americanas. (Os Estados* Unidos 
tinham representantes no Conselho 
Permanente do pacto.)

Nos primeiros dias de 1958, a 
Assembléia Nacional síria tentou 
contornar a crise provocada pelas 
pressões externas, votando a união 
com o Egito* (e, portanto, com o 
movimento nacionalista árabe). Os 
entendimentos entre uma delegação 
síria e o presidente egípcio Gamai 
Abdel Nasser* chegaram a bom 
termo no dia 31 de janeiro. Um ple
biscito realizado no dia 21 de feve
reiro desse mesmo ano, confirmou 
a existência da República Árabe 
Unida, sob a direção do presidente 
egípcio.

Em outubro, a RAL) ganhou um 
governo central e dois Conselhos 
Executivos Provinciais —  um para 
a Síria, outro para o Egito.

A integração parecia consoli
dar-se paulatinamente, atingindo o 
clímax em março de 1960, com a 
criação de uma só Assembléia Na
cional. (Em agosto de 1961, os 
Conselhos Provinciais foram dis
solvidos.)

No entanto, o período foi mar
cado por intransigência e autorita
rismo egípcios na direção política 
da RAU. O próprio Baath, partido 
sírio que ajudara a cristalizar_a 
união árabe, opôs-se à orientação 
do presidente Nasser, que culminou 
com a exclusão do único dirigente 
sírio de destaque na hierarquia 
política da RAU.

O desenrolar dos acontecimen
tos foi precipitado por um golpe de 
Estado dos oficiais sírios, ocorrido 
a 28 de outubro de 1961, no qual 
saíram vitoriosos. Os novos donos 
do poder declararam a Síria sepa
rada do Egito. No dia 13 de outu
bro, a Síria voltou a ter assento na
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Rauschenberg

Filho de uma índia, Robert 
Rauschenberg nasceu a 22 de outu
bro de 1925, na cidade texana de 
Port Arthur, nos Estados Unidos. 
Quando entrou para a Marinha, 
descobriu sua vocação para as ar
tes plásticas: retratava seus compa
nheiros com extrema facilidade e 
rapidez.

Terminada a Segunda Guerra 
Mundial, inscreveu-se num curso 
de belas-artes, em Kansas City; no 
ano seguinte, viajou para a França 
e estudou na Academia Julian, de 
Paris, cidade em que conheceu Sue 
Weil, com quem se casaria.

De regresso aos Estados Unidos 
(1948), entrou para o Black Moun- 
tain College, na Carolina do Norte. 
Esse período foi de importância vi
tal para o artista, devido aos conta
tos que estabeleceu (sobretudo com 
o compositor John Cage*). Mem
bro da Liga de Estudantes de Arte 
de Nova York em 1950, voltou ao 
Black Mountain dois anos depois. 
A partir de 1953, estabeleceu-se em 
Nova York.

Apesar de seus estudos na Eu
ropa, Rauschenberg teve formação 
essencialmente norte americana: 
sua arte é um depoimento elo
qüente e simbólico da cultura que 
a produziu. Representa um ele 
mento de transiçao entre a Action  
Painting (também chamadaExpres- 
sionismo* abstrato) e a Pop-art*.

Da Action Painting, Rauschen 
berg assimilou sobretudo a espon
taneidade na criação, de maneira a 
impedir que fatores coercitivos 
atuassem em seu trabalho.

Com o tempo, desenvolveu seu 
próprio sistema pictórico, elegendo 
uma temática plena de lugares-co- 
muns: representava o cotidiano — 
banal e vulgar — numa insólita lin
guagem figurativa.

Tais manifestações, ocorridas 
por volta do ano de 1953, assina
lam uma clara influência de De 
Kooning (1904- ) que é consi
derado um dos expoentes da A c 
tion Painting.

A presença de Duchamp* na 
América em 1914 e o Dadaísmo* 
criaram condições favoráveis para 
que se processasse um movimento 
anárquico, manifestando total re
púdio à rigidez suntuosa das for
m as predominantes. Acenou com 
um a liberdade formal e temática 
posteriormente manifestadas nas 
diferentes correntes pictóricas.

C olchas, garrafas e 
todas as cores

Rauschenberg começou a desta
car-se em 1953, por obras em que 
utilizava técnicas mistas: desenhos, 
colagens, pinturas a óleo, etc., im- 
pondo-se como um dos expoentes 
da corrente surgida em Nova York 
nos anos 1950 —  a assemblage, 
também designada “neodadá”.

Por sua violência e ironia, estrei
tamente vinculadas a imagens ur
banas, o autor é ainda considerado 
um dos precursores da Pop-art.

Em Rebus (Enigma Figurado),

Rauschenberg: um artista entre o Expressionismo abstrato e a Pop-art.

reúne uma reprodução do N asci
mento de Vênus, de Botticelli*, pá
ginas de histórias em quadrinhos*, 
fotografias de esportes e desenhos 
com grafismos, numa colagem des
tacada por faixas vermelhas e ama 
relas, feitas a óleo. Em Toque de 
Recolher e Plano de Coca-Cola 
(1958), utiliza garrafas vazias, um 
elemento característico dos artistas 
da Pop-art.

Cama, obra realizada numa 
época em que Rauschenberg traba
lhava como decorador de vitrinas 
em Nova York (1955), nasceu da 
insônia. Certa noite, o artista sentiu 
vontade de pintar e não dispunha 
de nenhuma tela. Tomou entao sua 
colcha e pintou sobre ela. Não sa
tisfeito com o resultado, pregou o 
travesseiro na colcha e continuou a 
pintar febrilmente, como se qui
sesse usar todas as cores ao mesmo 
tempo.

Entre a arte e a vida

O emprego de cabras empalha
das, relógios, placas de metal, esca
das, cadeiras, abajures e outros ob
jetos é uma atitude típica de certos 
pintores americanos, contemporâ
neos de Rauschenberg e posteriores 
a ele. Trata-se de uma forma de 
apropriação de elementos da vida 
cotidiana, freqüentemente interpre
tada como uma resposta aos exces
sos da sociedade de consumo, atra
vés de suas próprias acumulações.

A partir de 1959, as duas dimen
sões de uma tela já  não bastavam 
para conter os elementos que Raus
chenberg pretendia reunir numa 
obra só. Era preciso deslocá-los,

A mistura de elementos ("assemblage") é uma de suas características. Em “Cama", ele utilizou colcha e travesseiro 
em vez de tela. "Sem Título'' (à direita) reflete críticas a determinados aspectos da vida norte-americana.
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Para Descartes, "penso, logo existo" é a principal descoberta da razão.

para cima, para baixo ou para os 
lados; o quadro explode, desce pela 
parede, escorre pelo chão —  Ca
nyon (1959); Pilgrim (1960).

O autor chama suas obras de 
combine-paintings, uma vez que 
(segundo ele mesmo) elas não se 
definem como pintura nem como 
escultura. Seus trabalhos parecem 
atestar que qualquer objeto guar
dado em sua integridade é digno de 
ser um ingrediente estético, como 
se tentasse preencher a lacuna entre 
a arte e a vida. Nesse sentido, é 
nítida a influência de John Cage, 
segundo o qual “ todo acidente so
noro pode integrar-se na partitura 
musical; por que escolher, por que 
compor, se tudo é belo?”

Form as impressas, 
formas im ensas

Rauschenberg foi um dos pri
meiros artistas plásticos america
nos que explorou os recursos gráfi
cos na pintura. Iniciado nessa téc
nica paio pintor Jasper Johns 
(1930- ), utilizou-a fartamente 
em suas combine-paintings: Over 
Drive (1963), por exemplo, é uma 
combinação de óleo e serigrafia 
(silk-screen).

Deslumbrado com a nova téc
nica, Rauschenberg passou a im 
primir tudo que encontrasse, desde 
uma folha de jardim  até uma xicara 
de café. Quando trabalhava com 
matriz de pedra e esta se fendia, 
continuava do mesmo jeito. Um 
desses trabalhos foi Acidente  (que 
ganhou o Grande Prêmio da Bienal 
de Impressões de Ljybljana de 
1963, na Iugoslávia).

De suas pesquisas serigráficas 
salienta-se o Solstício, feito para a 
exposição Documenta, na Alema
nha. Na área da gravura, Shades 
(Sombras) foi uma das mais impor
tantes: uma série de cinco placas de 
vidro transparente, litografadas di
retamente da pedra e feitas de ma
neira a serem arranjadas pelo ob
servador como lhe aprouvesse.

Em 1970, realizou uma exposi
ção em Nova York, exibindo uma 
série de gravuras em homenagem à 
nave espacial Apoio 11 —  Stone 
Moon  —  e uma gravura de 16 m 
de comprimento por quase 2 de lar
gura (Currents). Nessa obra, o ar
tista não emprega nenhuma cor, li
mitando seu material a elementos 
impressos em jornais.

Desde 1962, Rauschenberg 
abandonara suas tendências tridi
mensionais para dedicar-se a pla
nos de grandes proporções. Na IX 
Bienal de São Paulo (1967), exibiu 
Batelão, com 10 m de comprimento 
por 2 de largura.

Nessas grandes superfícies pictó
ricas, o artista espalha as tintas li
vremente, aos pingos e borrifos, 
por vezes ásperas manipulações, 
permeadas de formas serigráficas.

Por sua assimilação de objetos 
materiais e sua constante necessi
dade de criar espaço e movimento 
em larga escala, aliada à assiçnila- 
ção de objetos materiais, Raus
chenberg é chamado de “o grande 
recuperador” .

VEJA TAM BÉM : Dadaísmo; Pop
art.

Razão

A palavra “razão” possui múlti
plos significados. Para defini-la de 
maneira conclusiva e abrangente, 
seria necessário reunir os diversos 
sentidos que cada autor lhe confe
riu ao longo de toda a história do 
pensamento, porém tendo em vista 
que, muitas vezes, esses sentidos 
são francamente contraditórios.

Todavia, parece haver uma atri
buição constante em todos os ca
sos: a razão liga-se ao ato de pen
sar. Essa idéia, por sua vez, pode 
ser desdobrada em outras duas: à 
de medir, relacionar, e à idéia de 
discurso, linguagem. Correspon
dem respectivamente a ratio e 16- 
gos, as duas origens — latina e 
grega —  do termo “razão”.

A razão imanente

Entre os primeiros pensadores 
gregos, a razão vincula-se à natu
reza das coisas (physis): é a ordem 
necessária do próprio universo. O 
homem a descobre através de cer
tos recursos, mas ao mesmo tempo 
a contém, uma vez que ela é, em 
tudo, a própria sustentação do 
cosmo regido pela harmonia. En
quanto função do conhecimento, a 
razão refere-se à organização in
terna, à essência das coisas, ultra

passando-lhes a aparência. Tal es
sência é revelada por duas vias: a 
razão intuitiva (nóesis), que se pro
cessa de maneira imediata e auto- 
evidente, e a razão discursiva (diá- 
noia), onde o conhecimento dá-se 
através de uma sucessão de opera
ções interligadas que possuem re
gras próprias, como ocorre na ma
temática. Em seu papel de 
legislador do universo, a razão 
deve referir-se também aos valores 
que norteiam o comportamento hu
mano, à ética* e à estética*. Assim, 
o bem aparece identificado com o 
objeto supremo da razão, e a noção 
do belo está sujeita às regras mate
máticas.

Nas correntes filosóficas predo
minantes da Idade Média, parcial
mente baseadas no pensamento de 
Aristóteles*, a razao encontra-se 
dissociada da natureza e passa a 
ser um atributo exclusivo do ho
mem. A revelação imediata da or
dem das coisas passa ao domínio 
da fé e a razão torna-se um enca
deamento de conceitos, que só ex
primem o real enquanto adequação 
as coisas.

A  grande divergência

Refutando a tradição escolástica 
da Idade Média, Descartes* não 
aceita essa forma de adequação en
tre razão e realidade. Através do 
recurso metodológico da dúvida 
sistemática, conclui que a razão 
deve constituir, em si e por si, os 
esquemas para explicar a realidade.

M
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Em "1 /2  Gal. AAPCO", Rauschenberg serviu-se de elementos do cotidiano.



Para Kant, a razão toma-se apenas um conjunto de formas vazias, quando Karl Marx rejeitou o aspecto metafísico da razão hegeliana ao identificar 
não usada para sintetizar os dados provenientes da experiência sensível. na história o conflito de "razões entre as classes sociais.

Isso é feito com base na matemá
tica — modelo e instrumento das 
operações racionais — , que deve 
“conter os primeiros rudimentos da 
razão humana e ter apenas que se 
desenvolver, para retirar verdades 
de qualquer tema”. Descartes atri
bui plenos poderes à razão, confe
rindo-lhe um estatuto metafísico: 
ela é substância (a substância pen
sante —  res cogitans). Todavia, o 
próprio exercício dessa razão con
duz necessariamente à existência 
de um ser no qual ela se funda
menta e que a transcende. Essa en
tidade (Deus) seria a condição sine 
qua non do real, do racional e suas 
possíveis inter-relações: Deus ga
rante a legitimidade do exercício da 
razão e serve também de garantia 
para a objetividade dos conheci
mentos realizados de acordo com 
as prescrições do métqdo-científico 
(fundamentado em idéias claras e 
distintas).

Em contraposição à corrente ra- 
cionalista encabeçada por Descar
tes, os empiristas clássicos, de 
Locke* a Hume*, entendem a ra 
zão num sentido não substancial. 
Para eles, a razão é sobretudo uma 
operação: a atividade coordena
dora dos dados empíricos, a conju
gar as imagens oriundas da expe
riência e a elaborar signos capazes 
de sintetizar e -epresentar aqueles 
dados; trata-se de uma razão sem 
estatuto ontológico, que consiste 
numa atividade puramente subje
tiva, psicológica. Não é a substan

Em Hegel. "tudo que é real é racio
nal ; tudo que é racional é real". A 
razão está presente tanto no 
mundo quanto no homem.

cia do pensamento, e sim o ato de 
pensar.

Diante dos conceitos antagóni
cos de razão oferecidos pelo racio- 
nalismo* e empirismo* clássicos, 
Kant* preocupa-se em delimitar o 
campo de açao racional, o único 
reduto possível para o conheci
mento científico.

Para ele, a possibilidade do co
nhecimento necessário e universal é 
o conjunto de condições apriori, às 

uais toda experiencia humana 
eve subordinar-se. A razão (pura) 

realiza a síntese da diversidade 
sensível com as formas a priori da 
sensibilidade (espaço e tempo) e, 
numa etapa superior, com as cate
gorias a priori do entendimento. 
Raciocinar é, portanto, sintetizar 
progressivamente. Entretanto esse 
processo só adquire algum con
teúdo na medida em que o recebe 
da experiência sensível; caso con
trário, a razão seria apenas um 
conjunto de formas vazias. Nesse 
sentido, a razão kantiana tenta so
lucionar o antagonismo (empiris- 
mo-racionalismo).

Pensar é supor

Porém, a palavra razâo para 
Kant possui ainda outra conota
ção, bem mais específica. Refere-se 
a faculdade superior de pensar que, 
não tendo nenhum contato com a 
experiência, formula idéias (alma, 
mundo, Deus), que são os juízos 
universais do entendimento, ju ízo s

esses tomados, como princípios in- 
condicionados. Nesse sentido, a ra
zão ultrapassa qualquer possibili
dade de experiência e não pode 
conhecer, mas apenas supor.

Embora nada conheça, essa ra
zão (prática) tem a faculdade de 
postular leis morais, que devem ter 
um caráter formal, sem visar a ne
nhum fim (felicidade, recompensa, 
etc.), sendo, portanto, incondicio- 
nada. Dessa forma, as idéias da ra
zão adquirem um conteúdo prático, 
postulando os conceitos de 
imortalidade da alma, de liberdade 
e de Deus.

Razão e história

Ao longo de todas essas concep
ções de razão, ela aparece como 
algo imutável: ou é a ordem natural 
das coisas, ou o mecanismo discur
sivo e operatório do sujeito cognos- 
cente, voltado ao saber científico.

No século XIX , Hegel* rompe 
esse caráter imutável e universali- 
zante. Para ele, a razão é “a uni
dade mais alta do conhecimento de 
um objeto e do conhecimento de 
si” . A razão não está presente ape
nas no mundo ou no homem, mas 
em ambos: “tudo que é racional é 
real, tudo que é real é racional”.

Desse modo, as etapas do conhe
cimento que o homem realiza (do 
mundo ou de si mesmo) coincidem 
com as etapas da história, que são, 
em última análise, as fases do pro
cesso que efetiva a totalização do



Reações Químicas 269

No livro "Crítica da Razão Dialética", Jean-Paul Sartre procura unir ao exis
tencialismo a noção de razão desenvolvida pela filosofia marxista.

sujeito com o mundo. Em outras 
palavras, o devir da história é o 
mecanismo da realização da razão. 
Ao afirmar a historicidade da ra
zão, Hegel afirma a racionalidade 
da história, que deixa de ser uma 
sucessão desordenada de acasos. 
Cada fato histórico adquire neces
sidade e significado racionalmente 
cognoscíveis: a história ganha di
mensão científica.

Para que essa razão se realize, 
ela deve atravessar as etapas do 
movimento dialético: a tese, a antí
tese (onde a tese é negada) e a sín
tese (onde a contradição é supe
rada). Dessa maneira, o movimento 
da razão é a dialética*, que por sua 
vez é a lei da razão e, portanto, do 
universo.

Mas, aquela razão que é o sujeito 
da história é entendida por Hegel 
como sujeito absoluto: a Razao 
eterna, desdobrada dialeticamente.

Tendências contemporâneas

Depois de Hegel, o caráter histó
rico da razão ressurge em várias 
correntes filosóficas.

No marxismo*, embora se pre
serve a dialética como lei do desen
volvimento histórico, o aspecto me
tafísico da razão hegeliana é 
rejeitado: a razão (que é a razão da 
história) não é mais identificada 
consigo mesma ao longo do tempo, 

orém é entendida como um con 
ito de “razões” de classes sócio-

econômicas.

No pensamento filosófico con
temporâneo, a razão continua a re
ceber novas interpretações. Em 
Bergson*, torna-se fundamental a 
oposição entre razão (geradora de 
conceitos) e intuição.

Em Sartre*, o tema da “razão 
dialética” é retomado, num esforço 
de localização de determinadas 
premissas do existencialismo* den
tro dos amplos parâmetros propos
tos pelo marxismo.

O estruturalismo fez renascer o 
debate entre razão dialética e razão 
estrutural. Por outro lado, os parti
dários da chamada teoria da argu
mentação* propõem uma nova 
abordagem para o tema da razão: 
reformulando a noção de “retó
rica”, contrapõem à razão univer
sal do tipo clássico (cartesiano ou 
mesmo hegeliano) uma razão histó
rica, que se manifestaria através da 
oposição ou acordo entre “razões” 
nao demonstrativas, mas argumen- 
tativas. Dessa forma, a razão é 
vista como um equilíbrio sempre 
refeito entre argumentos em con
fronto; não uma razão do tipo ma 
temático — que “prova” — , mas 
uma razão inerente ao “discurso 
concreto” (e ao discurso das ciên
cias humanas), enfim uma razão 
que “argumenta” .

VEJA TAM BÉM : Argumentação, 
Teoria da; Ciência; Conhecimento; 
Filosofia; Lógica; Racionalismo.

Reações Químicas

Uma reação química ocorre 
quando uma ou mais substâncias 
(os reagentes) sofrem uma transfor
mação que dá origem a outras 
substâncias (os produtos), que 
apresentam propriedades diferentes 
das.dos reagentes.

É possível simbolizá-la na forma 
geral A + B + C  +  . . . —* M 
+  N +  P +  . . . .

A reação 2H2 +  (X —* 2HzO 
indica, por exemplo, a formação da 
água, a partir de hidrogênio e oxi
gênio; por outro lado, a reação 
CaCÓ3 —* CaO +  C O , consiste 
na decomposição do carbonato de 
cálcio em óxido de cálcio e gás car
bônico.

Milhares de reações químicas 
acontecem a todo instante nos pro
cessos industriais (fabricação de 
corantes, ligas, produtos farmacêu
ticos, etc.), ao lado das reações bio
químicas que se dão nos organis
mos vivos, e que são indispensáveis 
a sua preservação (por exemplo, os 
processos metabólicos).

As reações químicas podem 
ocorrer com ou sem transferência 
de elétrons. Geralmente, reações 
que resultam na separação de mo
léculas ou íons se processam sem 
transferência. Por exemplo, juntan
do-se uma solução de sulfato de só
dio a uma solução de cloreto de bá
rio, observa-se a formação de um 
precipitado branco: o sulfeto de bá
rio. Tal reação é simbolizada pela 
equação:
2 Na+ +  SO„= +  Ba++ +  2 C l— *
—  2 Na+ +  2 Cl" +  BaSO„.

O sulfato de bário é insolúvel em 
água e precipita, enquanto os íons- 
sodio e cloreto permanecem em so
lução, podendo ser, por isso, cance

lados nos dois termos. A equação 
reduz-se assim a Ba++ +  S 0 4 = —» 
B aS04. As espécies que reagiram 
permanecem inalteradas, forman
do-se apenas uma substância que 
precipita (por ser a menos solúvel 
das espécies que sejwdem  formar). 
Não houve alteraçao nos números 
de oxidação dos diversos elemen
tos, isto e, não ocorreu transferên
cia de elétrons de um átomo para 
outro.

Quando há transferência de elé
trons de um átomo para outro, va
riando os números de oxidação, 
diz-se que ocorreu uma reação de 
oxirredução*. Supondo-se a reação- 
de um átomo de potássio com um 
de cloro (para formar cloreto de 
potássio), ela pode ser representada

pela equação K. + - C : —*K+:CI:“,

indicando que um elétron do átomo 
de potássio foi transferido para o 
átomo de cloro.

Assim, o átomo de potássio ini
cialmente com carga elétrica nula, 
tornou-se positivo (pois perdeu um 
elétron para o cloro) e o átomo de 
cloro, que também era neutro, ficou 
negativo (pois recebeu um elétron 
do potássio): as duas cargas opos
tas atraem-se, resultando no com
posto iônico cloreto de potássio.

Representação das 
reações

As reações químicas costumam 
ser representadas de maneira sim
plificada por equações que geral
mente indicam os reagentes e os 
produtos, sem mencionar as fases 
intermediárias.

Cada símbolo de um elemento 
representa um átomo ou o número 
de Avogadro* de átomos; cada fór
mula de uma substância representa 
uma molécula ou um mol. Símbo
los e fórmulas devem ser acompa
nhados de uma notação que indi-

Numa reação química (a combustão, por exemplo), uma ou mais substân
cias transformam-se, dando origem a outras, com propriedades diferentes.
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que o seu estado físico. Por exem
plo, a equação
KjCrjCfys) + ^ 2O (j +  S(1) —»
—> SOj ̂  +  KOHp) -f Cr,Oj^Sj

significa que dicromato de potássio 
solido reage com água líquida e en
xofre sólido para formar dióxido de 
enxofre gasoso, hidróxido de potás
sio sólido e trióxido de crômio só
lido.

Para representar corretamente 
uma reação química, a equação 
deve ser balanceada, não só em re- 
laçjro à conservação da massa, 
como à conservação da carga elé
trica. Um exemplo é a fórmula: 
CU&>+2 H ,0(i) +  Ag+—>AgCl(s)+ 
+  HOC1 +  H 30+.

As. espécies Ag+, HOCI e H 30 + 
estão em solução.

Energia e equilíbrio

Ao se considerar os reagentes 
num certo estado inicial e os pro
dutos num certo estado final, na 
transformação estado inicial —> es
tado fin a l ocorrem geralmente va
riações de energia (perda ou absor
ção) sob diversas formas: 
calorífica, luminosa, elétrica, etc. 
Se houver desprendimento de ener
gia, a reação é chamada exotér- 
mica; caso contrário, ela será endo- 
térmica. A reação H 2(g) +  l/2C>2(g) 
—> H 20(gi, que desprende 57 800 
calorias ou 5 7,8 kcal é uma reação 
exotérmica. (Uma caloria é a quan
tidade de calor necessária para au 
mentar a temperatura de uma 
grama de água de 14,5° C a 
15,5° C ; mil calorias correspondem 
a uma quilocaloria ou kcal.)

Um exemplo de reação endotér- 
mica é a combinação de nitrogênio 
com oxigênio (g) +  0 2(g) —> 
—>2NO(g>, que exige temperaturas 
de aproximadamente 3 000° C para 
se processar.

Uma reação fortemente exotér
mica acompanhada de intensa 
emissão de luz é a queima de mag 
nésio metáhco com oxigênio
—  2Mg(S)+  0 2(g)—* 2MgO.

Inúmeras reações de oxirredução 
apresentam alterações energéticas 
sob a forma de energia elétrica.

Quando uma reação não se com
pleta num determinado sentido, os 
produtos formados tendem a re- 
combinar-se, regenerando os rea 
gentes de partida. Nesse caso, a 
reação denomina-se “reversível” .

Por exemplo, se o carbonato de 
cálcio for aquecido num recipiente 
fechado, observa-se inicialmente a 
formação de óxido de cálcio e dió
xido de carbono.

Mas, à medida que estes se for
mam, tendem a recombinar-se, de 
forma a regenerar o carbonato de 
cálcio inicial. Quando a velocidade 
de decomposição do carbonato de 
cálcio for igual à velocidade de 
combinação do CaO e C 0 2 para 
regenerá-lo, pode-se dizer que ocor
reu um equilíbrio químico, cuja re- 
presentaçao é C a C 0 3(S) <=± CaO<s> 
+  CO^fg). As velocidades das rea
ções químicas e os mecanismos pe
los quais elas ocorrem são o objeto 
de estudo da cinética química.

Na reação de sódio com cloro, para formar o cloreto de sódio, ocorre a transferência de um elétron do átomo de 
sódio para o de cloro, dando lugar a uma ligação iônica —  átomos unidos pelas forças eletrostáticas.

A reação de nitração do benzeno li
bera tão grande quantidade de ca
lor que o recipiente deve ser res
friado durante o processo.

Reação entre o álcool Terbutilico e o ácido clorídrico. Essa é uma reação 
orgânica, uma vez que os reagentes envolvidos são compostos orgânicos. 
Quando a quantidade de álcool é excessiva, o cloreto de terbutila. produto 
da reação, deposita-se no fundo do recipiente.

VEJA TAM BÉM : Oxirredução; 
Pilhas; Química.

Cloreto de sódio e ácido sulfúrico (à esquerda) combinam-se para produzir sulfato de sódio e ácido cloridico segundo 
a reação: 2 NACI +  H2S 0 4;= N a 2S 0 4+  2 HCI. O ácido cloridico desprende-se sob a forma de vapor: o sulfato de 
sódio, liquido, deposita-se no recipiente (à direita). A reação ã exotérmica e não ocorre transferencia de elétrons 
durante o processo: há apenas um rearranjo dos íons presentes nos reagentes.
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Reais, Direitos

Os direitos podem ser pessoais 
ou reais. Estes são sempre exerci
dos diretamente pelo beneficiário 
sobre uma determinada coisa (ob
jeto do direito real), enquanto o di
reito pessoal supõe necessariamente 
a intervenção de outro sujeito. O ti
tular de um direito real (como por 
exemplo o de propriedade) exerce 
suas prerrogativas manifestando 
poder imediato sobre a coisa pos- 
suida. Ao contrário, o titular de um 
direito pessoal (de crédito, por 
exemplo) fica na dependência de al
guém (o devedor, que se dispõe a 
pagar a quantia devida). Assim, o 
direito real assegura maior certeza 
e segurança; além de dispensar ter
ceiros, é exercido pelo titular onde 
quer que se encontre o objeto, ao 
qual adere de maneira integral e 
completa. Segundo Lafayette Ro
drigues Pereira*, ele “afeta a coisa 
direta e imediatamente, sob todos 
ou sob certos respeitos e a segue 
em poder de quem quer que a dete
nha . Incidindo diretamente sobre 
a coisa, o direito real confere ao ti
tular a faculdade de buscá-la, per
segui-la e apreendê-la (direito de se
qüela).

O caso brasileiro

Além da propriedade, o Código 
Civil Brasileiro (Artigo 674) consi
dera direitos reais a enfiteuse, as 
servidões, o usufruto, o uso, a habi
tação, as rendas expressamente 
constituídas sobre imóveis, o pe
nhor, a anticrese e a hipoteca. En
tretanto, para se constituírem, to
dos eles devem ser inscritos no 
Registro Imobiliário.

No Brasil, os direitos reais esten
deram se também à compra de 
imóveis a prazo, por meio de escri
tura não definitiva (Decreto-Lei 58 
de 1937 e Lei 649 de 1949). Uma 
vez pago integralmente o preço e 
desde que o compromisso, sem 
cláusula de arrependimento, esteja 
inscrito no Registro Imobiliário, o 
comprador tem faculdade de exigir 
judicialmente, se for necessário, a 
transmissão definitiva do dominio.

C oisa própria

Considerado direito real por ex
celência, o domínio incide sobre 
coisa própria, que pode ser usada, 
desfrutada, disposta e reivindicada 
pelo titular (Artigo 524 do Código 
Civil Brasileiro). Assim, há um vin
culo jurídico e de submissão da 
coisa à vontade do proprietário. 
(De certo modo, todas as pessoas 
do mundo encontram-se presas à 
obrigação passiva de não turbar o 
exercício desse direito.)

O Código de Napoleão* (1807) 
e legislações posteriores enfatiza
ram o caráter absoluto e exclusivo 
do direito de propriedade: o dono 
tem sobre aquilo que é seu o mais 
amplo poder jurídico, usando e des
frutando a coisa da maneira que 
lhe aprouver: ao mesmo tempo, 
exerce seu direito sem concorrên
cia, podendo afastar qualquer pes-
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Ao autorizar o usufruto da coisa, o proprietário renuncia a certos direitos. 
(Decreto do doge Cicogna cedendo um palácio ao núncio apostólico.)
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No início do século XIX, o Código de Napoleão insistia no direito real do 
indivíduo à propriedade, numa nitida reação burguesa ao feudalismo.

soa que queira tirar proveito da 
mesma coisa (Artigo 544 do Có
digo de Napoleão). Trata-se de 
uma vitória da Revolução Fran
cesa* e representa uma afirmativa 
exacerbada do individualismo bur
guês contra o feudalismo*, que, 
ainda no século XVIII, marcava a 
propriedade.

Originalmente, o código de 1804 
teria pretendido afimar a proprie
dade absoluta e exclusiva do ho
mem que lavrava o solo, libertan
do-o dos impostos aos senhores 
feudais, que exploravam seu traba
lho. No entanto, uma vez estabele
cido, tal direito passou a sofrer in
cessantes deformações.

C oisa alheia

O domínio pode ser dividido em 
vários direitos elementares, tam 
bém considerados reais e que inci
dem sobre coisas alheias. De 
acordo com Clóvis Bevilacqua*, 
eles “ se constituem pela desagrega
ção de uma parcela do poder domi- 
nial ou recaem sobre entidades par
ticulares da coisa” ._

Esses direitos são os seguintes: 
enfiteuse, servidões prediais, usu
fruto, uso, habitação, rendas cons
tituídas sobre imóveis, penhor, an
ticrese e hipoteca.

A enfiteuse (também denomi
nada “aforamento” ou “empraza
mento”) é a relação jurídica perpé
tua por meio da qual o proprietário 
atribui a outro o domínio do imó
vel, mediante pagamento de uma 
contribuição anual, certa e invariá
vel. Mas se o contrato for realizado 
por tempo limitado, surge o “arren
damento”.

Servidão predial é o direito real 
constituído em favor de um prédio 
(dominante) sobre outro (serviente) 
pertencente a dono diverso. O pro
prietário do prédio serviente perde 
o exercício de alguns de seus direi
tos dominiais ou fica obrigado a to
lerar que o dono do prédio domi
nante se utilize dele para certo fim. 
As servidões classificam-se em ur
banas (apoiar construção em edifí
cio do vizinho; fazer águas pluviais 
correrem para o prédio vizinho si
tuado em nível inferior; obrigação 
de não impedir entrada de luz no 
prédio dominante, etc.); rústicas 
(caçar em propriedade alheia, áreas 
de trânsito, de aqueduto, etc.); 
contínuas (passagem de energia ele- 
trica, iluminação, aqueduto, etc.); 
descontínuas (pastagem, tirar água, 
etc.); aparentes (aqueduto) e não 
aparentes (não construir acima de 
determinada altura). As servidões 
não se presumem e podem resultar 
de contrato, ato unilateral do pro
prietário do prédio serviente, usu
capião e sentença judicial. Mas em 
qualquer hipótese, o título gerador 
do direito deve necessariamente ser 
registrado em circunscrição imobi- 
liaria.

O usufruto, por outro lado, é o 
direito real “de fruir as utilidades 
e frutos de uma coisa, enquanto 
temporariamente destacados da 
propriedade” (Artigo 713 do Có
digo Civil Brasileiro). Assim, exis
tem dois titulares: o proprietário 
que retém o domínio, despojado de 
alguns de seus direitos elementares 
(por isso é chamado nu-proprietá- 
rio); e o usufrutuário, ao qual são
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Sem direitos reais ou pessoais, o escravo era reduzido a um bem negociável. 
Quando mudava de dono. a transação era oficialmente escriturada.

A desapropriação (de prédios que entravam uma avenida, por exemplo) acon
tece quando os interesses da comunidade se sobrepõem aos individuais.

Na sua acepção mais geral, o 
termo realismo designa, na arte e 
na filosofia, a apreensão da reali
dade objetiva pela mente humana 
com o máximo de fidelidade, isto é, 
sem acréscimos ou distorções de 
origem subjetiva. Entretanto, na 
história da arte e da filosofia, o 
termo realismo assumiu significa
dos diversos e até opostos. Através 
dos tempos, artistas e filósofos 
muito diferentes em suas concep
ções foram chamados de realistas. 
As divergências residem no que se 
entende por realidade e na escolha 
do processo apropriado ã correta 
captação subjetiva dessa mesma 
realidade. O recurso à história é 
imprescindível a fim de precisar as 
acepções concretas e particulares 
do conceito de realismo.

R ealism o —  categoria estética

No domínio artístico, o realismo 
se distingue enquanto categoria es
tética e enquanto escola ou método 
de composição da obra de arte.

Segundo Lukács*, a categoria 
estética do realismo estaria pre
sente em toda grande arte de todos 
os tempos. A arte seria uma forma 
e conhecimento da realidade obje
tiva que a reproduz através da par
ticularidade, encarnada em tipos 
concretamente sensíveis. Nisto a 
arte se diferencia da ciência, pois 
esta visa ao conhecimento tradu
zido em construções conceituais ao 
nível da universalidade abstrata. A 
tese de Lukács exclui da “grande 
arte” todas as criações inspiradas 
na tendência oposta à realista e que 
também se manifesta desde tempos 
imemoriais. Ou seja, a tendência a 
extrair da subjetividade o máximo 
de contribuição própria, por meio

de idealizações, de fantasias^ou fa
zendo da arte uma abstração for
mal, um jogo de formas inventadas.

Segundo advertem vários teóri
cos da arte, ambas as tendências 
—  a realista e a subjetivista — 
aparecem desde que o homem pri
mitivo começou a desenhar nas pa
redes das cavernas, e a arte tem 
sido, desde então, uma combinação 
entre as duas tendências, com a 
prevalência de uma ou de outra. De 
acordo com o crítico Antônio Cân
dido, trata-se de dois pólos da cria
ção artística, entre os quais oscilam 
incessantemente os autores e as 
modas literárias.

Na Antiguidade, foi a arte grega 
aquela que mais se aproximou do 
realismo, na medida em que dele 
fez uma categoria estética central. 
Isso é patente na escultura e na pin
tura gregas, que procuraram repro
duzir as feições e proporções exa
tas das figuras reais, ao contrário 
da arte egípcia e oriental. Isso é pa
tente tambem nos clássicos da tra
gédia grega, principalmente em 
Eurípedes*, cujas personagens já  
são reais quase no sentido mo
derno, issto é, no sentido de seres 
de carne e osso. A estética de Aris
tóteles*, em oposição ao idealismo 
platônico, valorizou precisamente 
esse realismo inerente à arte grega. 
A arte é imitação da natureza, es
creveu o filósofo, porém imitação 
criadora e não mera cópia. Ao ar
tista deviam interessar os aspectos 
da realidade capazes de exercer 
uma influência educativa. A tragé
dia teatral, ainda segundo Aristóte
les, tinha a função de catarse das 
paixões: ao viver, no seu íntimo, os 
conflitos das personagens, repre
sentados com força real, o público 
sentiria horror e piedade, jm rgan- 
do-se de suas próprias paixões.

O realismo, enquanto categoria 
estética, acha-se também presente 
na obra de Shakespeare* e de Cer- 
vantes*, por mais que o seu método 
de criaçao artística nem sempre 
seja realista, no sentido consagrado

atribuídos os direitos de uso e gozo 
da coisa.

O usufruto pode resultar de dis
posição de lei (legal) ou então da 
iniciativa particular (convencio
nal). Neste caso, é conseqüência de 
ato inter vivos (por exemplo, doa
ção ou causa mortis (v. g„ testa
mento), podendo ser vitalício ou 
temporário.

Análogos ao usufruto, embora 
de caráter restrito, são o uso (utili
zação da coisa condicionada a ne
cessidades pessoais e também fami
liares) e a habitação (direito de 
risidir gratuitamente, com a famí
lia, em prédio alheio, sendo porém 
vedados o empréstimo e a locação).

A renda constituída sobre imó
vel é o direito real temporário que 
grava determinado bem de raiz, 
obrigando o usuário a pagar pres
tações periódicas. O prédio passa 
para patrimônio de uma pessoa 
(denominada “rendeiro”) obrigada 
a pagar a prestação em favor do 
beneficiário. (Trata-se de instituto 
importante somente nos países 
onde a moeda é estável.)

Penhor é o direito real de garan
tia que tem por objeto uma coisa

móvel. Pode ser legal (Artigo 775 
do Código Civil Brasileiro), con
vencional (resulta da vontade das 
partes), comum (capítulo IX, título 
II do livro II do Codigo Civil Bra
sileiro e especial (penhor rural, in
dustrial, de sal).

Segundo conceito tradicional, 
anticrese é o direito resultante da 
entrega de imóvel rentável ao cre
dor, que fica autorizado a retê-lo e 
auferir-lhe os lucros, enquanto o 
devedor não resgate a dívida. Por 
meio desse direito real sobre coisa 
alheia, o devedor entrega, por 
exemplo, uma casa ao credor para 
que este receba os alugueres.

Hipoteca é o direito real de ga
rantia que recai sobre um imóvel, 
um navio ou um avião. Há três es
pécies de hipoteca: a convencional 
(resultante da vontade das partes); 
a legal (decorrente da lei); e a jud i
cial (resultante de sentença e regu
lada no Artigo 824 do Código Ci
vil Brasileiro).

VEJA TAM BÉM : Bens; Desapro
priação; Obrigacionais, Direitos.

Nos elegantes cafés de Paris, a burguesia desfrutava suas horas de lazer. 
O Realismo denunciou os costumes mundanos e parasitas dessa classe.
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pelo século XIX. A compreensão 
profundamente real das paixões hu
m anas não impede que Shakes- 
peare faça apelo à intervenção de 
seres sobrenaturais (as bruxas do 
começo de Macbeth) e imprima 
forte acento idealizador era várias 
de suas personagens (Ofélia, Ro
meu e Julieta, Ariel e Caliban, etc.). 
Por isso mesmo, o Romantismo* se 
inspirou largamente no dramaturgo 
inglês. Já o D. Quixote de Cervan- 
tes é uma extremação satírica que 
não cabe exatamente numa galeria 
de tipos realistas. No entanto, com 
o seu famoso “cavaleiro da triste fi
gura” , Cervantes foi um realista de 
extrema penetração, pois recriou, 
em termos de arte, um momento 
histórico bem determinado: o da 
transição do mundo medieval ao 
mundo moderno.

R ealism o —  escola e método

Foi só no século XIX  que o rea 
lismo assumiu a característica de 
atitude deliberada,/ metódica, e se 
tornou escola literária distinta. Se
gundo Ernst Fischer, unicamente 
nesse sentido cabe considerar o 
conceito de realismo e não no sen
tido lato, aplicável à arte de qual
quer época histórica.

O Realismo do século XIX sur
giu como reação ao Romantismo, 
aos seus excessos de fantasia e de 
sentimentalismo. Mas o Realismo, 
não por acaso, foi inaugurado por 
dois escritores de origem romântica
— Stendhal* e Balzac* — , justa 
mente porque dava continuidade e 
desenvolvimento à crítica da socie
dade burguesa pelos românticos 
posteriores à Revolução Francesa*.

Esse Realismo, ao qual Lukács 
denominou de Realismo crítico, 
procurou mostrar a sociedade bur
guesa na sua objetividade palpável. 
Adotando uma atitude ativa diante 
da realidade social, o artista rea
lista se esforçava por captá-la nos 
seus aspectos mais característicos, 
selecionados de tal maneira que a 
realidade fosse reproduzida na sua 
existência típica. Ao invés de per 
sonagens sobre-humanas e ambien
tes fantásticos, os escritores realis
tas trouxeram para suas páginas 
personagens e ambientes que os lei
tores encontravam na vida real, 
ainda que de forma difusa, menos 
característica. Deixou de haver 
para a arte uma hierarquia de te
mas. O cotidiano, o comum e até 
o banal eram dignos de tratamento 
artístico, não devendo ser preteri
dos em favor do insólito, do gran
dioso e do sobrenatural, temas lite
rários preferidos pelos românticos.

Não faltam, porém, traços ro
mânticos em Stendhal e Balzac, 
bem como em outros realistas pos
teriores, o que muitos críticos sa
lientam. Um tipo como Vautrin, o 
arquicriminoso da ficção balza
quiana, caberia na galeria de perso
nagens de Victor Hugo*, expoente 
do Romantismo. Mas Vautrin é 
também uma criação realista, pois 
nele Balzac mostrou a burguesia da 
época da Restauração em negativo, 
pelo avesso, em sua face oculta.

Balzac criou, de fato, o romance 
realista, peculiar ao século XIX. 
Em seus romances, organicamente 
interligados sob o título geral Ue 
Comedia Humana, o romancista

O novo movimento das artes e da filosofia apareceu no contexto da revolução francesa de fevereiro de 1848.

A realidade aevta ser retratada com  sinceridade em qualquer de seus aspectos, maravilhosos ou repugnantes. (A 
esquerda, um retrato de Proudhon. por G. C ourbet; à d ire ita , "À  porta de uma casa de R efúgio" por G. Doré.)
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francês procurou desvendar o fun
cionamento inexorável das engre
nagens da nova sociedade pós-re- 
volucionária. Marx considerou os 
romances de Balzac uma fonte de 
preciosas informações sobre a eco
nomia capitalista moderna.

Realistas franceses do século 
X IX  foram ainda Champfleury 
(1821-1889), Alphonse Daudet ,
Guy de Maupassant* e Gustave 
Flaubert*. Champfleury, pseudô
nimo de Jules Henry-Usson, desta
cou-se como polemista e teórico do 
Realismo. Apesar de também in
fluenciado pelo Naturalismo*,
M aupassant foi um mestre modelar 
do conto realista. Flaubert elevou o 
método realista à sua expressão 
mais elaborada. Recomendava aos 
ficcionistas uma atitude de impas
sibilidade, de não comprometi
mento pessoal do autor com o tema 
de suas observações, à semelhança 
do cientista no laboratório. No en
tanto, como tem sido notado, o 
próprio Flaubert não ficou impassí
vel diante da tragédia provinciana 
de Madame Bovary.

Este romance assinala um mo
mento de aplicação íntegra do mé
todo realista e o nascimento de ou
tro método, o do Naturalismo, sis
tematizado por Émile Zola*. Rea
lismo e Naturalismo não se confun
dem, embora haja entre eles 
relações de sucessão histórica e de 
confluência em muitos escritores.
Enquanto o escritor realista faz ob
servações seletivas e críticas, com 
as quais visa compor o típico, o es
critor naturalista tem a pretensão A nova estética teve início na França, onde se destacaram Stendhal {à esquerda), Balzac e Flaubert (à dire ita, gravura 
da observação puramente recep- para "M adam e Bovary"). Tolstói marcou o Realismo russo. (Embaixo, desenho para o livro "Ressurre ição".) 
tiva. do mais extenso registro de 
detalhes, sem espírito de seleção 
crítica e de síntese tipológica. O 
próprio Flaubert costuma ser clas
sificado pelos historiadores ora 
como realista, ora como natura
lista, o que apenas indica a dificul
dade freqüente da classificação 
exata dos grandes artistas por esco
las e tendências.

D ifusão internacional

O Realismo dominou a literatura 
européia de grande parte do século
X IX  e adquiriu peculiaridades pró
prias em cada país, diferentes de 
sua matriz francesa.

Na Inglaterra, onde a ordem 
burguesa se implantou antes da 
França, o Realismo já  aparece no 
século XVIII, com o Tom Jones, a 
saga plebéia de Fielding*, e o R o 
derick Random, de Smollet. Am
bos lançam as bases do romance 
realista inglês, que, no século se
guinte, floresceria com Thacke
ray*, Trollope, George Eliot* e 
George Meredith*. Estes romancis
tas expõem o clima de contradições 
morais em que viviam as camadas 
médias e altas da  Inglaterra vito
riana. Dickens* focalizou, com um 
sentimento de compaixão e pro
testo, os ambientes da miséria pro
letária na época da Revolução In
dustrial*. Sua crítica contundente 
das casas de indigentes e dos orfa
natos teve larga repercussão e ins
pirou um movimento de reforma 
dessas instituições.

Em virtude do desenvolvimento 
tardio de sua revolução burguesa, 
o Realismo alemão se manifestou 
com menos força do que o francês

A lite ra tu ra  em língua portuguesa enriqueceu-se na obra de Eça de Queiroz e Machado de Assis. (À esquerda, ilus tra 
ção para "O  Crime do Padre A m a ro "; à d ire ita, para "M em órias  Póstumas de Brás Cubas", por Portinari.)
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e o inglês. As obras realistas de 
Otto Ludwig* e de Gustav Frey- 
tag* foram marcadas pelo fracasso 
dos movimentos revolucionários de 
1848. Mas o grande realista crítico 
da literatura alema é Thomas 
Mann*, cuja produção se prolonga 
de fins do século XIX ate meados 
do século XX. Em Mann se entre- 
cruzam influências variadas e con
traditórias, entre as quais não falta 
um “demonismo” romântico, deri
vado da concepção sobre o artista 
como indivíduo decadente domi
nado por impulsos anti sociais, que 
só encontram sublimação na obra 
de arte. Enquanto Os Budden- 
brooks, de 1901, é um romance 
realista na linha de Balzac e Flau- 
bert, o Doktor Faustus, de 1947, 
incorpora as novas técnicas rom a
nescas inauguradas por Joyce*. No 
entanto, a crítica reconhece nesta 
obra-prima um realismo profundo 
e universal.

O Realismo encontrou terreno 
extremamente fértil na Rússia do 
século XIX, onde agudas contradi
ções sociais se entrelaçavam. O 
Realismo russo teve seus grandes 
teóricos em Bielinski e Tcherni- 
chévski (este último, também autor 
do romance Que Fazer?). De Gó- 
gol* a G ó rk r , o Realismo russo 
abrange escritores muito diversos 
nos estilos e processos criativos, 
unidos somente pela crítica à socie
dade do seu tempo. Gógol foi um 
satírico de força incomum. Em seu 
conto O Capote, conseguiu alçar 
um indivíduo absolutamente banal, 
um “anti-herói” no sentido atual, à 
altura de criação tipológica univer
sal. Enquanto Turguéniev* foi um 
realista na mais estrita acepção flau- 
bertiana, não faltou à penetração 
psicológica de Dostoiévski* o en
voltório de um misticismo cristão e 
eslavófilo. Com Leon Tolstói*, o 
Realismo russo e mundial alcançou 
uma das suas realizações mais al
tas. Em Guerra e Paz, o histórico 
e o individual, o público e o pri
vado se confundem organicamente 
num painel épico de grandiosas 
proporções. Por fim, Gorki marca 
a transição do Realismo crítico ao 
Realismo socialista.

O R ealism o no Brasil

O Romantismo havia nacionali
zado a temática e a linguagem lite
rárias, e havia criado uma litera
tura brasileira, distinta da 
portuguesa. Nisto, porém, esgotara 
sua função. Seus meios artísticos 
não eram adequados à abordagem 
dos problemas sociais da segunda 
meíade do século XIX, quando a 
ordem escravocrata se precipita 
para o fim. Por isso mesmo, os ro
mances urbanos de José de Alen
car*, sobretudo Senhora, já  contêm 
elementos realistas. E entre as fases 
romântica e realista de Machado 
de Assis — salientou Alfredo Bosi
—  não existe a descontinuidade ra
dical como parece à primeira vista.

O Realismo literário chegou ao 
Brasil junto com o Naturalismo. O 
próprio Machado de Assis teve de 
fazer uma opção e a fez na resenha 
de 1878 em que criticou o natura
lismo do Primo Basílio, de Eça de 
Queiroz*. A fim de recriar com
realismo a alta sociedade carioca Com rigor e austeridade, o p in tor Honoré Daum ier procurou denunciar uma Com Le Faiseur, em 1848, Bal
do Segundo Império, Machado uti- miséria permanente, usando a im agem  de duas gerações ("A  Lavadeira".) zac introduziu o realismo no palco

llzou instrumentos muito variados: 
o humor, de feição britânica, a aná
lise psicológica do comportamento 
cotidiano, misturando grandes pai
xões a fatos triviais, o monólogo 
interior e mesmo o absurdo e o fan
tástico, como em Memórias Póstu
mas de Brás Cubas e O Alienista, 
que antecipam técnicas do Rea
lismo fantástico contemporâneo;

Já  a opção de Raul Pompêia* 
não foi tão clara. O Ateneu, misto 
de romance e de livro de memórias, 
desafia as classificações dos críti
cos, que o situam entre o Realismo 
e o Naturalismo.

Com Lima Barreto*, o Realismo 
desce dos salões machadianos e fo
caliza repartições públicas, reda
ções de jornal, casas e tipos dos su
búrbios cariocas. Seu criticismo já  
não é fingidamente metafísico, 
como em Machado de Assis, po
rém decididamente social. Como 
observa Antônio Cândido, a lin
guagem despojada de Lima Barreto 
constituiu uma inovação, que o tor
nou preferido dos modernistas.

A crítica social caracterizou o 
romance dos anos trinta, no qual se 
misturam influências realistas e na
turalistas, além da tendência forte
mente regionalista. O deliberado 
realismo de Graciliano Ramos si
tuou sua obra num plano universal 
raramente atingido com tanto vigor 
pela ficção brasileira. Em Graci
liano, o que há de regional ultra
passa o pitoresco e o meramente 
descritivo. O próprio José Lins* do 
Rego conseguiu desprender-se de 
excessos naturalistas e escrever, 
com Fogo Morto, uma obra-prima 
realista.

Realism o fantástico

Aparentemente, seria uma con
tradição lógica reunir o realismo 
aos recursos da ficção fantástica. 
Mas a novelística do século XX, 
européia e latino-americana, veio 
demonstrar que o realismo não se 
prende a determinados processos 
criativos. O mundo absurdo de 
Kafka* não é menos real do que o 
mundo observado com rigorosa ob
jetividade figurativa pelos rom an
cistas do século XIX. A figuração 
alucinatória permite a Kafka reve
lar camadas ocultas da realidade 
do nosso tempo e fazer projeções 
proféticas (como a intuição dos 
campos de concentração nazistas 
em A  Colônia Penal).

O Realismo fantástico adquiriu 
grande poder criativo e feições ori
ginais na recente ficção dos países 
hispano-americanos. Miguel Angel 
Astúrias, Garcia Marquez, Juan 
Rulfo, Manuel Scorza, Julio Cortá- 
zar e Juan Carlos Onetti são ex
poentes dessa tendência. Neles, o 
fantástico é um recurso expressivo 
com o qual se põe em relevo o que 
há de absurdo e inumano na reali
dade social focalizada e criticada 
pelos artistas.

Na renovação de técnica formal 
e de estilo da ficção realista latino- 
americana se inserem as importan
tes contribuições de Vargas Llosa, 
Carlos Fuentes e outros.

O teatro realista

Tchecov: absurdo e im potência do cotid iano burguês em "A s  Três Irm ãs". 
Ibsen: uma sociedade ociosa e decadente. ("Casa de Bonecas", à dire ita.)
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Ao invés dos efeitos cênicos artifi
ciosos e do sentimentalismo piegas 
do teatro romântico, a peça de Bal
zac, cujo personagem central é um 
corretor da Bolsa, apresenta ao es
pectador a análise cruel de uma so
ciedade dominada pelo poder fi
nanceiro.

O grande teatrólogo realista do 
século X IX  foi Henrik Ibsen*, em 
cuja obra o conflito dramático tem 
por tema principal a luta do indiví
duo por sua integridade pessoal em 
choque com a teia de interesses e 
de convenções do meio social. O 
próprio Ibsen, no entanto, não foi 
imune ao naturalismo (em Os Es
pectros) e ao romantismo (em Peer 
Gynt).

Na linha de Ibsen, o drama de 
Bernard Shaw* deu continuidade à 
luta pelo desmascaramento do he 
rói romântico.

Em A Profissão da Senhora 
Warren (1894) e Major Barbara 
(1905), Shaw mostrou o que a so
ciedade procura esconder com as 
mistificações que os homens costu
mam impor a si mesmos.

Na Alemanha, o nome de maior 
importância do Realismo teatral 
foi o de Gerhart Hauptmann*. Sua 
peça Os Tecelões pôs em cena uma 
sublevação do proletariado sile- 
siano.

O russo Tchecov* (importante 
também como contista de flagran
tes e situações, na linha de Mau
passant) trouxe um matiz muito pe
culiar ao teatro realista. Suas peças 
têm como tema principal a frustra
ção de personagens sufocadas e im
potentes diante da v id a .O  drama 
de Tchecov se estrutura aparente
mente na falta de acontecimentos e 
num acúmulo de trivialidades. Mas 
Tchecov, como notou Górki, reve
lou a tragédia implícita nessas tri
vialidades e mostrou ao homem o 
retrato vergonhoso e terrível de sua 
vida.

O drama realista revolucionou a 
técnica de representação teatral, re
jeitando artifícios e convencionalis
mos. O novo estilo teve início com 
o Teatro Livre, de André Antoine*, 
em 1887, na Franca. O Teatro Li
vre serviu de padrao à Freie Bühne 
de Berlim (1887), ao Independent 
Theatre de Londres (1898) e ao 
Teatro Artístico de Moscou (1898). 
Neste último, Stanislávski* desen
volveu o método que iria exercer 
grande influência internacional no 
estilo de encenação e de representa
ção dos atores.

O Realismo teatral do século
X X  criou formas mais complexas 
de abordagem, que permitiram le
var ao palco um a visão mais dinâ
m ica dos problemas individuais e 
sociais. Destacam-se, neste particu
lar, Pirandello*, Eugene O’Neill*, 
Arthur Miller (1915- ), Clif
ford Odets*, Harold Pinter 
(1930- ) e Arnold Wecksler.

A verdade do hom em  e da 
natureza em form as e cores

O Realismo chegou à pintura 
sob a dupla influência da  literatura 
e da agitação política, principal
mente dos movimentos revolucio
nários de 1848 na Europa.

No âmbito propriamente pictó
rico, o Realismo constituiu uma 
reação ao estilo acadêmico. Este

não conseguia manter-se à altura 
do Classicismo e passara a abusar 
dos temas mitológicos e guerreiros, 
tratados com grandiloqüência cada 
vez mais convencional.

A reação realista começou pela 
paisagem. O grupo da cham ada es
cola de Barbizon desprezou o sun
tuoso, o pitoresco e o anedótico, 
explorando, com uma visão rigoro
samente objetiva, a paisagem regio
nal francesa. A principal figura 
desse grupo e também o mais in
flexível no realismo, é Théodore 
Rousseau*. Outros nomes são os 
de Jean-François Millet*, Díaz de 
la Pefia(1808 1876)e François Bo- 
vin (1817-1887). Fora do grupo de 
Barbizon, a paisagem realista se 
manifestou com grande força tam 
bém nos quadros de Corot* e de 
Charles-François Daubigny*.

A ruptura radical com o acade- 
micismo seria consumada por 
Courbet*, Daumier* e Millet, os 
três grandes nomes da pintura rea
lista francesa do século XIX.

Courbet pintou e expôs ao ar li
vre, escandalizando os acadêmicos. 
Trouxe às telas a gente simples do 
campo em cenas da vida cotidiana, 
pintou paisagens e naturezas mor
tas com espírito de verdade e natu
ralidade. Dele escreveu Cézanne*: 
“Um pedreiro. Um tosco e rude

caiador de paredes. Um moedor de 
cores. . . Não há outro que possa 
eclipsá-lo neste século”.

Na pintura de Courbet também 
se refletem suas idéias políticas de 
revolucionário de 1848 e de partici
pante da Comuna de Paris, em 
1871. Em carta a um amigo, escre
veu: “Não sou apenas socialista, 
m as também democrata e republi
cano, partidário da revolução; sou 
sobretudo um realista, amigo sin
cero da verdade”.

Honoré Daumier começou como 
caricaturista e litógrafo, passando 
mais tarde à pintura a óleo. A ativi
dade de repórter nos tribunais de 
Paris lhe permitiu compor os per
sonagens do mundo judiciário — 
advogados, juizes, etc. — numa sé
rie de desenhos satíricos, em que o 
traço fisionômico mais revelador 
do caráter é a boca. Neste particu
lar, sua habilidade é considerada 
inexcedível. Suas charges, que de
nunciavam os exploradores do 
povo, marcaram época e o levaram 
mesmo à prisão. A qualidade avtís- 
tica dos desenhos de Daumier des
pertou o entusiasmo de Balzac, que 
comentou: “Esse rapaz tem sangue 
de Michelangelo nas veias”. E, de 
fato, em condições de vida muito 
difíceis; Daumier realizou uma pin
tura a oleo em que o realismo é ser

vido por um vigoroso poder de 
criação e por notável virtuosismo 
técnico.

Filho de camponeses, Millet re
produziu o mundo rural sem artifí
cios embelezadores. Em sua fa 
mosa tela A s Espigadoras, 
mulheres curvam-se no rude es
forço do trabalho agrícola. Entre os 
pintores realistas, na França, desta- 
caram-se ainda Théodore Fantain- 
Latour (1836-1904), León Bonnat 
(1833-1922), Carolus Durant 
(1837-1917) e Théodule Ribot 
(1823-1891). Antes de sua fase im
pressionista, Manet* foi influen
ciado pelo realismo de Courbet. 
Dentro deste espírito, propôs ao 
prefeito de Paris que as paredes do 
edifício da  municipalidade fossem 
cobertas com cenas da vida da ci
dade: os mercados, as estações fer
roviárias e os parques cheios de 
gente.

Na Bélgica, destacaram-se os 
pintores realistas Henri de Braeke- 
leer (1840-1888) e Charles de 
Groux (1825-1870); na Alemanha, 
Adolf Menzel (1.815-1905) e Wi- 
Ihelm Trübner (1851-1917); na Ho
landa, Josef Israels e Johann Bart- 
hold Jòngkind; na Romênia, 
Grigorescu (1838-1907) e Am 
dreescu (1850-1882); na Rússia, 
Nicolas Gay (1831-1894) e Ilia Re- 
pin (1844-1930).

Este útimo, considerado o maior 
pintor da escola realista russa, foi 
motivado pela temática do protesto 
social. Ficou mundialmente célebre 
seu quadro Os Barqueiros do 
Volga.

Em filosofia, a diversidade

O significado da palavra rea
lismo, na história da filosofia, é to
talmente diferente daquele asèu- 
mido pelo conceito, quando 
aplicado às artes. ,

Além disso, com o passar do 
tempo, a palavra realismo ganhou 
da filosofia uma multiplicidade de 
conotações.

Existem, antes de tudo, dois ti
pos de realismo: um, iniciado na 
Antiguidade grega e desenvolvido 
na Idade Média, que se opõe ao 
Nominalismo*; outro, o moderno, 
geralmente definido em contraposi
ção ao Idealismo*.

O primeiro sentido refere-se a 
uma atitude frente à questão dos 
universais, que defende a existência 
dos universais, independentemente 
do pensamento. Afirmando a exis
tência real dos universais; O Rea
lismo se preocupou com a relação 
existente entre eles e os objetos par
ticulares. Originaram-se assim 
duas posições que orientariam to
das as discussões travadas durante 
a Idade Média: realismo extremo e 
realismo moderado. A prim eira po
sição, calcada em Platao*, sustenta 
que os universais, existindo real
mente, são modelos eternos do 
mundo sensível. Elès fundam a 
existência dos particulares, na me
dida em que estes os copiam. O 
realismo moderado, representado 
por Aristóteles*, defende a existên
cia dos universais, não anteriores 
nem posteriores aos particulares, 
mas sim como já  existentes neles, 
como formas comuns a eles. As
sim, o particular poderia ser pro
movido a uma instância universal

Embora representem filosofias diferentes. Descartes (à esquerda) e Locke 
afirmam que os sentidos redefinem a realidade, no ato da percepção.

A pintura de Corot mostra a incorporação do sensualismo. ("A  M arie ta".)
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Com o stalinismo, o Realismo socialista foi imposto aos intelectuais da União Soviética. Em sua base, encontram-se 
alguns romances e contos de Górki e Babel. (À esquerda "Cavalaria Vermelha'' de Babel; à direita, Stálin.)

através da abstração operada pelo 
sujeito cognoscente.

Em luta contra o Idealismo, sur
giu o Realismo moderno. Essa lutí 
apóia-se em dois postulados: o pri
meiro é a demonstração de que o 
conhecimento dos objetos físicos 
externos é obtido pela percepção*, 
direta ou indiretamente^ o segundo 
é a recusa da proposição idealista 
segundo a qual os objetos físicos 
não poderiam existir sem o sujeito 
cognoscente que realizasse seu co
nhecimento. Estabelecidas essas di
retrizes, o Realismo contemporâ
neo dividiu-se em diversas 
tendências que, por sua vez, ganha
ram diferentes matizes. No entanto, 
é possível fazer uma sistematiza
ção. Primeiramente, podem ser es
tabelecidas duas direções: o rea
lismo gnosiológico e o realismo 
metafísico. O primeiro afirma que 
para se obter o conhecimento da 
realidade não são necessários certos 
conceitos ou categorias estabeleci
dos a priori como defendiam os 
idealistas; o que importa é aquilo 
que é dado a conhecer. O realismo 
metafísico, por sua vez, afirma que 
os seres existem fora e independen
temente da consciência do sujeito 
cognoscente. Portanto, o realismo 
gnosiológico preocupa-se exclusi
vamente com o modo de conhecer 
o real, enquanto o metafísico ocu
pa-se com o modo de ser do real. 
Mas o realismo gnosiológico apre
senta duas tendências: o realismo 
ingênuo ou natural e o realismo 
científico, crítico ou empírico.

O realismo ingênuo sustenta a 
teoria d eque  o conhecimento seria 
uma redução perfeita, uma cópia 
fotográfica da realidade, enquanto 
o científico faz a advertência de 
que os elementos percebidos pelos 
sentidos não podem ser identifica
dos ao verdadeiramente real, pois o 
ato da percepção altera o objeto 
real.

Uma outra variação do Rea
lismo moderno e contemporâneo 
expressa-se no Neo-Realismo*, que 
afirma, por um lado, a objetividade 
das aparências enquanto suas pro
priedades intrínsecas e sua percep
ção imediata, e, por outro lado, a 
existência da função selecionadora 
e reveladora do sistema nervoso, no 
processo de percepção diante des
sas propriedades; de maneira que a 
percepção atuaria como um filtro 
no processo de interação sujeito- 
objeto.

Existem ainda dois outros mati
zes Opostos do Realismo moderno: 
o realismo apresentativo de Reid*, 
propondo que ao menos alguns 
particulares e universais seriam 
apreendidos antes direta que indire
tamente, isto é, por meio dos senti
dos; e o realismo representativo, 
como o defendido por Lócke*, afir
mando que no ato de percepção a 
realidade externa é redefinida pelos 
sentidos, estando, dessa maneira, 
todo conhecimento limitado pelos 
sentidos.

VEJA TAM BÉM : Conhecimento; 
Idealismo; Literatura; Natura
lismo; Neo-Realismo; Nom ina
lismo; Percepção; Realismo Socia
lista; Romance; Romantismo; 
Teatro; Univ'ersal.

Realismo 
Socialista

O realismo socialista constitui 
um a corrente especial no quadro 
do realismo artístico. Surgiu na 
União Soviética e ali se apresentou 
como a teoria estética decorrente 
dos princípios marxistas. Marx* e 
Engels* incluíram a arte entre as 
formas ideológicas da consciência 
social, como parte da superestru
tura da sociedade, porém não ex
pressaram opiniões sobre assuntos 
de estética senão em passagens es
parsas. Plekhanov* limitou-se a es
tudar o contexto sociológico do fe
nômeno artístico. Lênin*, além de 
ensaios sobre autores russos, escre
veu um artigo acerca da literatura 
partidária, que deveria ser inspi
rada diretamente na linha política 
do partido e obrigatória para os es
critores militantes em suas fileiras. 
Contudo, o próprio Lênin não pre
tendia estabelecer uma política ge
ral para a arte, domínio em que se 
confessava leigo.

Assim, ao tomar o poder em 
1917, o Partido Bolchevique russo 
não possuía uma doutrina sistemá
tica e oficial sobre a atividade artís
tica. E os primeiros tempos do 
novo regime se caracterizaram pela 
liberalidade em matéria de formas 
e estilos, embora o pressuposto 
generalizado da necessidade de 
um a arte a serviço da construção 
do socialismo cedo afastasse da 
Rússia o abstracionista Kan- 
dinsky* e o surrealista Chagall*.

A tese do realismo socialista não 
surgiu por imposição burocrática, 
de cima para baixo, mas antes 
como tendência da vida literária. 
Essa tendência manifestou-se numa 
série de obras marcantes, entre as 
quais O Dom Silencioso e Terras 
Desbravadas, de Cholokhov 
(1905- ), A  Derrota, de Fa- 
deiev*, Cimento, de Gladkov, O Se-

f undo Dia da Criação, de Ehren- 
urg*, Poema Pedagógico, de M a

karenko, e ainda os poemas de 
Maiakóvski, na sua fase soviética.

Todavia a nova corrente não ob
teve aceitação geral na década de 
vinte, pois havia artistas que conti
nuavam a valorizar o experimenta
lismo formal ou que assumiam 
diante da realidade da vida social 
um distanciamento à maneira 
brechtiana (o caso de Babel* em A  
Cavalaria Vermelha).

O realismo socialista teve em 
Górki* o primeiro teorizador im
portante, o que era coerente com 
sua obra já  realizada, sobretudo A  
Mãe, na qual muitos críticos identi
ficam o marco inicial da nova ten
dência. Górki cunhou a expressão 
“realismo socialista” e se incumbiu 
de expor sua doutrina estética num 
relatorio ao Primeiro Congresso de 
Escritores Soviéticos. Reunido em 
1934, o Congresso refletiu as in
fluências decorrentes do triunfo já  
completo do stalinismo*. Ao esma
gamento de todas as divergências 
no plano político devia correspon
der a disciplina uniformizadora no 
âmbito das atividades artísticas. Os 
estatutos da União dos Escritores, 
então fundada, proclamaram o rea
lismo socialista como. “o  método 
fundamental da literatura e da crí
tica literária.” Logicamente, ô mé
todo foi estendido às demais artes

e se converteu em doutrina oficial 
exclusivista.

Não somente os stalinistas, mas 
também marxistas de orientação 
antistalinista, a exemplo de Georg 
Luckács*, apontam o realismo so
cialista como teoria estética ine
rente ao marxismo*. Ao nível doutri
nário as interpretações do conceito 
são, portanto, variadas. Mais 
significativo parece, por isso, a ca
racterização do realismo socialista 
como foi e ainda é entendido e pra
ticado na União Soviética. Sua for
mulação mais conseqüente se en-

Jorge Amado usou essa estética em' 
"Os Subterrâneos da Liberdade".
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O cinem a tam bém  sofreu a investida sta lin ista . Eisenstein contrariou obras anteriores ("Encouraçado P otem kim ". 
embaixo) e supervalorizou o herói em "A lexandre N evski" (em cim a, d ire ita) e "Ivã , o Terríve l" (esquerda).

contra nos informes de Andrei 
Jdanova (1896-1948) sobre litera
tura e arte, publicados em 1947.

Teoria e prática

O princípio fundamental do rea
lismo socialista é o da captação da 
realidade com a visão partidarista, 
isto é, com uma tomada de posição 
explícita a favor da construção do 
socialismo. A tese defendida por 
Lênin se generalizava a todos os 
artistas, fossem ou não militantes 
do partido.

O realismo devia ser consciente
mente seletivo, colhendo da reali
dade os aspectos bem dosados que 
confirmassem teses do partido e 
fortalecessem a confiança no ideal 
da futura sociedade comunista. A 
ênfase em aspectos críticos passou 
a ser denominada de objetivismo, 
indicador de visão estática, despro
vida de sentido histórico (pelas 
mesmas razões, admitiam-se as 
descrições de tipo naturalista, pois 
nivelam os aspectos contraditórios 
da realidade). Tal inversão da no
ção de realismo, ao menos no sen
tido que adquiriu no século XIX, 
se completou com a inserção do 
princípio do “romantismo revolu
cionário”. A obra de arte devia 
conter uma projeção visionária da 
sociedade futura, por mais que se
melhante projeção só coincidisse 
artificiosa e mecanicamente com o 
mundo real evocado pelo artista.

Do partidarismo e do rom an
tismo revolucionário derivou uma 
concepção esquemática e mani- 
queísta dos temas e personagens. 
Ao artista cabia salientar o “herói 
positivo”, personagem empenhado 
na construção da nova sociedade, 
sem dúvidas nem vacilações. O ar
quétipo do herói positivo era o pró
prio Stálin*, cujo “culto” impreg 
nou a arte soviética da época. O 
personagem negativo só podia ser 
representado enquanto sobrevivên
cia do passado e elemento extrín
seco à comunidade. Dentro desses 
limites, desenvolviam-se os confli
tos dramáticos. Numa singular 
coincidência com a literatura popu
lar e com o cinema norte-ameri 
cano da época, a arte soviética, em
bora em quadro social oposto, 
também adotou as normas do puri 
tanismo vitoriano e do happy end.

Do ponto de vista formal, os 
partidários do realismo socialista 
oficializado optaram decidida
mente pelas formas simplificadas 
ou exuberantemente decorativas, de 
fácil comunicabilidade e de ime
diata aceitação popular. Essas for
m as teriam de ser buscadas na tra
dição nacional consagrada, 
justam ente a de mais geral assimi 
lação. Conseqüentemente, a 
ficção literária e a dramaturgia se 
comprimiram na estrutura do ro
mance e do teatro russos do século 
X IX , os poetas retornaram ao 
verso metrificado, as artes plásticas 
mantiveram-se fiéis ao estilo acadê
mico e, na música, imperou o melo- 
dÍ3 mo romântico, considerando se 
Tchaikóvski* o modelo supremo. 
Uma vez que a forma artística de
via subordinar-se ao seu conteúdo, 
entenderam os teóricos e os críticos 
que toda pesquisa autônoma da 
forma conduzia ao grave pecado 
do formalismo. A arte moderna, do

impressionismo* ao abstracio- 
nismo*, ficou completamente des
conhecida para as gerações poste
riores a 1917.

Muitos intelectuais marxistas 
concordam com os críticos não 
marxistas na apreciação dos resul
tados do realismo socialista. Essa 
apreciação destaca o processo de 
redução da arte a formas inferiores 
de propaganda política, explicitada 
na exigência de Stálin de que os es
critores fossem “engenheiros das 
almas”.

O processo de redução não im
pediu, no entanto, o aparecimento 
de obras de valor estético, nem se 
desenvolveu sempre sem resistên
cia. Isaac Babel e outros escritores 
foram suprimidos fisicamente. Em 
outros casos, os_autores que não se
guiam os padrões oficiais tiveram 
de recuar através de declarações 
autocríticas. Foi o que se deu com 
o cineasta Sergei Eisenptein* e com

o compositor Dimitri Chostako- 
vitch (1906-1975).

Após o XX Congresso do Par
tido Comunista da URSS, no qual 
foi denunciado o chamado “culto à 
personalidade” de Stálin, iniciou-se 
uma fase conhecida como de de
gelo, denominação inspirada numa 
novela de Ehrenburg. Surgiram, en
tão, as Memórias deste último e as 
obras de Nekrassov, Vossnes- 
senski, Evtuchenko e Soljenítsin 
(1924- ), de aguçado espírito 
crítico. Após longa decadência, o 
cinema soviético reviveu com al
guns filmes de dramaticidade e 
certa inventividade formal. O de
gelo abrangeu outros países socia
listas, sendo esta a melhor fase dos 
cinemas polonês e tcheco.

Nos últimos anos do governo de 
Kruschev*, começou o retorno à 
imposição das normas rígidas do 
realismo socialista na Uniao Sovié
tica. Vários artistas inconformistas

conhecidos, voluntariamente ou 
não, emigraram para o Ocidente.

Nos países capitalistas, o rea
lismo socialista inspirou obras, en
tre outros autores de Henri 
Barbusse (1873-1935) e Louis Ara- 
gon (1897- ), na França; An- 
dersen Nexo (1869-1954), na D ina
marca; Anna Seghers (1900- ), 
na Alemanha; Vasco Pratolini 
(19 13- ), na Itália. No Brasil, a 
realização mais característica do 
realismo socialista é a trilogia Os 
Subterrâneos da Liberdade, de 
Jorge Amado (1912- ). Alguns 
dos autores que foram citados e 
ainda outros tiveram no realismo 
socialista n acesso à autêntica rea 
lização artística.

VEJA TAM BÉM : Eisenstein; Eu
ropa do Leste, Cinéma da; Gorki; 
Stalinismo.
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No dia 2 de dezembro de 1942
— que chega a ser considerado o 
início de uma nova era — , um 
grupo de cientistas e técnicos lide
rados por Enrico Fermi* utilizou 
pela primeira vez um reator nu
clear, o CP I.

Reator nuclear é um aparelho 
produtor de calor e de radiações 
nucleares (raios alfa, beta, gama, 
etc.-), empregando para isso a fissão 
nuclear controlada. A fissão nu
clear é uma reação nuclear em ca
deia: um átomo (principalmente se 
tiver massa atômica elevada) é 
bombardeado, por exemplo, com 
uma partícula alfa. Quebra-se com 
isso o núcleo do átomo, que se di
vide em dois ou mais núcleos, emi
tindo esses, por sua vez, outra 
partícula alfa, que se chocará com 
um novo átomo, e assim sucessiva
mente. É um processo em cadeia: 
o núcleo cindido pode emitir, por 
exemplo, duas partículas alfa que 
romperão dois outros núcleos, re
sultando na emissão de quatro no
vas partículas alfa, numa série in- 
controlável (na hipótese de 
abandonada a si mesma) de desin
tegrações, crescendo (no caso) com 
a rapidez de uma progressão geo
métrica.

O fenômeno da reação em ca
deia é o processo nuclear básico 
dos reatores. A fissão, sua fonte 
energética, é realizada em certos 
isótopos de elementos pesados, 
como o tório, o plutônio e o urânio. 
Dos 200 milhões de elétron-volts 
produzidos em cada fissão, 160 mi
lhões são conduzidos pelos dois 
fragmentos resultantes da cisão do 
núcleo. A fissão também libera 
nêutrons de alta energia que po
dem, por sua vez, provocar novas 
fissões. Os 160 milhões de elétron- 
volts transformam-se quase inte
gralmente em calor, num lapso de 
tempo muito curto.

A fim de diminuir as perdas de 
superfície, envolve-se o núcleo do 
reator com um refletor. Este pro
voca o retorno (ao interior) de nêu
trons que tendem a fugir. O melhor 
refletor é o berílio, mas também 
são bons a grafita, a água, a água 
pesada e o chumbo.

Um problema muito sério a que 
estão sujeitos os reatores é o da 
corrosão sofrida pelo urânio. Para 
evitá-la, costuma-se envolver o urâ
nio num cartucho de alumínio. E, 
no entanto, um envoltório de dura
ção limitada, pois o alumínio tor
na-se radiativo em poucas horas.

N êu trons re ta rdados

A engenharia nuclear estuda os 
problemas de estrutura dos reato
res, os processos de extração e apli
cação do calor e os problemas rela
tivos aos sistemas que regulam e 
controlam seu funcionamento. Por 
outro lado, a física dos reatores 
analisa os processos nucleares que 
ocorrem na região do reator que 
contém o combustível (material 
radiativo).

Existe, atualmente, grande nú

mero de sistemas capazes de con
trolar a reação em cadeia. O mo
delo mais simples consiste numa 
esfera de urânio-235 ou de plutô- 
nio-239, de diâmetro variável entre 
5 e 10 cm — é o reator denomi
nado “veloz” (porque a reação em 
cadeia permanece mediante nêu
trons velozes produzidos na fissão). 
A grande limitação desse aparelho 
é que a energia libertada pela fissão 
sob a forma de calor (bem como a 
conduzida por nêutrons e raios 
gama) sofre uma dissipação tér
mica através da superfície da es
fera. Uma potência térmica má
xima de cerca de 20 kw pode 
atravessar uma esfera de urânio de 
5 cm de diâmetro sem que esta su
pere o ponto de fusão do urânio 
(que é de cerca de 1 100° C). Tal 
potência térmica corresponde a

6.10 14 fissões por segundo.
Para obter uma freqüência maior 

de fissões (e, assim potência e fluxo 
de radiações maiores), utiliza-se o 
resfriamento do múcleo do reator 
por intermédio de um refrigerante, 
que pode ser um líquido que conte
nha hidrogênio (como água ou 
compostos orgânicos). Um metal 
que, à temperatura de funciona
mento do reator, se encontre no es
tado líquido pode fazer esse traba
lho; mas mesmo os mais utilizados 
(o sódio, o bismuto e o cálcio) têm 
massa atômica relativamente ele
vada, o que torna praticamente des
prezível o retardamento dos nêu
trons velozes por colisão. Já  a 
substância refrigerante hidroge- 
nada é um bom moderador da velo
cidade dos nêutrons. Outros bons 
moderadores são a grafita, a água,

a água pesada e o berílio. O pro
cesso de perda de energia pelos 
nêutrons e análogo àquele pelo 
qual uma bola de bilhar vai per
dendo sua energia, numa série de 
choques sucessivos. O divulgador 
brasileiro R. Argentière jndica que 
o termo "moderador” não é muito 
conveniente, uma vez que pode su
gerir o efeito de frear a reação e 
que, uma vez retirado o moderador, 
esta se prolonga indefinidamente
—  o que é falso, pois, mesmo sem 
o moderador, não ocorre reação em 
cadeia num bloco de urânio natu
ral. Seria mais correta a expressão 
“retardador de nêutrons” .

Como o urânio-235 sofre fissão 
com uma probabilidade maior de 
produzir nêutrons lentos, ele é em
pregado em quantidades percen
tuais relativas a massa toda de urâ-

0  núcleo (A) de um reator está situado no in te rior da câmara pressurizada (B), ligada ao sistema de resfriamento 
(C). A câmara encontra-se protegida tam bém  por um espesso revestim ento externo |D ), em geral de cim ento carre
gado com  fragm entos de ferro. Sua função consiste em criar uma barreira à passagem dos raios gama produzidos 
no núcleo. A barra de controle (E), os canais de irradiação (F) e a coluna térm ica (G) —  formada por barras de 
grafita — podem ser introduzidos no reator. Ao fundo, aparece a mesa de comando (H), onde são lidas as in fo rm a
ções sobre o que acontece no in te rior do núcleo, a cada instante, e o processamento das reações.
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Um núcleo té rm ico , ao inc id ir sobre um núcleo de urânio-235 (al, é absor
v ido, criando uma situação de instabilidade (b) que leva este núcleo a se 
desintegrar (c). Ele cinde-se em duas partes de massa desigual, liberando 
nêutrons (n), neutrinos ( v) e radiações gama ()') e beta (/ft.

nio, acrescentando-se aos materiais 
capazes de refrear os nêutrons. 
Esse refreamento é tal que a ener
gia inicial — da ordem de 1 milhão 
de elétron-volts — torna-se, após 
muitas colisões sucessivas, da or
dem de alguns centésimos de elé- 
tron-volts. As fissões ocorrem, em 
sua maior parte, produzindo nêu
trons lentos.

Quando o reator utiliza nêutrons 
dotados de energia intermediária, 
recebe a denominação,de “reator 
intermediário”.

A riqueza do urânio

Durante muito tempo os grandes 
reatores foram empregados prepon
derantemente para a produção de 
plutônio. Esse elemento forma-se a 
partir da ação dos nêutrons sobre
o urânio-238. No entanto, outros 
produtos das reações nucleares 
provocadas pelas fissões vão

A partir da fissão controlada de á to 
mos pesados, os reatores produ
zem calor e radiações nucleares. 
(Reator do Ins titu to  de Energia 
A tôm ica. São Paulo).

No elemento moderador de grafita 
com bainha de alum ínio sintetizado 
(no alto), são sempre inseridos bar
rotes de carbeto de urânio.

as reações, até ficar interrompida a 
série de fissões. Trata-se de um pro
cesso de escorificação, tornando-se 
necessário substituir barras de urâ
nio. Elas são retiradas do reator e 
submersas numa solução que dis
solve as cróstas, o que possibilita 
separar o plutônio dos outros pro
dutos da fissão.

Um reator pode também utilizar, 
ao invés de nêutrons lentos, nêu
trons velozes. Para isso, constrói-se 
um reator sem moderador, tal que
o nêutron veloz cruze com uma 
quantidade maior de núcleos de 
urânio-235 do que encontraria na 
massa convencionalmente utilizada 
nos reatores. Isso é efetuado utili- 
zando-se, não a mistura natural de 
seus isótopos, mas o chamado 
“urânio enriquecido” (urânio ao 
qual foi acrescentado urânio-235), 
ou, então, urânio-235 em estado 
puro. Reatores que funcionam à 
base de nêutrons rápidos costu
mam ter pequenas dimensões e uti

lizar urânio enriquecido numa 
quantidade rêlativamente pequena. 
Ò refrigerante é o sódio metálico 
em estado líquido, que entra a uma 
temperatura de cerca de 300° C e 
sai com aproximadamente 500° C»

Os tipos

Os reatores podem ser classifica
dos em duas categorias: geradores 
de calor e produtores de radiação 
(divisão essa que diz respeito ape
nas à preponderância de seu pro
duto, pois qualquer,reator é fonte 
tanto de calor quanto de radia
ções). Os geradores de calor são 
utilizados para aquecimento de 
fluidos e de ambientes, produção de 
vapor, de calor industrialmente 
aproveitável, de energia elétrica e 
de meios de transporte navais, aé
reos e espaciais. Os reatores produ
tores de radiações são empregados 
nos campos da pesquisa científica 
e técnica, na investigação do fenô
meno radiativo e dos eventos que 
envolvem radiações, bem como no 
estudo e nas aplicações dos efeitos 
das radiações sobre tecidos ani
mais, plantas, reações químicas, 
materiais específicos (como os me
tais utilizados na indústria), e na 
produção de isótopos radiativos e 
ae materiais fósseis.

Existe ainda outra categoria de 
reatores, conhecidos como “ con- 
vertedores” ou “ autofertilizantes” 
porque as radiações neles produzi
das são utilizadas para a consecu
ção de novos combustíveis nuclea
res. Numa pilha atômica clássica 
ocorre a seguinte repartição: dos 
2 700 nêutrons produzidos na de
sintegração de mil núcleos de urâ
nio-235 ou plutônio, 900 perdem-se 
na grafita ou em outro lugar; 750 
são absorvidos pelo urânio-238;
1 000 provocam a fissão do urâ
nio-235; e 50 escapam do núcleo 
através de sua superfície externa. O 
reator autofertilizante —  ou bree- 
ding, como também é chamado —  
modifica essa repartição de modo 
a deixar intata a parcela correspon
dente aos 1 000 nêutrons que pro
vocam a fissão e aumentar para
1 000 ou mais o número de nêu
trons absorvidos pelo urânio-238. 
Transformado em plutônio, o urâ
nio-238 pode substituir o urâ- 
nio-235 consumido e o reator pode 
funcionar consumindo a totalidade 
do urânio-238. Economicamente, a 
construção dos reatores breeding 
foi um passo revolucionário: o fu
turo industrial da produção de 
energia atômica pode vir a depen
der de seu desenvolvimento. Atra
vés do breeding é mais econômico 
fabricar plutônio do que urâ- 
nio-235.

Costuma-se também caraçteri- 
zar os reatores de acordo com o 
combustível que empregam, tais 
como o plutônio e o urânio natural, 
ou ainda de acordo com o material 
refrigerante empregado: hélio, 
água, anidrido carbonico, etc. O 
moderador (água pesada, grafita, 
berílio, etc.) é outro critério even
tualmente adotado.

Reatores térmicos podem ser ho
mogêneos ou heterogêneos. Nos 
primeiros, o combustível e o mode
rador encontram-se misturados 
num a solução ou numa suspensão. 
N o s heterogêneos, estão separados
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(por exemplo, uma barra de urânio 
mergulhada num recipiente con
tendo água pesada).

Nos reatores com moderador de 
grafita, o refrigerante utilizado é, 
por exemplo, o ar ou o dióxido de 
carbono. São relativamente peque
nos, conseguindo atingir níveis de 
energia elevados e precisão de 
controle.

Reatores de piscina são outro 
tipo muito usado na pesçjuisa 
científica. Moderados e esfriados 
pela mesma água, produzem Nêu
trons em grandes quantidades. Seu 
combustível fica disposto de modo 

ue a água fria possa correr através 
o núcleo, resfriando-o e absor

vendo radiações.
O reator de água pesada é consi

derado o mais potente entre os des
tinados à pesquisa. Seu combustí
vel é o urânio-235 e seu moderador

(e refrigerador) é a água pesada.
Reatores que se destinam à pro

dução de outras formas de energia, 
como a elétrica, são denominados 
“reatores de potência”. O primeiro 
deles a funcionar foi a estação atô
mica APS-1, construída em 1954, 
perto de Moscou.

Existem tam bém'vários tipos de 
reatores de potência, entre osquais 
os reatores de água sob pressão, os 
reatores de água fervente e os rea
tores de gás aquecido. O primeiro 
utiliza água sob pressões elevadas 
como refrigerante e como modera
dor. A pressão elevada impede que 
à água que circula através do rea
tor ferva. E uma água carregada de 
radiatividade, mas que transmite o 
calor a um segundo circuito, que o 
utiliza. O APRR e o PW R norte- 
americanos são reatores deste tipo. 
No reator de água fervente não

existe um circuito secundário: a 
água gera vapor diretamente no 
reator. Esse vapor, por sua vez, 
aciona um turbogerador. Os reato
res de gás aguecido_ utilizam, por 
exemplo, o gas carbônico ou helio 
aquecidos. Outros tipos de reatores 
de potência são os reatores de só- 
dio-grafita e os reatores breeders 
velozes. Os primeiros utilizam a 
grafita como moderador e o sódio 
liquido como refrigerante. Seus 
combustíveis são o urânio ou o tó- 
rio enriquecidos. O sódio líquido 
possibilita trabalhar com tempera
turas elevadas sem criar pressões 
no reator. Os breeders velozes utili
zam nêutrons velozes, produzindo 
materiais fissionáveis e energia 
térmica.

Os chamados “ reatores homogê
neos” utilizam um combustível 
líquido — num mesmo líquido uti

lizado pelo reator encontram-se 
tanto o combustível como o mode
rador e o refrigerante. O líquido 
circula livremente num circuito fe
chado, conduzindo calor. O com
bustível líquido utilizado é o sul
fato de uranilo, e os_ moderadores 
e refrigerantes são a água e a água 
pesada.

Há ainda outros tipos de reato
res que são destinados a usos espe
ciais, como, por exemplo, os reato
res para propulsão naval, que 
operam em n a v i o s * o s  reatores 
para produção de plutônio; etc.

VEJA TAM BÉM : Aceleradores de 
Partículas; Ã tom o; Curie, Pierre e 
Maria; Energia Nuclear; Fermi; 
Física Nuclear; Radiatividade; 
Urânio e Tório.
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Rebites

Os rebites são peças metálicas 
constituídas por uma parte cilín
drica alongada (“corpo’ ), com diâ
metro maior numa das extremida
des (“cabeça de assentamento”). O 
outro extremo é deformado por 
meio de ferramentas especiais, gol- 
peando-se o excesso de material do 
corpo, que sobressai após haver 
transpassado as peças a serem uni
das. Desse modo, forma-se uma se
gunda cabeça (“ cabeça de trava- 
mento”), que as comprime forte
mente entre si.

Graças à versatilidade, facili
dade de colocação e baixo custo, os 
rebites (assim como os parafusos*) 
são elementos mecânicos muito uti
lizados para fixar chapas e montar 
componentes em produtos acaba
dos.

O método de fixação de chapas 
costuma dotá-las de furos que fi
cam em perfeita correspondência 
quando uma é colocada sob a ou
tra. Por essas aberturas são intro
duzidos cilindros de ferro incandes
cente, depois fixados por meio de 
um martelo pneumático. O diâme
tro dos rebites deve ser inferior ao 
dos furos, pois a percussão a que 
ficam sujeitos os dilata, levando-os 
a aderirem perfeitamente à borda 
do orifício. Ó volume total do ferro 
incandescente, no entanto, é maior 
que o do buraco; assim, ao final da 
operação, “sobra” a parte que, 
martelada, formará a cabeça. No 
lado oposto (sob as chapas), o re
bite já  tinha uma cabeça, que es
teve apoiada em um sustentáculo 
sólido durante a operação.

Uma junção rebitada somente 
pode ser desmontada destruindo-se 
uma das cabeças do rebite. Dessa 
forma, a fixação por rebites pode 
ser considerada semipermanente, 
isto é, uma opção intermediária en
tre as junções desmontáveis (para
fusos) e as permanentes (solda ).

T ipos de rebites

A construção da extremidade do 
corpo onde será executada a ca
beça de travamento determina a 
maior ou menor facilidade para o 
rebitamento e a resistência final da 
junção, sendo por isso utilizada 
para caracterização dos vários ti
pos de rebites.

Os rebites sólidos (figura la, 
nessa página) não têm furo ou re
cesso na extremidade, exigindo, 
portanto, muito esforço para a ob
tenção da cabeça de travamento. 
Comumente, são utilizados para as 
aplicações de maior solicitação me- 
canica, onde haja necessidade de 
grande robustez e resistência na 
junção (estruturas de aço para 
edifícios, pontes e guindastes, ou 
em junções estanques para caldei
ras, reservatórios e tubos sujeitos a 
altas pressões). São fabricados, ge
ralmente, em aço de médio carbono 
(SAE 1030 — 1040). Para facilitar 
o processo, podem ser rebitados a 
quente, isto é, com aquecimento 
prévio do corpo antes da  formação 
da cabeça de travamento.

zado em materiais frágeis e quebra
diços, pois durante sua fixaçao não 
há aplicação de esforço sobre o 
material da junção.

C om o escolher

Para conseguir todas as vanta
gens (economia, resistência, etc.) 
que podem ser oferecidas por uma 
junta  rebitada, o projeto das peças 
e a escolha dos rebites devem ser 
executados de maneira técnica 
adequada.

O diâmetro do corpo, o material 
em que é executado e o tipo de re
bite dependem basicamente da re
sistência ao cisalhamento que o 
mesmo deve apresentar.

A escolha do diâmetro deve ter 
uma relação com a espessura da 
junção. (Para que se evitem falhas

Figura 1

la

1b

1c

1d |

Utilizados para fixar chapas e m ontar com ponentes em produtos acabados, 
os rebites são constituídos por um "co rp o ", uma "cabeça de assentam ento" 
e (depois de colocados) por uma "cabeça de travam ento".

1e a

Os rebites semitubulares (figura 
lb, nessa página) possuem um furo 
cilíndrico ou cónico na extremi
dade livre, com profundidade 
nunca superior a 1,2 vez o diâme
tro do corpo. Isso facilita a forma
ção da cabeça de travamento, ao 
mesmo tempo que mantém intata a 
resistência do corpo ao cisalha
mento, já  que a profundidade do 
furo atinge apenas o comprimento 
necessário para a formação da ca
beça.

Os rebites tubulares (figura lc, 
nessa página) têm o furo central 
bem comprido (maior que 1,2 vez 
seu próprio diâmetro) e, portanto, 
menor resistência ao cisalhamento, 
devido à redução da área da secção 
transversal do corpo. Sua grande 
vantagem é a possibilidade de per
furação de seus próprios alojamen
tos (furos para montagem) em ma
teriais moles como alguns tipos de 
plásticos e tecidos.

Os rebites bifurcados (figura ld, 
nessa página) apresentam um corte 
longitudinal no corpo a fim dejaci- 
litar a penetração e a perfuração de 
fibra, madeira, plásticos e metais 
moles, a exemplo dos rebites semi
tubulares. No entanto, têm pouca

resistencia tanto no corpo como na 
cabeça de travamento. que fica re
duzida a uma simples dobra das 
duas “pernas” em que foi seccio
nado o corpo.

Os rebites semitubulares, tubula
res e bifurcados geralmente são fa
bricados com materiais metálicos 
que possam ser facilmente defor
mados a frio, como, por exemplo, 
aços de baixo carbono (SAE 1010
— 1020), latão ou alumínio.

Para evitar a corrosão galvânica 
que ocorre quando dois materiais 
metálicos de potenciais eletroquí- 
micos diferentes entram em contato 
em presença de umidade, é preciso 
evitar que o material dos rebites 
seja diferente do material das peças 
a serem ficadas.

Os rebites de compressão (figura 
le, nessa página) consistem, na rea
lidade, de dois rebites: um sólido 
(“ macho”) e um tubular (“fêmea”). 
Às duas partes são unidas uma 
contra a outra com um ajuste de in
terferência. Devido ao otimo aca
bamento propiciado por esse tipo 
de rebite, e muito usado em artigos 
de cutelaria, pois a aparência de 
ambos os lados do rebitamento é 
idêntica. Ele pode também ser utili

Figura 2 
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na junção ou no próprio rebite, 
essa relação deve ser, no mínimo 1 
e no máximo 3, no caso de junções 
metálicas, e em torno de 1, para 
juntas fabricadas em material plás
tico.)

O comprimento é determinado 
pela quantidade de material que 
deve sobrar além da espessura total 
da junção, a fim de permitir a boa 
formação da cabeça de travamento. 
Geralmente, um comprimento de 
1,5 vez o diâmetro do corpo além 
da espessura de junção é conside
rado suficiente.

Para maior facilidade de fabrica
ção, procura-se, sempre que possí
vel, manter a relação entre o com
primento e o diâmetro do corpo, no 
máximo numa proporção de 6:1.

A localização dos rebites no pro
duto montado influi tanto na resis
tência da junção como nos requisi
tos de fixação.

Alguns pontos devem ser obser
vados: a distância com relação às 
bordas (a) e a distância entre dois 
rebites consecutivos (b), conforme 
mostra a figura 2, na página 
anterior.

A distância da borda da junção 
ao centro do rebite não deve ser in
ferior ao dobro do diâmetro do re
bite para que não haja ruptura. En
tretanto, não é conveniente que 
essa distância seja excessiva, pois 
quanto maior, tanto mais difícil o 
alinhamento dos furos. i

No que se refere à distância en
tre centros de rebites adjacentes, re
comenda-se que se especifique, no 
mínimo, três vezes o diâmetro do 
corpo, no caso de juntas com peças 
metálicas, e cinco vezes para peças 
plásticas.

Os rebites cegos

Em certos casos, a junção que 
será rebitada é acessível apenas por 
uma das extremidades. Dessa ma
neira, o processo de rebitamento 
somente é possível com a utilização 
de rebites especiais denominados 
“rebites cegos ’.

Esse tipo de rebite tem sua ca
beça de travamento formada do 
lado inacessível da junção, por 
meio de dispositivos mecânicos es
peciais, conforme mostram as figu
ras 3a, 3b e 3c, à página 282.

Na figura 3a está representado 
esquematicamente o rebitamento 
com pino de tração. Ao ser tracio- 
nado, o pino deforma a parte infe
rior do corpo e depois rompe-se na 
seção mais delgada.

A figura 3b representa um rebi
tamento realizado com pino de 
compressão. A parte inferior do 
corpo do rebite tem um perfil' ade
quado para sofrer deformação late
ral quando sob a ação de compres
são do pino.

A figura 3c representa de ma
neira esquemática o rebitamento 
por explosão da cabeça do trava
mento. O rebite apresenta a região 
interna final do corpo preenchida 
com material explosivo, que é deto
nado por aquecimento ou ainda 
pela aplicação de uma corrente elé
trica na cabeça de apoio.

Recém-nascido

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), pode-se conside
rar recém-nascido todo bebê no pe
ríodo que vai da  hora do nasci
mento ao 28.° dia de vida (período 
neonatal).

Toda criança nascida viva com 
tempo de gestação de mais de 37 
semanas completas é considerada 
recém-nascido a termo. Quando 
esse período é inferior a 37 sema
nas completas, diz-se que o bebê é 
prematuro.

O padrão para determinar se um 
nascituro apresenta peso normal 
relaciona-se ao tempo de gestação. 
Se o índice de 2 500 g não for atin
gido, a criança é considerada re
cém-nascida de baixo peso.

Um  frágil físico perfeito

O recém-nascido a termo de sexo 
masculino pesa em média 3 250 g 
e mede cerca de 50 cm; o de femi
nino, 3 090 g e 49 cm respectiva
mente.

A cabeça é grande em relação ao 
resto do corpo (1/4 da altura totál, 
contra 1/8 no adulto) e os membros 
são curtos: as pernas representam 
pouco mais de 1/3 da altura total 
(contra 1/2 no adulto).

Ao nascer a criança apresenta-se 
recoberta por um material cremoso 
esbranquiçado denominado vernix 
caseosa. Por volta do terceiro dia 
de vida, muitos dos nascituros 
normais adquirem uma colo
ração amarelada na pele (é a 
icterícia própria dos recém-nasci- 
dos). E quase todos, sobretudo os 
prematuros, têm uma pelugem fina 
e longa (“ lanugo”) na face, orelhas 
e dorso. Os cabelos são finos e

VEJA TAM BÉM : Parafusos; 
Solda. Essa etapa envolve mudanças essenciais, que perm item  a sobrevivência da criança no am biente extra-uterino.

O período neonatal estende-se do nascim ento ao 28.° dia de vida do bebê.
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as unhas, um pouco compridas.
O perímetro cefálico mede apro

ximadamente 34 cm (1 ou 2 cm 
maior do que o perímetro torácico). 
A cabeça pode-apresentar deforma
ções transitórias causadas pelos fe
nômenos plásticos do parto. A fon- 
tanela anterior mede, em geral, 2 
por 3 cm, tem forma de losango e 
pode estar ligeiramente deprimida.
. Os olhos permanecem fechados 
a maior parte do tempo nos primei
ros dias. As pálpebras costumam 
inchar devido a uma conjuntivite 
química, resultante do colírio de ni
trato de prata que é instilado nos 
olhos com fins profiláticos. As es- 
cleróticas são azuladas devido a 
sua delgadeza: pequenas hemorra
gias podem ocorrer, mas sem 
grande significado clínico. O estra-, 
bismo é comum, podendo persistir 
até três ou seis meses de idade. Os 
pavilhões auriculares são moles e 
moldáveis e o nariz geralmente é 
achatado na base e situado mais 
alto na face. Os lábios apresentam 
uma espécie de tubérculo no meio 
do lábio superior, quase sempre 
bem desenvolvido. A mucosa gen- 
gival é clara, quase branca nas re
giões correspondentes aos molares. 
A língua apresenta-se relativa
mente Rsa e é grande em relação ao 
tamanho da face e da boca. Em ge
ral, o maxilar inferior é pouco 
desenvolvido.

O pescoço é relativamente curto, 
não sendo raro encontrar-se uma 
massa dura no corpo do músculo 
esternoclidomastóideo, que^ pode 
atrapalhar a movimentação do 
corpo (de modo geral, é uma fi- 
brose secundária a traumatismo). 
O tórax tem forma cilíndrica e o 
ângulo costal é de quase 90 graus. 
O tipo respiratório é basicamente 
abdominal. A freqüência respirató
ria (em torno de cinqüenta movi
mentos por minuto) é muito maior 
do que a dos adultos, além de ser 
bem variável.

O pulso bate 120 vezes por mi
nuto (valores considerados nor
mais), mas pode chegar a 170 bati
das, sem que haja patologia 
cardíaca associada.

Pode haver ingurgitamento das 
mamas (tanto em meninos como 
em meninas), secundário à passa
gem de certos hormônios da mãe 
para o feto. O aumento das mamas 
as vezes persiste por várias sema
nas, podendo Ocorrer passagem de 
um fluxo de secreção semelhante 
ao colostro.

Em decúbito dorsal, o abdome 
está quase no mesmo nível do tórax 
(no prematuro é um pouco abau
lado e freqüentemente mostra dese
nho venoso).

O cordão umbilical (quase sem
pre branco-gelatinoso) deve cair 
entre o oitavo e o décimo dia de 
vida. Na região sacrococcígea pode 
haver uma depressão na extremi
dade do cóccix: é a fosseta sacro
coccígea, que geralmente não apre
senta maior importância clínica 
(exceto se ela apresentar uma co
municação entre o canal raquiano 
e o meio exterior).

Em relação aos órgãos genitais, 
verifica-se nos meninos que os 
testículos podem estar no canal in
guinal e nao na bolsa escrotal; ge
ralmente, o pênis apresenta prepú
cio com orifício muito estreito e

O peso do recém-nascido está relacionado com o tempo de gestação, oscilando entre 3 090 e 3 250 gramas.

freqüentemente há aderências entre 
a pele do prepúcio e a glande que 
vão se desfazer com o tempo. jNas 
meninas, é comum a congestão e 
ingurgitamento vulvar, e os peque
nos labios e o clitóris são proemi
nentes. Eventualmente, os peque
nos lábios podem estar aderentés.

Fora do ambiente materno

Depois que nasce, a criança en
frenta um ambiente totalmente 
novo.

Seu habitat líquido é substituído 
por um aéreo. Assim, o oxigênio 
que antes lhe era fornecido através 
do sangue materno (via transpla- 
centária) somente poderá ser ob
tido agora pela respiração pulmo
nar. A digestão e a assimilação de 
nutrientes, assim como a elimina
ção de excretas, obrigam a meca
nismos até então “adormecidos” .

Para a maior parte dos recém- 
nascidos, a respiração inicia-se 
logo ápós o nascimento, induzida 
pelos estímulos sensoriais decor
rentes do próprio parto e também 
pela simples exposição ao ar. Se es
ses estímulos fracassam, entram em 
ação mecanismos adicionais, de 
natureza química, que resultam no 
aumento do gás carbônico no san
gue. Pode-se apelar também a estí
mulos mecânicos (a fricção dos 
calcanhares, por exemplo).

__ Devido às condições de circula
ção sanguínea fetal, o recém-nas
cido tem seu dueto arterioso (co
municação da aorta com a veia 
pulmonar) aberto: com o nasci
mento ele se fecha, mas não total
mente (isso ocorre somente dois ou 
três meses depois). Com a cessação 
da circulação placentária e o fecha
mento do dueto, ocorre uma dimi
nuição do volume cardíaco, entre o 
nascimento e o segundo dia de

Medir, pesar e —  com  fins profilá ticos —  instila r n itra to  de prata nos olhos: 
os cuidados essenciais que se tom am  logo após o nascim ento.
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vida. Não são raros os sopros car
díacos, freqüentemente passageiros 
e sem significado patológico. _

Devido às relativas condições de 
falta de oxigênio vigentes na vida 
intra-uterina, a taxa de hemoglo
bina e o número de glóbulos verme
lhos do nascituro sao bastante ele
vados em relação ao que se observa 
em idades ulteriores. Com a melhor 
oxigenação dos tecidos, ocorre 
uma razoável destruição de eritró- 
citos; isso causa uma liberação 
acentuada do pigmento hemoglo
bina*, que manda para o fígado 
uma grande quantidade do pig
mento bilirrubina para ser metabo- 
lizado. Entretanto, como o fígado 
do recém-nascido é ainda imaturo, 
seus mecanismos de ação, sobre
tudo os que dependem de alguma 
ação enzimática, funcionam preca
riamente. O resultado é um acú
mulo de bilirrubina no sangue, es
perando o momento de ser 
metabolizado. E isso que origina a 
icterícia em pelo menos 50% dos 
recém-nascidos e que começa no 
terceiro dia de vida e costuma per
durar por cinco a sete dias, em ge
ral.

Por outro lado, a imaturidade 
dos centros termorreguladores do 
recém-nascido fazem com que ele 
seja um indivíduo homeotermico 
imperfeito, aquecendo-se em dema
sia e esfrianao-se com_ facilidade. 
As perdas calóricas são intensas 
em virtude de uma superfície cor
pórea (e, portanto, de evaporação) 
relativamente grande em relação ao 
peso. E sua pequena atividade mus
cular, somada à escassa ingestão 
de alimentos, revela-se insuficiente 
para compensar essas perdas.

O conteúdo existente no intes
tino por ocasião do nascimento de- 
nomina-se “mecônio” —  consiste 
num material verde-esçuro que co
meça a ser eliminado já  nas primei
ras horas de vida (se isso não 
ocorre, é possível que haja um pro
cesso obstjutivo intestinal).

A função renal é deficiente, de- 
vido_à imaturidade do órgão. A fil
tração glomerular é cerca de 30% 
a 50% a do adulto, e a reabsorção 
é de 15% a 30% a do adulto. A ca
pacidade de concentrar a urina é 
baixa, mas a capacidade de diluí-la 
conserva-se bem.

A estrutura e a função do sis
tema nervoso* é imatura ao nasci
mento. Examinada logo após ter 
nascido, a criança pode apresentar
o “ choque obstétrico”, provavel
mente devido à inibição temporária 
do sistema nervoso central por ano
xia ou trauma.

O s p rim eiros cu idados

Após o nascimento, o primeiro 
cuidado é assegurar a respiração. 
A criança deve ser mantida com a 
cabeça para baixo a fim de facilitar 
a drenagem do material contido na 
boca e vias aéreas superiores.

Além dos primeiros cuidados, 
realizados ainda na sala de parto, 
outras providências serão tomadas 
na unidade neonatal. Se o recém- 
nascido tiver baixo peso, será enca
minhado para a unidade de prema
turos, onde permanecerá numa 
incubadora. Se estiver reconhecida
mente contaminado, deverá ser en-
cammhado pata a unidade de \so\a-

mento. Além disso, deve ser-lhe 
ministrado 1 mg de vitamina K, 
para evitar hemorragias.

O recém-nascido prematuro 
pode apresentar dificuldade para 
manter sua temperatura e, por isso, 
precisa ser mantido numa incuba
dora regulada para 32 a 34° C.

Em relação ao estado nutricio
nal, o recém-nascido deve receber 
água com glicose após seis horas 
de vida. Com doze horas, pode ser 
levado ao seio materno a cada três 
horas. Nos intervalos, é obrigatório 
o oferecimento de água. Com vinte 
dias, é necessário ministrar vitami
nas A e D, em gotas.

Quanto à proteção contra infec
ções, os principais cuidados são re
servados ao tratamento do coto 
umbilical. De qualquer forma, no 
entanto, as medidas de assepsia, 
norma geral da unidade neonatal, 
constituem a melhor proteção con
tra infecções.

VEJA TAM BÉM : Obstetrícia:
P a rto ; P e d ia tria ; P U Íf iC U ltU Ta . Recite, inicialm ente um porta, à categoria de cidade em 1823.

Recife

Capital de Pernambuco e um 
dos mais expressivos pólos de de
senvolvimento regional, Recife é 
uma das oito Regiões Metropolita
nas definidas pelo Governo Federal 
através da Lei Complementar n.° 
14, de 8 de junho de 1973. En
quanto metrópole, engloba os mu
nicípios de Olinda, Jaboatão, 
Cabo, Paulista, Igarassu, Itama- 
racá, Moreno e Sao Lourenço da 
Mata.

Situa-se no trecho do litoral per
nambucano onde desembocam os 
rios Capibaribe, Beberibe e outros. 
Três ilhas dispostas na emboca
dura desses rios — ilhas do Recife, 
Santo António e Boa Vista — ser
vem de apoio ao núcleo urbano. 
Uma linha contínua de recifes 
areníticos forma um dique natural 
que abriga seu porto, localizado 
bem junto ao mar.

A condição dejjo rto  natural, li
gada à implantaçao e expansão da 
agroindústria da cana-de-açúcar, 
favoreceu o desenvolvimento da ci
dade desde o início do século XVI. 
A posição geográfica também foi 
um fator favoravel: Recife não se 
situa muito para o norte, onde as 
condições naturais da faixa litorâ
nea sao inferiores para o desenvol
vimento da plantação canavieira, e 
não se distancia muito das regiões 
sertanejas de maior densidade de
mográfica (sul do Ceará, oeste do 
Paraíba e chapada do Araripe).

Próspera e cobiçada

A origem do Recife está ligada 
à da  vizinha cidade de Olinda, fun
dada em 1537. Nessa época, 
quando Duarte* Coelho era dona
tário da capitania de Pernambuco, 
as pessoas já  se referiam ao porto 
de Olinda como “os arrecifes dos

Para evitar infecções o coto um bilical deve receber cuidados especiais.

A incubadora proporciona o calor necessário ao recém-nascido prematuro.
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navios”. Junto ao porto, surgiu 
uma aldeia de pescadores, núcleo 
primitivo da cidade. No entanto, 
o povoamento principal era Olin
da, vila construída nas colinas 
próximas.

Outros colonizadores europeus 
que disputavam com os portugue
ses o domínio dos mares mteressa- 
ram-se mais pelo Recife devido a 
seu valor estratégico: um porto na
tural, numa área dividida por vá
rios braços de rios, o que expunha 
muito bem quem tentava se aproxi
mar, facilitando a defesa.

Por volta de 1561, a povoação 
foi atacada por franceses; em 1595, 
por ingleses e em 1630, por holan
deses, que foram bem sucedidos e 
acabaram se fixando com o obje
tivo de explorar a próspera produ
ção de cana-de-açúcar.

Nessa época a Povoação dos Ar
recifes possuía cerca de duzentas 
casas, alguns armazéns de açúcar e 
uma atividade essencialmente mer
cantil, ligada ao açúcar produzido 
no interior.

Com a chegada de Maurício de 
Nassau, no ano de 1637, organi; 
zou-se a vida urbana do povoado: 
construíram-se jardins, palácios e 
pontes. Em 1639, passou a cha
mar-se Mauritzstadt (Cidade de 
Maurício). Traços dessa ocupação 
ainda são nítidos nas construçoes 
encontradas na região.

O domínio holandês* terminou 
em 1654. Recife era uma cidade 
próspera e continuou como impor
tante centro do comércio colonial, 
apesar da decadência do ciclo do 
açúcar. Em 1710 ganhou a condi
ção de vila, independente de Olinda 
(embora a aristocracia não se con
formasse em perder o controle so
bre o centro comercial). Daí surgiu 
o conflito que resultou na Guerra 
dos Mascates*, vencida pelo Re
cife. Consolidada a autonomia, a 
cidade passou por um novo período 
de desenvolvimento, em que se 
construíram pontes e aterros para 
melhor aproveitamento das áreas 
alagadas.

Depois de ser o centro da Insur
reição Pernambucana* (1817), Re
cife foi elevado à categoria de ci
dade (1823) e de capital da 
província (1827).

A partir de 1838 foram realiza
das importantes obras na cidade, 
como pontes, estradas, serviços de 
abastecimento de água e cais, 
além da construção dos prédios do 
palácio do governo e do Teatro 
Santa Isabel. Em 1859, uma com 
panhia inglesa iniciou os serviços 
de esgotos. Os serviços de gás, ele
tricidade e telégrafo foram instala
dos na mesma época, também por 
engenheiros ingleses.

Igrejas e m ocam bos

As condições naturais determi
naram a estrutura urbana do Re
cife. O lugar é uma planície aluvial 
circular, constituída de muitas 
ilhas na parte leste e em boa parte 
cercada de colinas terciárias (a 
oeste, essas colinas confundem-se 
com outras, formadas por terrenos 
cristalinos).

No século XIX , a cidade ainda 
ocupava apenas a ponta da restinga 
que hoje constitui o bairro do Re 
cife e uma parte da ilha de Santo

O contraste entre os modernos edifícios e os mocambos evidencia as con
tradições do crescim ento do Recife, acentuadas pelo grande êxodo rural.

Antônio. A oeste, na parte conti
nental da planície, instalaram-se 
engenhos, em torno dos quais se 
criaram povoações que acabaram 
por fundir-se com o núcleo urbano 
principal. Por isso, muitos bairros 
conservam nomes de antigos enge
nhos: Madalena, Várzea, Caxangá, 
Monteiro, Casa Forte, Apipucos, 
Dois Irmãos, Cordeiro, Torre e 
outros.

A introdução do transporte ur
bano coletivo foi decisiva para o 
crescimento espacial da cidade, que 
tomou conta de quase toda a planí
cie aluvial: para o norte, envolveu 
Olinda; mais tarde, alongou-se so
bre as praias do sul, formando bair
ros balneários como por exemplo o 
de Boa Viagem.

Nesse processo de crescimento, 
a superfície ocupada pelas águas 
foi sendo reduzida por entulhamen- 
tos planejados (nas áreas mais va
lorizadas) ou espontâneos.

O centro da cidade corresponde 
a trechos das ilhas principais. As 
três grandes pontes que unem a ilha 
do Recife à de Santo Antônio e as 
quatro que ligam esta à de Boa 
Vista formam um plano conver
gente sobre o porto.

No conjunto. Recife tem o as
pecto de uma cidade velha parcial
mente rejuvenescida. Ruas amplas 
e retas, modernos arranha-céus e 
bairros luxuosos contrastam com 
vias estreitas e tortuosas, velhas 
construções e mocambos (constru
ções sobre palafitas, feitas em ala
gados e habitadas pela população 
pobre vinda das áreas rurais, sem 
poder aquisitivo para ocupar os 
terrenos firmes). Boa parte das 
áreas dos mocambos tem sido ater
rada —  e assim valorizada — , o 
que explica o deslocamento das 
construções pobres para os morros 
da periferia.

Recife tem muitas igrejas e con
ventos, a maioria já  tombada pelo 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, pois reúne importantes 
manifestações da arte religiosa bra
sileira, especialmente a barroca. A 
maioria dessas igrejas foi cons
truída no fim do seculo XVII e iní
cio do XVIII e testemunha a opu-

A Catedral de São Pedro dos C léri
gos distingue-se por sua riqueza.

Recife, uma das prim eiras metrópoles brasileiras em número de habitantes, 
compreende as populações das cidades de O linda (acima) e Jaboatão.
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Toledo (acima), conquistada pelos muçulmanos no início do século V III.

lência dos senhores de engenho. 
Destacam-se por sua riqueza a Ca
pela Dourada da Ordem Terceira 
de São Francisco (freqüentada pela 
rica burguesia açucareira, que 
doava ouro a seus santos preferi
dos); a Catedral de São Pedro dos 
Clérigos (que tem móveis de jaca- 
randa e cedro recobertos de ouro e 
foi construída pela irmandade de 
São Pedro, a mais rica da época); 
e a Igreja da Madre de Deus (tam 
bém com grande tesouro artístico). 
Mais modesta era a Igreja de 
Nossa Senhora dos Martírios, er
guida em 1872 por escravos liber
tos e demolida por volta de 1970 
a fim de dar passagem à avenida 
Dantas Barreto, considerada a 
maior da cidade.

Terceira m etrópole

Durante muito tempo. Recife foi 
a segunda cidade nordestina era 
importância, mas no início do sé
culo XX já  superava Salvador, 
principalmente devido à ampliação 
da rede de comunicações e à mo
dernização do cais. De 1900 a 
1950, a população multiplicou-se 
por cinco, enquanto ao fim desse 
período a de Salvador apenas du
plicava. Em 1970, Recife era a ter
ceira metrópole brasileira, com
I 700 000 habitantes e a quarta ci
dade do Brasil em população, com
1 060 701 habitantes.

Esse aumento populacional não 
decorre apenas do crescimento ve- 
getativo, mas sobretudo do afluxo 
de migrantes provenientes do 
campo. Esse êxodo rural, alimen
tado em grande parte pelas secas 
nordestinas e más condições de 
vida no campo, ocasionou um cres
cimento artificial, um “inchaço” 
urbano constituído basicamente de 
populações subempregadas e de
sempregadas.

As atividades económicas da  ci
dade, embora importantes no âm
bito nordestino e nacional, são es
cassas em relação ao tamanho da 
população, cujo nível de vida glo
bal é bastante baixo.

Embora modesto, o desenvolvi
mento industrial do Recife conso
lida sua posição de metrópole líder 
da região nordestina. A indústria 
têxtil e a de produtos alimentícios 
são, sem dúvida, as mais importan
tes, contribuindo com 50% do va
lor da produção total; existem in
dústrias de transformação de mine
rais não metálicos, metalúrgicas, 
químicas, de fumo e de bebidas.

Recife e sobretudo o maior cen
tro comercial do Nordeste. Para o 
seu porto converge a maior parte 
da produção nordestina, através de 
três ferrovias e cinco rodovias. Em 
1969, o porto do Recife tinha 5 656 
m de cais acostável e 15 km de tri
lhos, ligados à Rede Ferroviária do 
Nordeste.

Em 1973, foram exportadas
1 251 863 t de mercadorias e im
portadas 656 585 t.

VEJA TA M BÉM : Brasil,(História); 
Holandês, Domínio; Mascates, 
Guerra dos; Nordeste Brasileiro; 
Pernambucana, Insurreição; Per
nambuco; Praieira, Insurreição; 
Confederação do Equador.

Reconquista, 
Guerra da

A Reconquista foi uma longa 
luta travada pelos cristãos ibéricos 
no fim do período medieval, contra 
muçulmanos que ocuparam a 
península no século VIII. A guerra 
durou até o final do século XV, 
quando os últimos territórios mu- 
ulmanos foram reconquistados, 
unto com ela, desenvolveu-se um 

lento processo de unificação, que 
resultaria no surgimento de dois 
dos primeiros Estados nacionais 
modernos da Europa* (Portugal* e 
Espanha*) e no qual muitos sobera
nos cristãos locais se enfrentaram 
buscando hegemonia sobre a re
gião. Esses conflitos internos, que 
retardaram em muito o processo, 
haviam sido causa da própria inva
são muçulmana.

O tempo dos visigodos

Graças à sua posição geográfica
— no extremo oeste da Europa, 
protegida pela barreira dos Pire- 
neus — , a península Ibérica esca
pou às invasões bárbaras* até o sé
culo V, integrada ao decadente 
Império Romano. A partir de 409, 
suevos e vândalos devastaram a 
Gália e atingiram a península. En
fraquecida pelas sucessivas inva
sões e por lutas internas, Roma* 
pediu ajuda a outros bárbaros, os 
visigodos*. germanos* instalados 
como j)ovo federado na Aquitânia 
(territorio do Império) e desde o sé
culo IV em contato com os rom a
nos, absorvendo muito de sua cul

tura. Atendendo ao pedido, os 
visigodos chefiados pelo Rei Eu- 
rico (?-484) estenderam seu domí
nio do rio Loire até a atual Andalu
zia, tendo Toulouse por capital e 
suplantando a autoridade romana 
em toda essa região.

Vencidos pelos francos de Cló- 
vis* I em 507, os visigodos retira
ram-se para além dos Pireneus, fi
xando-se em torno de Toledo. Os 
hispano-romanos não resistiram e 
os visigodos se fixaram na região. 
O obstáculo principal à integração 
dos dois povos era a diversidade de 
leis e de credo, que não chegava a 
ser muito grande: o código escrito, 
que os visigodos tinham desde o sé
culo V, preservava certas tradições 
germânicas mas já  revelava a in
fluência do direito romano; e o 
cristianismo* era comum a ambos, 
embora os visigodos professassem 
o arianismo (considerado heresia* 
pela Igreja Católica, pois negava a 
divindade de Jesus* Cristo) e os 
hispano-romanos fossem fiéis à or
todoxia católica estabelecida no 
Concílio de Nicéia (que condenara 
o arianismo em 325). Embora mo
tivasse conflitos, a questão reli
giosa acabou sendo resolvida em 
589, quando o Rei Recaredo* I ado
tou a fé católica e a Igreja* estabe
leceu um concílio* em Toledo.

Depois disso, o domínio visi- 
godo consolidou-se e o Rei Swin- 
tilla realizou pela primeira vez a 
unidade política da península, com 
o afastamento definitivo dos rom a
nos. A Igreja, representada pelo 
Concílio de Toledo, sancionava as 
decisões do poder real, funcio
nando assim como um segundo po
der, limitador do caráter despótico 
da monarquia visigoda. O ultimo 
obstáculo a fusão dos povos visi- 
godo e hispano-romano foi elimi
nado com a elaboração de um có

digo comum a ambos os povos.
No século VII, o reino começou 

a enfraquecer-se pelo interior. O 
maior problema era a sucessão 
real; o Estado adotava a noção ro
mana de que o poder* é uma ma
gistratura, excluindo o patrimo- 
nialismo*, que implica sucessão he
reditária. Mas a eleição causava 
conflitos entre as grandes famílias, 
as deposições eram freqüentes e o 
Concilio de Toledo não conseguia 
frear as rivalidades. No final do sé
culo VII, duas famílias disputavam 
o poder: a do Rei Recesvindo 
(649-672) e a do pretendente 
Wamba. Enquanto Wamba procu^ 
rava o apoio dos francos*, o rei 
chegou ao extremo de pedir ajuda 
aos muçulmanos do norte da 
África. Estes concordaram, todavia 
estavam mais interessados em 
prosseguir na expansão de seus 
domínios. Em 711, as tropas do go
vernante muçulmano Mussa ibn- 
Nasair (6607-714) comandadas por 
Tárik ibn-Ziyad (?c. 720) desem 
barcaram na Andaluzia. Uma bata 
lha foi suficiente para acabar com 
o reino visigodo de_ Toledo e insta
lar a civilização islâmica, que dura
ria vários séculos.

A conquista do território ibérico 
foi rápida, pois o reino estava esgo
tado pelas lutas dinásticas. Em 
poucos anos, Mussa venceu as re
sistências locais. Apenas alguns va
les pouco acessíveis nas regiões 
montanhosas conservaram-se autó
nomos, sob a autoridade de chefes 
cristãos das localidades: a Guerra 
da Reconquista seria lentamente 
conduzida, sobretudo a partir des
sas montanhas.

Os tolerantes m ouros

A conquista árabe punha_ a 
península Ibérica numa dependên
cia nominal do califado de D a
masco, onde reinava a dinastia dos 
omíadas. Em 750, quando os abás- 
sidas tomaram o poder, os muçul
manos de Al Andalus (nome árabe 
dado à península) romperam os la
ços com Damasco. Essa indepen
dência permitiria o desenvolvi
mento de uma civilização original, 
hispano-muçulmana, distinta do Is
lão oriental e construída pelos vá
rios grupos étnicos e religiosos que 
estavam sob a autoridade dos emi
res de Córdoba (capital desde 756).

Embora sua expansão e domínio 
se fundamentasse em princípios re
ligiosos, os muçulmanos nao obri
gavam os vencidos a converter-se 
ao islamismo*. Desde que pagas
sem impostos, os cristãos tinham o 
direito de conservar e praticar sua 
fé, manter a organizaçao religiosa 
e até mesmo certa autonomia jud i
cial e administrativa. Esses cristãos 
submissos chamavam-se moçára- 
bes e constituíam boa parte da po
pulação. Mas havia muitos outros 
que se convertiam ao Islão — os 
muladies — , pois isso significava 
ser livre, não pagar impostos e ter 
os mesmos direitos que os muçul
manos puros.

O Estado cobrava dos cristãos 
vários impostos, como o censo, por 
ocupação de terras públicas; a 
dima, pelas colheitas; a alfândega 
e a taxa sobre vendas. Os impostos 
eram avaliados durante o recensea
mento das terras. Usando uma ad-
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ministração aperfeiçoada, Córdoba 
tornou-se um Estado rico e temido 
numa Europa fragmentada em feu
dos e onde a autoridade dos reis era 
muito fraca. Essa fase de prosperi
dade e paz iniciou-se no governo 
do Emir Abd-er-Rahman II 
(821-852).

O emir era a autoridade suprema 
na política e na religião. A admi
nistração era dirigida pelo vizir, 
que atuava como primeiro-minis
tro. O wali era encarregado do go
verno provincial (havia sete provín
cias). As províncias de fronteira 
tinham um regime especial por ne
cessidades de segurança: eram diri
gidas por um chefe militar com 
grandes poderes.

A unidade religiosa dos conquis
tadores não tinha correspondência 
no ânibito social, onde havia gru
pos bem diferenciados. Os berbe
res, que se instalaram nos antigos 
domínios da nobreza visigoda, for
mavam um grupo indócil, sempre 
pronto a rebelar-se contra a autori
dade do emir. E os guerreiros sírios 
pagos pelo Estado constituíam uma 
espécie de casta privilegiada, que 
chegava a possuir escravos (prisio
neiros cristãos usados como solda
dos, administradores, lavradores 
ou eunucos de palácio). Havia 
ainda o grupo dos moçárabes e o 
dos' muladies.

A civilização  
hispano-m uçulm ana

A interação dos diversos grupos 
étnicos e religiosos, que compu
nham a população da_ península, 
criava ali uma civilização original.

O árabe era a língua literaria e 
impulsionava a cultura da região, 
como ocorria com o latim no 
mundo medieval cristão. Foi atra
vés das traduções árabes introduzi
das em Al Andalus que a civiliza
ção grega voltou a penetrar na 
Europa, estimulando a Renas
cença*.

Os moçárabes participaram ati
vamente na elaboração da nova 
cultura. O adiantamento dos ára
bes* em ciências exatas, astrono
mia e medicina tornou a península 
Ibérica muçulmana uma ponte en
tre a cultura clássica e o mundo 
medieval.

Tudo isso era facilitado por uma 
grande liberdade intelectual, que 
chegou a provocar um relaxamento 
da doutrina islâmica pura no pen
samento de alguns filósofos e até de 
soberanos. A tolerância dos árabes 
permitia o desenvolvimento de 
idéias e cultos diversos, o que 
chega a ser interpretado como 
possível fator da futura desunião 
dos muçulmanos, levando à vitória 
dos cristãos.

O desenvolvimento económico, 
social e intelectual da civilização 
hispano-muçulmana atingiu o auge 
no califado de Córdoba, durante o 
século X. A agricultura se expan
dia, com plantações de cereais, uva 
(para produção de vinho), azeito
nas, arroz, cana. Os campos áridos 
do interior recebiam uma irrigação 
perfeita. Explorava-se o subsolo e 
havia indústrias de seda e outros te
cidos, cerâmica, couro e papel. A 
frota comercial do califado contro
lava todo o Mediterrâneo, fazendo
comércio com O Oriente e a África. Urna nova civilização form ou-se na península Ibérica a pa rtir da conquista muçulmana. (M esquita de Córdoba.)
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Enquanto no resto da Europa o 
ouro desaparecia do mercado e o 
sistema econômico funcionava ape
nas na base do pagamento em espé
cie, o califado fabricava dinheiro 
em ouro — o dinar — válido em 
todo o Mediterrâneo.

O crescimento das cidades refle
tia o progresso econômico. Sevilha, 
Mâlaga e Almeria tornaram-se im
portantes centros de comércio e ar
tesanato. Córdoba era a cidade 
mais esplêndida, centro urbano 
(cerca de meio milhão de habitan
tes), ecpnômico e intelectual do Es
tado, embelezada por palácios, ter
mas e mesquitas. O Califa Al 
Hakam II, que governou de 913 a 
922, instalou na cidade uma biblio
teca que teria cerca de 400 000 vo
lumes. O Estado fundava escolas e 
o califa recebia sábios, escritores e 
artistas.

Com a abolição do califado em 
1031, decaiu a dominação política 
dos muçulmanos, porém, conti
nuou forte sua influência cultural 
sobre os cristãos da península.

A  guerra vem  
das montanhas

O primeiro baluarte cristão na 
Guerra da Reconquista foi o reino 
das Astúrias, fundado por um 
grupo de visigodos que se refugiou 
nas montanhas da região quando 
chegavam os muçulmanos. Seu 
chefe, Pelágio, deteve o avanço dos 
invasores em 718 e foi proclamado 
rei. Afonso I, o sucessor, reinou de 
739 a 757 e anexou a Galiza no ex
tremo noroeste. Afonso III, no po
der de 866 a 910, expandiu as fron
teiras, fazendo-as atingir Coimbra, 
a sudoeste, e Burgos, a leste. O rei 
seguinte, Garcia I, governou até 
914 e mudou a capital de Oviedo 
para Leão, fazendo com que o 
reino tomasse o nome desta ultima 
cidade. Considerando;se herdeiros 
das tradições da antiga monarquia 
visigoda, os monarcas leoneses se 
atribuíram a missão da Recon
quista. Outra ameaça ao domínio 
muçulmano estava a nordeste, na 
Catalunha.

Em 801, os francos de Carlos* 
Magno haviam impedido que os 
mouros avançassem além dos Pire- 
neus e ocuparam a região catalã, 
incluindo Barcelona. O poder local 
passou a ser exercido por condes 
visigodos, que se conservaram vas
salos dos francos até fins do século 
IX, quando Barcelona se tornou 
um condado independente e com 
hegemonia sobre os_ demais, for
mando a Marca Hispânica.

Além dessas ameaças externas, o 
reino muçulmano tinha de enfren
tar freqüentes rebeliões em suas 
províncias. Nos reinados dp Al- 
mondir (de 886 a 888) e Abdalla 
(de 888 a 912), a revolta esten
deu-se aos muladies, que até então 
eram os mais fiéis ao ocupante. Em 
conseqüência das revoltas, Mérida 
e Toledo escaparam durante algum 
tempo à autoridade do emir de 
Córdoba.

As revoltas criavam um am
biente anárquico que favorecia os 
planos invasores dos cristãos das 
Astúrias, liderados pelo Rei 
Afonso III. Reivindicando autori
dade sobre outros soberanos cris
tãos do norte, chegou a adotar o

título de imperator e lançou duas 
palavras de ordem: reconquista e 
repovoamento.

O repovoamento era necessário 
por razoes econômicas e militares: 
por ocasião da invasão, havia-se 
transformado num quase deserto a 
região situada entre as montanhas 
cantábricas e o rio Douro, ao sul 
das Astúrias. Concedendo privilé
gios, Afonso III e seus sucessores 
atraíram colonos das montanhas 
para essas terras vazias, onde anti
gas cidades hispano-romanas — 
como Astorga, Zamora e Leão — 
foram reconstruídas. Leão, além de 
capital, tornou-se símbolo da re
conquista e do repovoamento.

As condições da campanha de
ram uma originalidade à estrutura 
política e social da Espanha cristã, 
não permitindo o desenvolvimento 
do feudalismo* nos moldes que 
predominavam na França e na Ca
talunha (sob influência do império 
franco). Os reis das Astúrias ou de 
Leão não faziam concessões de ter
ras nem mantinham ligação siste
mática com os nobres. Os altos 
cargos eram ocupados por admi
nistradores, sujeitos a demissão.

Embora houvesse um regime se
nhorial no campo (camponeses to
talmente submissos à nobreza), for
mava-se nas. regiões repovoadas 
uma classe de pequenos proprietá
rios livres, agrupados em comuni
dades. Acima do poder senhorial e 
desligado dele, estava o poder real, 
capitalizando o ideal da luta contra 
os mouros* e promovendo a coesão 
social em torno'da monarquia. Mas 
a incorporação sucessiva de territó
rios seria acompanhada de proble
mas administrativos e rivalidades 
políticas, dificultando a mera am
pliação do modelo estrutural for
mado nas Astúrias.

Apogeu e fim do califado

Adotando uma política em que 
tolerância e energia se misturavam 
eficientemente, Abd-er-Rahman III 
(891-961), emir de Córdoba desde 
911, conseguiu acabar com as lutas 
internas em Al Andalus e adotou o 
título de califa, ou seja, sucessor de 
Maomé*, (o que o colocava no 
mesmo plano do califa de Bagdá).

Internamente fortalecido, o cali
fado pôde agir contra os reinos

cristãos que se expandiam perigo
samente no norte. Uma boa oportu
nidade foi a dissensão que ocorreu 
nas Astúrias quando os filhos de 
Afonso III se rebelaram, forçan- 
do-o a dividir o reino entre eles, 
abandonando a tradição visigoda. 
Em conseqüência, eclodiu uma vio
lenta guerra de sucessão, em que a 
nobreza, procurando abalar o po
der real para fortalecer-se, estimu
lava tendências separatistas. Esse 
separatismo manifestou-se mais 
claramente em Castelà, a região re
conquistada que adquiriu grande 
importância militar durante o sé
culo IX. No século seguinte, Fer
nando Gonzales (932-970), que li
derava a maior parte dos condados 
de Castela, rebelou-se contra o rei 
de Leão, Ramiro II (9237-950), 
conseguindo uma independência de 
fato.

As dissensões na Espanha cristã 
estimularam a ação do califado, 
que invadiu o norte, devastando 
Castela e Leão e ocupando a posi
ção estratégica de Pampeluna, nos 
Pireneus.

Lutando entre si pela hegemonia, 
os príncipes cristãos chegaram a
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pedir ajuda aos muçulmanos, como 
haviam feito desastradamente seus 
ancestrais visigodos. Os mouros 
concediam ajuda militar, mas exi
giam em troca a vassalagem dos vi
toriosos. Desse modo, o domínio 
político e militar do califado au
mentou consideravelmente, atin
gindo o apogeu com Hisham II 
(9647-1013?).

Durante o bem sucedido reinado 
de Hisham II, o verdadeiro chefe de 
Estado era seu General Muham- 
mad ibn-abi-’Amir (939-1002), 
chamado Al Mansur (o vitorioso) 
por seus êxitos militares: instalação 
de protetorado sobre o reino de 
Leão, dividido pela guerra de su
cessão, e lançamento de expedições 
a partir dessa região até a C atalu
nha, com ocupação de Barcelona.

Quando Al Mansur morreu, seu 
filho tentou subir ao trono e usur
par o título de califa, no que foi im
pedido pela oposição popular. Res
surgiram entao as rivalidades entre 
os diversos grupos étnicos e sociais 
que compunham a Espanha muçul
mana e que haviam sido apazigua
das pelos califas do século X. For
maram-se taifas (bandos), cada um 
deles querendo fazer de seu chefe o 
soberano supremo. Com isso, Al 
Andalus mergulhou na guerra civil, 
que culminou em 1031 com a su
pressão do califado e a transform a
ção de Córdoba em república. Em 
lugar do antigo Estado, surgiram 
vários principados rivais, com 
fronteiras inseguras.

A guerra civil fez reverter a 
relação política: agora eram os 
chefes muçulmanos rivais que pe
diam a intervenção de príncipes 
cristãos, pagando a ajuda com vas
salagem e concessões territoriais. 
Todavia, o poder muçulmano era 
preservado em alguns reinos taifas 
que exerciam influência —  mais 
pela força de sua civilização do que 
pela situação política.

Guerra sem  dono

O desaparecimento do califado 
revigorava o ideal da Reconquista 
e ao mesmo tempo a Espanha 
cristã abria-se para a Europa, onde, 
em meio à crise do feudalismo, ini
cia va-se um processo de transfor
ma ção profunda da sociedade. _

Na Catalunha, livre do domínio 
muçulmano, a autoridade concen
trou-se durante o governo de Ra- 
món Berenguer I (1035-1076), que 
absorveu pouco a pouco vários 
condados, estendeu seu domínio 
até o rio Ebro e impôs tributos a 
vários chefes muçulmanos —  in
clusive o mais poderoso deles, o rei 
de Saragoça. Através de uma hábil 
política matrimonial, a Catalunha 
estendeu sua influência até o Lan- 
guedoc (sul da França).

No restante da  Espanha cristã,, 
destacou-se a hegemonia conse
guida por Navarra durante o rei
nado de Sancho*, o Grande, que 
ampliou sua autoridade sobre a 
maior parte do reino de Leão, além 
de Castela e Aragão. Mas, com a 
morte de Sancho, o reino acabou 
sendo dividido entre seus filhos, 
constituindo-se três Estados: N a
varra, Aragão e Castela (que incor
porou Leão).

Fernando de Castela (1036- 
1064) impulsionou a luta antimu- 
çulmana, conseguindo tornar seus 
vassalos os reis de Badajós e To
ledo. Seu filho Afonso VI 
(1072-1109) enviou exércitos a To
ledo e em 1085 conquistou a antiga 
capital visigoda.

Esse rei teve a seu serviço o 
guerreiro Rodrigo Dias de Bivar 
(1043-1099), conhecido como El 
Cid  ou El Cid Campeador, trans
formado em figura lendária como 
herói cristão (e que, na verdade, lu 
tou também ao lado dos mouros de 
Saragoça, depois de desentender-se 
com Afonso VI).O reino de Castela teve papel decisivo na guerra. (Castelo de Penafiel.)

Castela absorveu Leão no século XI, após a curta hegemonia de IMavarra
sobre os reinos do norte. (Farol romano de la Coruna, na Leão da época.)

Em 1135 o rei da Castela fo i coroado im perador em Burgos (em cima). No 
fim  do século XV, Cádiz tornou-se im portan te  centro com ercial espanhol.
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A Espanha cristã avançava facil
mente sobre os divididos domínios 
muçulmanos. Ante o perigo cres
cente, os reis taifas esqueceram as 
rivalidades e pediram ajuda ao sul
tão dos almorávidas, Yussuf ibn- 
Tashfin (?-1106), que em 1086 de
sembarcou em Algeciras, forçando 
uma retirada das forças de Castela. 
Depois consolidou o êxito em Za- 
laka na Estremadura. Novamente a 
situação se invertia e a Espanha 
muçulmana, reunificada pelo 
medo, ameaçava a Espanha cristã. 
Os almorávidas reorganizaram a 
região, fortalecendo-se, enquanto 
Castela, derrotada, entrava em 
nova fase de guerras civis.

Houve um curto período de he
gemonia de Aragão, que em 1118 
conquistou Saragoça, transforman- 
do-a em capital; e ocupou a região 
do Ebro no reinado de Afonso I (de 
1104 a 1134). Como este não dei
xara herdeiros, Afonso VII 
(1104-1157), rei de Leão e Castela, 
ocupou Saragoça, transformou 
Aragão num protetorado seu e for
çou a vassalagem de Navarra (cujo 
rei, Garcia, era ligado à coroa de 
Aragão desde 1076). Toda a Espa
nha cristã, exceto a Catalunha, es
tava submetida ao rei de Castela, 
coroado imperador em 1135, em 
Burgos.

Essa hegemonia durou pouco. 
As coroas de Aragão e Catalunha 
uniram-se a partir de 1150 através 
de uma política matrimonial, forta
lecendo sua participação no comér
cio europeu por meio de Barcelona. 
Mas, em 1139, o condado Portuca
lense havia-se separado de Leão, 
formando um Estado independente 
(Portugal), que conquistou nova 
terras aos mouros, ocupando toda 
a costa noroeste da península. Du
rante o século XIII, a guerra foi 
quase completamente interrom
pida. Mas a situação definia-se 
mais claramente: do lado cristão, 
Navarra perdia sua importância 
política e militar, enquanto Aragão 
e Castela afirmavam-se como cen
tros de decisão, apesar de sucessi
vas crises internas. E os muçul- 
manos tinham seus domínios 
reduzidos ao sul do país, embora 
preservassem um reino forte em 
Granada.'

Fortalecim ento de 
Castela e Aragão

Durante o século XIII, Aragão e 
Castela, com territórios aumenta
dos, aperfeiçoaram a instituição 
monárquica. Especialistas cuida
vam da jurisdição e dos exércitos, 
cultivando tradições romanas para 
fortalecer o poder central. Os mo
narcas estimulavam a vida urbana, 
instalando governos municipais e 
atribuindo papel importante à bur
guesia*. Desde o fim do século, 
reuniam-se as Cortes — assem
bléias consultivas habitualmente 
convocadas pelos reis para tratar 
de grandes questões políticas e le
gislativas — , das quais participa
vam nobreza, clero e a burguesia.

A tendência centralizadora era 
mais forte em Castela: os reis dis
tribuíam terras conquistadas no sul 
(Andaluzia e Estremadura) aos no 
bres que se haviam destacado na 
sua reconquista, e estes instalavam 
nelas um vasto sistema de latifún- Granada foi O ú ltim o reduto muçulmano na península. (Sala do palácio de A lhambra, sede do governo mouro-}
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dio. Mas o reino passou por uma 
séria crise durante o reinado de 
Afonso X, o Sábio C1226?-1284), 
quando a nobreza conseguiu enfra
quecer a autoridade central. Por 
isso, Fernando IV (1286-1312) só 
conseguiu manter-se no trono fa
zendo novas concessões de terras 
aos nobres. Entretanto as guerras 
civis entre famílias nobres reapare
ceram, levando o reino à anarquia: 
não havia mais autoridade pública, 
as forças em luta devastavam os 
campos e as cidades eram arruina
das em conseqüência da interrup
ção do comércio.

Aragão teve um desenvolvi
mento diferente. Próximo da 
França feudal, preservava uma 
grande distinção entre o poder real 
e os condados, que tinham leis in
dependentes. E as terras retomadas 
aos mouros eram muito repartidas, 
continuando a tradição islamica da 
pequena propriedade cultivada in
tensivamente. Mas, em oposição a 
esse particularismo fragmentador, 
surgia na região de Valência uma 
nova força, responsável pela ten
dência centralizadora: a burguesia 
comercial formada no comércio 
mediterrâneo de Barcelona, e cujos 
interesses se opunham aos da aris
tocracia*, principalmente aos da 
nobreza feudal catalã. Formou-se 
assim uma oligarquia burguesa que 
ganhava importancia crescente.
Enriquecida pelo comércio marí
timo, foi assegurando para si o 
controle dos governos municipais e 
chegou à posição de força majori
tária nas Cortes. Quando o Rei 
Martin I morreu em 1410 sem dei 
xar herdeiros, as Cortes de Aragão,
Catalunha e Valência deliberaram 
sobre os dois pretendentes e esco
lheram Fernando d’Antequera, so
brinho de Martin I. A decisão valo
rizava o papel das Cortes e da 
burguesia.

Granada, 
última reconquista

Um importante passo para a for
mação do Estado espanhol foi 
dado em 1479 através do casa
mento entre Isabel*, rainha de Cas
tela. e Fernando*, rei de Aragão.
C ada um dos reinos preservou suas 
instituições e grande autonomia, 
mas Castela tornou-se mais impor
tante: os descobrimentos* maríti 
mos dos portugueses e de Colombo 
provocaram a decadência do co
mércio mediterrâneo aragonês, cen
tralizado em Valência, enquanto os 
portos atlânticos de Castela (como 
Sevilha e Cádiz) surgiam como 
centros econômicos.

O domínio muçulmano subsistia 
apenas no sul, no califado de G ra
nada. Em 1481, os Reis Católicos 
(Fernando e Isabel) decidiram ini 
ciar a guerra final, que durou dez 
anos. Os espanhóis tomaram ci
dade por cidade, antes de iniciar o 
cerco final, a Granada. No ano de 
1492, o Emir Bou Abdallah capitu
lou. Terminava um domínio de oito 
séculos.

Os reis haviam prometido permi
tir o culto muçulmano em troca de 
tributos. Em vez disso, istalaram a 
Inquisição*, que na verdade servia 
de instrumento para consolidar a 
unidade nacional. Os não cristãos
passaram a ser perseguidos ern Bou Abdallah, últim o rei mouro, entregou as chaves da Alhambra aos Reis Católicos. Seguiu-se a Inquisição.

A reconquista da Granada custou dez anos de lutas aos reinos de Castela 
e Aragão, aliados pelo m atrim ônio de seus soberanos Isabel e Fernando.

todo o çaís. Os “ hereges” (dissiden
tes políticos, mais que religiosos) 
“confessavam” com a ajuda de tor
turas e eram condenados ou “ con
vertidos”.

“Uma só lei, uma só fé”, era o 
lema do casal reinante. A unidade 
política também era conseguida 
pela força, se necessário, com a 
morte dos nobres mais resistentes. 
Forte e absolutista, o novo Estado 
exigia a submissão total dos nobres 
e das ordens militares (estas ha
viam tido grande importância na 
Reconquista, mas agora eram re
formadas para se adaptarem ao 
controle pelo poder central). Milí
cias e administradores profissio
nais protegiam a monarquia, que se 
apresentava forte (em contraste 
com o resto da Europa, que ainda 
não vencera o feudalismo), fazendo 
o país tornar-se uma potência marí
tima e comercial.

A expulsão definitiva dos muçul
manos via nascer na península dois 
Estados que seriam responsáveis 
pela grande expansão iniciando ca
pitalismo*, através da posição pri
vilegiada que neles desfrutava a 
burguesia ligada ao comércio inter
nacional e aos descobrimentos 
marítimos.

A vocajão para o comércio e a 
organizaçao administrativa eram 
duas valiosas heranças deixadas 
pela cultura muçulmana.

VEJA_ TAM BÉM : Árabe, Filoso
fia ; Árabes; Bárbaras, Invasões; 
Espanha; Feudalismo; Germâni
cos, Povos; Iberos; Inquisição; Is- 
lamismo; Mouros; Portugal; Visi- 
godos.
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Redundância

Em linguagem corrente, “redun
dância” significa aquilo que é dito 
em demasia, de fornw repetitiva. 
Em teoria da informação, tem um 
significado mais técnico, associan 
do-se às noções de código*, quanti
dade de informação e ruído*.

O código é uma coleção de si; 
nais elementares distintos entre si

3ue, combinados de acordo com 
eterminadas regras (sua sintaxe), 

podem servir para transmitir men
sagens portadoras de significado. 
As regras segundo as quais esses si
nais se combinam são, portanto, a 
gramática do código.

O código e a quantidade 
de inform ações

Os sinais do trânsito são um 
exemplo de código simples: pos
suem três lâmpadas e cada uma de
las pode — acesa ou apagada, con
forme o caso — transmitir uma 
determinada mensagem. As cores 
(verde, amarelo e vermelho) servem 
para distinguir as lâmpadas (o que 
poderia ser substituído por um sjm 
pies posicionamento). Cada lâm
pada pode estar acesa ou apagada, 
dando suas alternativas m utua
mente exclusivas. Trata-se de  ̂ um 
código binário do tipo “ sim ou 
“não”. Se fosse realizado o major 
número possível de combinações 
entre as lâmpadas (como mostra a 
figura 1, nessa página), o código te
ria na realidade uma capacidade 
máxima para transmitir oito men
sagens, às quais poderiam ser atri
buídos oito significados, num 
código denotativo com corres
pondência biunívoca (corres
pondência entre dois conjuntos, na 
qual a cada elemento do primeiro 
corresponde um elemento do se
gundo e reciprocamente).

Entretanto, no caso do semáforo, 
são utilizadas apenas três combina
ções — vermelha acesa, demais 
apagadas; amarela acesa, demais 
apagadas; verde acesa, demais apa 
gadas — , com os seus respectivos 
significados: Pare, Atenção, Siga.

Portanto, esse código apresenta 
redundância, pois, de uma capaci
dade de transmissão de oito mensa
gens, somente três são verdadeira
mente utilizadas.

A informação máxima que o có
digo semafórico pode transmitir 
consiste em oito alternativas (oito 
mensagens). Em teoria da informa
ção isso é representado pela fór- 
mu la: log2 8 =  3 bits de informação.

A informação real que o código 
transmite é de log2 3 =  1.5849 bits. 
E a redundância é calculadaUpela

fórmula: Imax — Ir, 
Imax que no caso

referido será de ------L-?84? = 0 .4 7 ,
ou seja, 47%.

Essa fórmula exprime (em por
centagem) o que é dito em excesso 
na mensagem: o desperdício em re
lação às possibilidades totais do 
código.

A redundância do código sema-

O

o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

TRÊS APAGADAS

VERDE E AMARELA ACESAS, 
VERMELHA APAGADA

TRIS ACESAS

VERDE E VERMELHA ACESAS, 
AMARELA APAGADA

VERMELHA E AMARELA ACESAS, 
VERDE APAGADA

AMARELA ACESA, 
DEMAIS APAGADAS

VERDE ACESA, 
DEMAIS APAGADAS

VERMELHA ACESA, 
DEMAIS APAGADAS

O código sem afórico apresenta redundância: embora possa transm itir oito 
mensagens (sua informação máxima), apenas três são realmente usadas.

A unidade de inform ação " b it "  corresponde à quantidade de informação ex
pressa no sistem a binário. Entre dois eventos, há informação unitária 
quando ambos têm  a mesma probabilidade de ocorrência. Na escolha de 
um  livro entre o ito , as possibilidades iniciais ficam  reduzidas a quatro e de
pois a duas. Estas definem a inform ação final numa terceira seleção.

A redundância é utilizada visando a 
aum entar a segurança de um s is
tem a. Para se estabelecer o nível-li- 
m ite  de água de uma barragem, por 
exemplo, podem-se usar duas lâm 
padas (A e B). Estando B acesa, a 
água está abaixo desse níve l: es
tando B apagada e A acesa, a água 
atingiu o nível. Para se evitarem 
eventuais falhas no sistema elé
trico , convém utilizar mais lâm pa
das. Estabelecidos os novos cód i
gos, aumentou a com plexidade do 
sistem a, mas o uso da redundância 
reduz a possibilidade de qualquer 
interferência na com unicação.

fórico está contida numa regra de 
sintaxe ou de gramática subjacente 
ao código e que poderia ser formu
lada assim: Só e mensagem (com
binação de sinais elementares por
tadores de significado) uma 
lâmpada acesa e duas apagadas”.

Por outro lado, a redundância 
envolve um custo maior para a 
transmissão das mensagens, pois, 
se o código contém uma capaci
dade ociosa, esta acabará onerando 
o custo individual de cada mensa
gem.

O controle do ruído

A redundância tem capacidade 
de absorver ruído (uma interferên
cia qualquer). E muitas vezes isto 
pode ser necessário para proteger a 
fragilidade da mensagem. E pre
ciso, então, para cada caso proje
tar-se um código com a redundan- 
cia adequada, isto é, nem excessiva 
nem escassa.

A maioria dos automóveis, por 
exemplo, tem um painel onde, entre 
outras indicações, há uma pequena 
lâmpada vermelha^ que, quando 
acesa, indica que não está havendo 
passagem de corrente elétrica do 
dínamo para a bateria. Este simples 
código de duas alternativas trans 
mite 1 bit de informação que, tra
duzido em relação ao funciona
mento da máquina, contém dois 
significados: acesa, situação anor 
mal, e apagada, situação normal.

Esse código não possui redun
dância, e qualquer ruído (como 
uma lâmpada queimada ou uma li
gação incorreta que mantenha a 
lâmpada permanentemente acesa) 
anulará a mensagem a ser transmi
tida. A conseqiiencía da falha no 
caso do automóvel pode ser sim
ples (bateria descarregada) ou im
plicar maiores danos materiais 
(motor fundido).

Essa questão poderia ainda ser 
tratada como um problema de efi
ciência: calcular a redundância 
adequada para a obtenção de um 
código com determinada capaci
dade de absorção de ruído em rela
ção ao custo do erro.

A capacidade ociosa do código 
pode ter também uma outra fun
ção: Servir para transmitir mensa
gens novas não previstas; de um 
lado, isto pode significar uma infra 
ção das regras de sintaxe, e de ou
tro, um ato de criatividade.

VEJA TAM BÉM : Código, Infor
mação; Ruído; Sinal.
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Reflexão

Quando um feixe de luz, inci
dindo sobre uma superfície, retorna 
ao meio de origem, diz-se que foi 
refletido. A razão entre a intensi
dade do raio refletido e a intensi
dade do raio incidente determina o 
poder refletor da superfície. 
Quando a razão é igual a 1 ou zero, 
toda a luz incidente é refletida ou 
absorvida. Trata-se, porém, 
de caso ideal, pois nenhuma subs
tância reflete ou absorve totalmente 
a luz.

O poder de reflexão, isto é, a 
quantidade de luz refletida, varia 
com o ângulo de incidência e com 
a natureza da substância, que com
põe o corpo (figura 1).

O ângulo de incidência (a) é zero 
quando o raio incidente forma com 
a superfície um ângulo reto. O po
der de reflexão aumenta com o an
gulo de incidência: quanto mais o 
raio se afasta da perpendicular à 
superfície, maior é a quantidade de 
luz refletida. A prata, por exemplo, 
tem poder de reflexão de 90% (re
flete 90% da luz incidente). 
Quando o ângulo tende para 90°, o 
poder refletor tende para a unidade, 
isto é, 100%.

As superfícies sobre as quais in
cide o raio de luz podem ser de um 
corpo opaco ou transparente. Em 
ambos os casos, parte da luz é re
fletida, parte absorvida; porém, nos 
corpos transparentes, verific a-_se 
uma maior quantidade de luz não 
refletida.

O fato de que todos os corpos re
flitam a luz de maneira diversa de
termina sua visibilidade. Ao rece
berem luz branca, que é composta 
de radiações de diversos compri
mentos de onda do espectro visível, 
algumas substâncias refletem me
lhor as radiações de um determi
nado comprimento de onda, to
mando a cor a que corresponde a 
onda refletida.

Superfície refletora

Em geral, as superfícies sobre as 
quais incide a luz são irregulares, 
refletindo em diversas direções os 
raios de um mesmo feixe luminoso. 
Mesmo superfícies que parecem li
sas comportam-se dessa maneira, 
dando origem à luz difusa.

Chama-se espelho toda superfí
cie opaca e bastante polida, que 
funciona praticamente como refle
tora da luz. Usando-se uma superfí
cie de alto poder refletor e polin
do-a, obtém-se reflexão regular 
(também cham ada especular).

Existem dois tipos de espelhos: 
planos e curvos. Os espelhos cur
vos podem ainda ser côncavos e 
convexos, conforme a superfície 
polida se situe no interior ou no ex
terior da superfície curva. Quanto 
à forma, são parabólicos, esfericos, 
elípticos, hiperbólicos, cilíndricos 
ou cônicos.

Na Antiguidade, usava-se sobre
tudo a prata polida como espelho. 
No entanto, como esta enegrecia 
com facilidade, eram necessários 
freqüentes polimentos para man-

Na reflexão, a luz re torna ao melo de origem  com  intensidade menor e, de
pendendo da superfície e do ângulo de incidência, a im agem  será especular 
(nítida) ou difusa (o mesmo feixe é re fle tido em várias direções).

figura 2 nc

\ -raio

rmal

tê-la em uso. Posteriormente, pas
sou-se a trabalhar com planos de 
vidros revestidos numa das faces 
por uma camada de estanho ou de 
mercúrio amalgamado. A função 
do vidro é apenas de suporte e pro
teção da camada metálica. A tual
mente, utiliza-se uma camada de 
prata ou então de alumínio ao invés 
da amálgama.

Leis da reflexão

Existem dois princípios, conheci
dos por. Leis de Pascal, que regem 
a reflexão. São eles: “0  raio refle
tido está no plano de incidência” e 
“O ângulo de reflexão é igual ao 
ângulo de incidência”.

Por plano de incidência enten
de-se o  plano determinado pelo 
raio incidente e a normal à superfí
cie que passa pelo ponto de inci
dência. O ângulo incidente é for
mado pelo raio incidente e a 
normal; o ângulo de reflexão pelo 
raio refletido e a normal (figura 2, 
nesta página).

De acordo com o primeiro 
princípio, o plano de incidência, 
plano do papel, contém o raio inci
dente, o raio refletido e a normal.

As leis da reflexão não valem so
mente para as superfícies planas. 
Numa superfície curva, a normal é 
perpendicular à tangente â superfí
cie, no ponto de incidência. Cada 
ponto funciona como um diminuto 
espelho plano. Isso vale também 
para superfícies irregulares, em que 
cada ponto reflete a luz numa de
terminada direção.

Espelhos planos e curvos

Chama-se imagem virtual a que 
se forma atrás do espelho, e ima
gem real a que se forma na frente 
do espelho, podendo ser colhida 
por um anteparo ou tela.

Os espelhos planos têm imagens 
virtuais para objetos reais e ima
gens reais para objetos virtuais.

Na reflexão de um objeto real (fi
gura 3, nesta página), a imagem do 
ponto P é P' que se situa simetrica
mente em relação ao espelho, com 
o mesmo tamanho do objeto P. O 
objeto é visto como se estivesse lo
calizado atrás do espelho.

A imagem fornecida por um es
pelho plano e seu objeto, embora 
idêntica em forma e tamanho, não 
é superponível. Ocorre o fenômeno 
chamado enantiomorfismo. Assim, 
a imagem da mão direita, no espe
lho, é a mão esquerda.

Por outro lado, um espelho esfé
rico (figura 4, nesta página) é com
posto pelo centro dé curvatura (C), 
raio de curvatura (R), vértice (V) e 
eixo do espelho (CV). O foco do es
pelho situa-se a meia distância en
tre o centro da curvatura e o vér
tice. Este é o ponto para onde 
convergem os raios refletidos, ou 
seus prolongamentos, de um feixe 
de raios paralelos ao eixo do espe
lho (figura 5, página 295).

Os espelhos curvos fornecem 
imagem real ou virtual, conforme a 
distancia a que o objeto se encon
tre. Num espelho côncavo, por 
exemplo, colocando-se uma vela 
entre o foco e o vértice, vê-se sua 
imagem atrás do espelho (figura 6, 
página 295).

Colocada a vela m ais distante

figura 3 

P

espelho

P’
y *

' /
/
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Reflexos

Uma luz incide sobre o olho e a 
pupila se contrai. A mão encosta 
numa superfície muito quente e 
imediatamente é retirada. A tempe
ratura ambiente aumenta e as glan- 
dulas da pele segregam suor.

Esses são exemplos de reflexos
—  relações existentes entre certos 
estímulos (luz, superfície quente, 
temperatura ambiente) e certas res
postas (contração de pupila, movi
mento de retirada da mão, secreção 
de suor). Nessa relação diz-se que 
o estímulo elicia a resposta.

Quando apresentado ao orga
nismo, o estimulo de um reflexo 
atinge um receptor sensorial (por 
exemplo, o olho, se for um estímulo 
luminoso), que o transmite —  atra
vés de neuronios sensoriais ou afe
rentes — para o sistema nervoso* 
central. Então o estímulo passa 
para um neurônio motor ou afe
rente, e este o conduz até um órgão 
efetor (músculo ou glândula), que 
produz a resposta. Esse caminho 
da excitação pelo organistno é cha
mado arco rejlexo.

Em certos casos, um reflexo for
nece estímulo para a eliciação de 
outro reflexo, que acontece em se
qüência ao primeiro. Esses casos 
recebem a denominação de reflexos 
em cadeia.

Propriedades do /e flex o

Em geral, uma resposta reflexa 
tem forma bem determinada e 
quase invariável. A variação existe 
em outros aspectos, como, por 
exemplo, na magnitude e latência.

A magnitude da resposta reflexa 
é diretamente proporcional à varia
ção do estímulo eliciador: se o estí
mulo é forte, a resposta também.

A variação em latência refere-se 
ao tempo que o organismo leva 
para começar a responder, desde a 
apresentaçao do estimulo, e é inver
samente proporcional à intensi
dade: um estímulo forte provoca 
resposta imediata (latência curta), e 
a reação demora mais a aparecer 
(latência longa) se o estímulo é 
fraco.

A intensidade mínima de estí
mulo necessária para a eliciação da 
resposta é chamada limiar. Diz-se 
que um estímulo está abaixo do li
miar quando não é suficientemente 
forte para provocar a resposta.

Condicionados ou não

Os muitos reflexos que fazem 
parte do repertório* de comporta
mento* inato de um organismo são 
reflexos incondicionados: eles 
ocorrem independentemente de ex
periência anterior. Os exemplos ci
tados (movimentos da pupila e da 
mão, produção de suor) pertencem 
a essa categoria.

As experiências de Pavlov* pro
vam que é possível condicionar um 
reflexo por meio de um processo de 
aprendizagem* chamado condicio
namento reflexo, clássico, respon- 
dente ou pavloviano. O processo 
consiste em fazer com que um novo 
estímulo adquira, a partir de seu 
pareamento regular com um estí
mulo incondicionado, a proprie
dade de eliciar a resposta que ante
riormente só era produzida por 
este. O som de uma sineta (novo 
estímulo) pode ser repetidamente 
associado (pareamento regular) à 
apresentação de um prato de co
mida (estimulo incondicionado), a 
ponto de apenas esse som provocar 
a produção de saliva num cão. Ob
tém-se desse modo o reflexo condi
cionado (adjetivo que identifica 
também o novo estímulo e a res
posta a ele associados).

Na época em que a pesquisa so
bre reflexos condicionados come
çou, criou-se a esperança de que 
todo o comportamento pudesse ser 
analisado em termos de combina
ções complexas de reflexos inatos e 
adquiridos. Entretanto, pesquisas 
posteriores em várias áreas mostra
ram que essa análise nem sempre é 
possível: muitos tipos de comporta
mento envolvem outros mecanis
mos, além dos encadeamentos de 
relações fixas entre estímulos e 
respostas.

VEJA TAM BEM : Aprendizagem; 
Behaviorismo; Comportamento; 
Condicionamento; Estimulo e Res
posta; Nervoso, Sistema; Pavlov; 
Reforço.

Todo reflexo incondicionado independe da vontade: o bocejo é um exemplo.

figura 6

Espelhos côncavos produzem imagens reais —  form adas na frente do espe
lho —  e invertidas —  quando a distância do ob je to é m aior que a focal.

que o foco, a imagem é real, po
dendo ser projetada sobre uma tela, 
a distância variável do espelho. 
Quanto mais perto do foco, mais 
distante se forma a imagem e maior 
seu tamanho. Colocando-se o objeto 
no foco, a imagem é infinitamente 
grande e afastada do espelho.

Um feixe de luz vindo de uma 
distância grande (luz solar), infinita 
na prática em relação às propor
ções do espelho, chega sob forma 
de feixe paralelo. Os raios refleti
dos convergem sobre o foco. Da 
mesma forma, uma fonte de luz co
locada no foco de um espelho esfé
rico envia raios divergentes ao es
pelho, refletindo-os em feixe 
paralelo. Isso acontece também nos 
espelhos parabólicos, embora o 
foco esteja mais junto ao vértice do 
(jue nos esféricos. Esta propriedade 
e usada nos refletores.

Podem-se fo rm ar in fin itas imagens
com som ente dois espelhos planos. VEJA TAM BÉM : Luz; Refração.

AB =  objeto
A’B' =  imagem do objeto
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Reflor estamento

Secas, erosão do solo, inunda
ções, invasão de pragas, desapare
cimento de espécimes da fauna e da 
flora, êxodo rural, empobrecimento 
cada vez maior das populações das 
zonas rurais, doenças, etc.

Papel, papelão, lenha, dormen
tes, postes, mourões, embalagens, 
chapas de fibras de madeira, com
pensados, madeiras para marcena
ria e carpintaria, construção naval, 
construção civil, indústria de tintas 
e vernizes, colas e adesivos, etc.

Tanto as conseqüências desas
trosas quanto as vantagens econô
micas estão intimamente ligadas 
por um ponto comum: exploração 
das florestas.

Segundo estimativas, para que 
seja mantido o equilíbrio ecológico 
de qualquer região, é neçessario 
que haja 20% de áreas verdes, ra
cionalmente distribuídas.

Ocorre, entretanto, que as derru
badas intensivas e irracionais das 
m atas têm provocado desequilí
brios ecológicos que assumem pro
porções cada vez mais graves, en
quanto cresce o consumo de 
madeira em todo o mundo. Se
gundo estatísticas da FAO (Food 
and Agriculture Organization — 
Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura), 
o consumo mundial de madeira em 
toras para uso industrial foi de 2 
bilhões de m 3 (1970). Estima-se 
que em 1980 o consumo seja de 3,5 
bilhões de m3. A CICEPLA (Con
federação da Indústria de Celulose 
e Papel Latino-Americana) produ
ziu, em 1974,3 milhões de t de celu
lose e 5 milhões de t de papel, num 
consumo total de 40 milhões de m 3 
de madeira. O consumo mundial 
deve ultrapassar a casa dos 400 mi
lhões de m 3 ao ano.

O desenvolvimento das indús
trias de plásticos, ligas metálicas, 
cerâmicas, aglomerados de borra
chas e outros produtos sintéticos, 
bem como a utilização de outras

A atenção da mãe pode servir de estím ulo reforçado ao choro da criança.

matérias-primas como fonte de 
energia (o gás, por exemplo), pode 
ria tom ar superado o uso da ma 
deira em determinados setores. No 
entanto, de acordo com alguns téc
nicos, existe grande tendência à uti 
lização da  madeira dura e semi 
dura, especialmente na construção 
civil e no mobiliário.

Dessa forma, atentos aos proble
mas — tanto econômicos como so
ciais —  causados pelo desmata- 
mento desorganizado, chegou-se a 
uma única alternativa: restabelecer 
o equilíbrio, através do refloresta
mento.

Uma das primeiras^ medidas 
nesse sentido foi a criação de hor
tos florestais, locais especializados 
onde se reproduzem as espécies na
tivas ou exóticas, com a finalidade 
de fornecerem mudas. Além disso, 
realizam-se nos hortos diversas ex
periências para melhoramento ge
nético, métodos de cultivo das es
sências florestais, tecnologia 
florestal, etc. No Brasil, o Ministé
rio da Agricultura mantém em todo 
o territorio nacional onze hortos 
florestais e oito inspetorias regio
nais do Serviço Florestal.

Objetivando a formulação de 
uma política florestal, foi criado 
em fevereiro de 1967 o Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Flo
restal (IBDF). Constituído pela fu
são de órgãos já  existentes — 
como o Departamento de Recursos 
Naturais Renováveis, o Conselho 
Federal Florestal, o Instituto Na 
cional do Pinho e o Instituto Na
cional do Mate, o IBDF controla 
as reservas florestais do país e re
gulamenta sua exploraçao. Além 
disso, controla e executa os incenti
vos^ fiscais destinados ao plantio de 
essências florestais, visando a in
crementar o reflorestamento.

No Brasil, entre as essências na
tivas, o mais importante do ponto 
de vista econômico é o pinheiro 
brasileiro (Araucaria angustifolia). 
Dentre as exóticas destacam-se vá
rias espécies de Eucalyptus e Pinus.

VEJA TAM BÉM : Ecologia: Flo
resta: Madeira; Paisagem.

Reforço

Em psicologia*, chama-se re
forço ao estímulo que, sendo apre
sentado ou removido sistematica
mente logo depois de uma resposta, 
provoca nesta um aumento de fre
qüência. E reforçamento é a apre
sentação ou remoção de um estí
mulo desses.

A situação experimental típica 
para a demonstração e estudo do 
reforçamento configura-se quando, 
por exemplo, um rato sedento é co
locado numa caixa de condiciona
mento operante: cada vez que o 
animal pressiona uma barra exis
tente na caixa, surge uma gota de 
água num bebedouro situado perto 
da barra. Verifica-se que o rato 
pressiona a barra com freqüência 
muito maior nessa situação do 
que em outra, na qual a água não 
aparece. Portanto, a água é o re
forço que mantém o comporta
mento* do rato. No caso de um 
bebê cujo choro se torna mais fre
qüente se for atendido pela mãe; 
pode-se dizer que a atenção dela e 
um reforço para o choro.

O reforço pode ocorrer de outra 
maneira. Um rato é posto numa 
gaiola experimental cujas grades 
foram eletrificadas, de modo que 
ele receba choques ao tocá-las. 
Quando o rato pressiona uma 
barra, o circuito elétrico é desli
gado. Verifica-se então um au
mento de freqüência no pressiona- 
mento da barra. No caso, não é a 
apresentação do estímulo que pro
duz esse aumento, mas a remoção 
do estímulo (o choque). Esse esti
mulo é chamado reforçador nega
tivo ou reforço negativo.

Um estímulo pode ser ou não re
forçador, dependendo da condição 
motivacional do organism o: a 
água só funciona como reforço 
para um organismo sedento; o sexo 
pode ser reforçador se o indivíduo 
estiver motivado sexualmente.

Esse aspecto é importante 
quando se procura usar estímulos 
para reforçar determinados com
portamentos. Pode-se conseguir 
que um estímulo seja reforçador 
quando o organismo e privado dele 
por algum tempo, antes de sua 
apresentação,

Estímulos previamente neutros, 
ou seja, que nao têm poder reforça
dor, poaem adquirir tal poder 
quàndo associados a outros estímu
los naturalmente (inatamente) re- 
forçadores: no caso, os primeiros 
passam a chamar-se reforçadores 
secundários ou adquiridos. O di
nheiro é um reforçador secundário 
para os seres humanos, pois está 
assóeiado à obtenção de muitos re
forçadores inatos ou primários. E, 
como é um reforçador que pratica
mente não depende de uma carên
cia específica do organismo, per
tence também à categoria de 
reforçadores secundários cham a
dos reforçadores generalizados.

Os psicólogos têm levantado vá
rias hipóteses para explicar o que 
dá a um estímulo o poder reforça
dor. Segundo uma delas, é porque 
ele reduz um impulso ou estado 
motivacional do organismo: um 
alimento reforça um animal fa
minto porque reduz o impulso da 
fome.

Outra abordagem atribui ao po
der reforçador as características 
qualitativas e quantitativas dos 
estímulos: por exemplo, gostos do
ces são reforçadores^ para certos 
animais; e estimulações muito in
tensas são em geral aversivas.

Sugere-se também que o estí
mulo reforçador tem como carac
terística básica a produção de uma 
resposta forte no repertorio* do in
divíduo: demonstrou-se ser possí
vel, por exemplo, reforçar o com
portamento disciplinado de 
crianças na escola, ligando-o a 
oportunidades eventuais de diver- 
tir-se à vontade. No caso, o diverti
mento é um comportamento forte 
que, permitido em seguida a com
portamentos disciplinados, aumen
tou a freqüência destes.

A investigação psicofisiológica 
também tem contribuído para a 
compreensão do funcionamento 
dos reforçadores. Ela consiste em 
interferir-se diretamente no cérebro 
em busca de fenômenos correlatos 
ao reforçamento. Já  se localizaram 
áreas cerebrais cuja estimulação ou 
lesão produz efeitos reforçadores.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Behaviorismo; Comportamento; 
Condicionamento; Estimulo e R es
posta; Habituação; Medo; M otiva
ção; Reflexo.

Com a industrialização, as reservas florestais foram se esgotando. Em quase 
todos os palses. a necessidade de reflorestamento foi enfatizada.
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Reforma Agrária

Correntemente considerada re- 
distribuição da terra aos pequenos 
agricultores, reforma agraria pode 
ser caracterizada como uma reor
ganização planejada, legal e insti
tucional da relação entre o homem 
e a terra. Trata-se de um amplo 
processo de redistribuição promo
vido pelo governo, com a ativa par
ticipação dos próprios camponeses 
objetivando sua promoção hu
mana, social, econômica e política.

De modo geral, distinguem-se 
dois tipos de reformas agrárias: es
truturais e convencionais. As pri
meiras integram um processo de 
transformaçao revolucionária, fun
damentado na modificação das 
normas tradicionais vigentes, como 
ocorreu na Rússia, na França (à 
época da Revolução Francesa ), na 
China, etc. As reformas convencio
nais, por outro lado, procuram mo
dificar o monopólio sobre a terra e 
sobre os recursos de desenvolvi
mento agrícola, porém sem mudar 
as normas institucionais da socie
dade; é enfocada como uma ques
tão setorial, portanto, isolada da 
problemática nacional e não soli
cita transformação estrutural e 
política do Estado.

Estrutura agrária e
desenvolvim ento econôm ico

Entre os fatores mais importan
tes que afetam os padrões de vida 
rural e os níveis de produtividade 
encontra-se a estrutura agrária, que 
pode ser definida como o arca
bouço de instituições em que se as
senta a produção agrícola e a ma 
neira como e repartida, entre a 
população agrícola, a propriedade 
do solo. Isso compreende condi
ções de posse da terra, organização 
de crédito, política tributaria e ser
viços oferecidos às populações ru
rais (assistência técnica e educa
ção, serviços de saúde, abas
tecimento ae água, comunicação e 
a maior ou menor concentraçao da 
propriedade fundiária).

CONDIÇÃO DE POSSE DA 
TERRA —  Nos países em que a 
distribuição da propriedade é 
muito desigual e a relação entre po
pulação e terra é desfavorável, as 
grandes propriedades tomam, em 
geral, a forma de concentrações de 
pequenas parcelas dadas em arren
damento. Nesse caso, sendo pe 
quena demais a área média das 
parcelas, seu cultivo é antieconô
mico, não_ garantindo um mínimo 
de subsistência ao lavrador e sua 
família. Esse problema verificou-se 
com certa intensidade na China 
(antes da reforma) e na índia.

Em países como a Suíça, França 
e Alemanha, existe o problema de 
fragmentação de propriedades (di
visão da gleba em numerosos lo
tes), em virtude, principalmente, 
das leis de sucessão que incentiva
ram a subdivisão da terra entre os 
diversos herdeiros. Com o tempo, 
cada camponês acaba sendo dono 
de várias pequenas parcelas de

Com a reform a, a terra é redistribuída. O hom em  que nela trabaina tom a-se 
seu legítim o dono. produzindo segundo a planificação da economia.

M ilhares de lavradores depositam suas esperanças nos programas que pre
vêem novas e melhores condições de trabalho e de vida nas zonas rurais.

terra, nem sempre situadas próxi
mas umas das oujtras. A perda de 
tempo, o desperdício de esforço e 
também a impossibilidade de reali
zar um cultivo racional são os efei
tos mais evidentes da fragmentação.

No capitalismo, a forma clássica 
de posse da terra é o arrendamento: 
o lavrador paga ao proprietário um 
aluguel em dinheiro. O pagamento 
de um aluguel fixo convém ao ar
rendatário, uma vez que lhe dá  in
centivos para aumentar e desfrutar 
plenamente as vantagens de qual
quer melhoria da produção. Isto 
porque, descontado o valor da 
renda, toda produção pertence ao 
arrendatário, beneficiando-se este 
de qualquer acréscimo da mesma.

Nos países não desenvolvidos, é 
mais comum a parceria: o paga
mento pelo lavrador, a_o proprietá
rio, de certa proporção da safra 
bruta. Sendo esta proporção a me
tade, a relação é chamada de 
“meiação” . Em geral, o parceiro 
tem pouco incentivo para aumentar 
sua produção, pois qualquer au
mento desta reverterá também para 
o proprietário, que em nada con
correu para o seu custeio.

Comum na América Latina é a

Íiaga da renda em forma de traba- 
ho. Os “colonos” recebem do pro

prietário um pequeno pedaço de 
terra, cujo pagamento é o trabalho 
gratuito, durante determinado nú
mero de dias por semana, o que 
apresenta certa semelhança com re
lações existentes no regime feudal. 
Os lavradores que cultivam a terra 
sob forma de jiarceria  ou colonato, 
geralmente nao têm contrato legal 
que lhes defina as obrigações, e seus 
direitos são assegurados apenas pe
los costumes locais, o que lnes 
causa grande insegurança.

A estrutura agrária latino-ameri
cana, especialmente, é dominada 
por vastas propriedades de agricul
tura extensiva (latifúndio), onde há 
grandes explorações agrícolas, mas 
que não atingem a maior parte da 
gleba; parte desta é constituída de 
terras não utilizadas. Em outro ex
tremo, encontram-se os pequenos 
proprietários — que praticam la
voura de subsistência, em poucos 
acres de terra supercultivada (mini
fúndios) —  e grande número de 
trabalhadores agrícolas sem terras.

Em uma estrutura dessa espécie 
não se podem esperar altos níveis 
de produtividade e eficiência, nem 
elevação dos padrões de vida rural. 
Nem sempre a produção agrícola 
se ajusta a procura de géneros ali
mentícios; a prevalência de terras 
cultiváveis nao aproveitadas im
pede a expansão da produção de 
alimentos para atender às necessi
dades da população urbana e rural. 
Assim, varios países com grande 
número de trabalhadores agrícolas 
e com abundantes recursos de terra 
são obrigados a importar alimen
tos, que poderiam ser supridos em 
parte pelo cultivo das terras não 
utilizadas.

CRÉDITO E DÍVIDA A G R Í
COLA — A escassez de crédito 
para a agricultura, nos países sub
desenvolvidos, é causada pela estru
tura do sistema bancário, que não 
se adapta às necessidades do pe
queno agricultor e pelo fato de que 
apenas os que podem oferecer a
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A melhor e mais eqüitativa divisão das terras perm ite superar a exploração 
de numerosas fam ílias pobres nas extensas propriedades fundiárias.

posse legal da terra como garantia 
têm acesso' ao crédito bancario.

O pequeno lavrador obtém cré
dito geralmente com o comerciante 
local, que vende fiado os artigos de 
necessidade diária, a juros altíssi
mos; com o proprietário que, por 
seu lado, recorre as agências gover
namentais ou aos agiotas para em
prestar ao rendeiro lavrador, com a 
garantia da safra; e, finalmente, 
com os intermediários ou agiotas, 
que podem ser tanto grandes firmas 
quanto comerciantes locais.

Na incapacidade de pagar suas 
dívidas, muitos agricultores aca 
bam por transferir suas terras aos 
agiotas, aumentando assim a con
centração da propriedade.

POLÍTICA TRIBUTÁRIA — 
Os impostos mais conhecidos e 
praticados em muitas partes do 
mundo e que recaem sobre as po
pulações rurais são os que incidem 
sobre a terra e sua produção. Ava- 
lia-se a renda ou a terra e, com 
base nisso, elaboram-se tarifas. O 
método de avaliação é hipotético 
na maior parte dasnações subdesen
volvidas, onde a falta de registro de 
terras e a dificuldade de se determi 
nar tanto o rendimento da lavoura 
como os precos reais impossibilitam 
administrativamente o cálculo da 
renda real.

A tributação da produção agrí
cola é calculada tendo como base 
o produto vendido.

O bjetivos principais

Na promoção de mudanças, a 
reforma agrária procura corrigir os 
defeitos da estrutura agrária, de 
modo a equalizar a repartição da 
renda agrícola, elevar a produtivi
dade do trabalho e do solo, permitir 
a adoção de técnicas mais avança
das de cultivo, etc. Para tanto, ado
tam-se medidas destinadas a redis
tribuir os direitos de propriedade, 
através da expropriação e divisão 
de grandes fazendas, transferências 
dos direitos de propriedades aos ar
rendatários e parceiros e o reagru- 
pamento de terras fragmentadas.

Em conexão com essas medidas, 
sistemas de cooperativas e fazen
das de tipo coletivo podem ser ado
tados para servir aos cultivadores. 
A cooperativa pode abranger vá
rias espécies diferentes de organiza
ção agrícola. Em alguns tipos, a 
terra e de propriedade individual, 
mas algumas das operações agríco
las são realizadas com maquinaria 
da cooperativa; em outras, a terra 
é comum (posse comunal da terra), 
cultivada como uma unidade e os 
principais trabalhos, feitos coleti
vamente. Essa forma facilita a mo
dernização dos processos de produ
ção, pois aproveita as vantagens 
técnicas proporcionadas pela utili
zação de grandes máquinas e equi
pamentos, normalmente muito ca
ros para serem usados nas pe
quenas fazendas.

Quase uma reforma

Quando a propriedade não é 
completamente redistribuída, to
mam-se medidas para repartir a 
renda derivada da terra, que in
cluem o fortalecimento da posição 
de barganha dos arrendatários,

parceiros e assalariados, face aos 
donos da terra, regulando essas re
lações diretamente através de 
meios administrativos e legislati
vos. Complementando essas, ou
tras medidas são consideradas, a 
fim de incrementar a produção, em
prego e renda pela diversificação 
da produção, melhoramento do 
mercado, crédito, facilidade de co- 
municaçao, etc.

As diferentes modalidades de re
forma agrária têm por objetivo re
mover deficiências da estrutura, 
atuando sobre os vários aspectos

em que esta se apresenta. No en
tanto, nenhuma medida é de aplica
ção universal. A solução peculiar 
dada em cada país baseia-se nas 
características objetivas de sua agri
cultura: condições físicas, estru
tura social da população rural, re
lação entre a agricultura e o resto 
da economia, etc.

Reforma na França

A Assembléia Legislativa e a 
Convenção, constituídas pela Re
volução Francesa de 1789, aprova

ram a decisão de abolir completa
mente os vestígios do regime 
feudal, concedendo a todos os 
franceses a liberdade de cercar e 
cultivar os campos por seu livre 
arbítrio. Os grandes proprietários 
se consideraram favorecidos com 
essa disposição; no entanto, os tra
balhadores diaristas, que .tinham 
direito aos pastos comunais para 
os poucos animais de carga, cabras 
e ovelhas que possuíam, viram-se 
privados de seus recursos mais im
portantes.

A Assembléia preparou também 
a distribuição dos pastos comunais, 
mas sem executá-la, pois muitos 
municípios se mostraram esquivos 
a esse respeito. Apesar de tudo, ela 
colaborou muito para o individua
lismo agrário, aumentando o nú
mero de proprietários rurais, pois 
os bens cios nobres emigrados fo
ram expropriados e vendidos em 
hasta pública. Os camponeses tor
naram-se proprietários integrais de 
suas glebas, deixando de estar su
jeitos às obrigações feudais que 
lhes impunham o pagamento de 
rendas, geralmente in natura ou sob 
a forma de trabalho (corvéia).

D a agricultura mercantil 
às com unas agrícolas

A Revolução Russa* de 1917 
aboliu a propriedade privada da 
terra e expropriou sem indenização 
os seus proprietários. Inicialmente, 
as propriedades dos nobres foram 
divididas entre os camponeses.

Em 1929, teve inicio uma se
gunda reforma, que aboliu a pro-

Parte de uma transform ação econômica e política, a reform a chinesa alterou métodos de produção no campo
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priedade camponesa e substituiu-a 
por fazendas coletivas (kolkozes) 
ou do Estado (sovkozes).

As fazendas coletivas e as do Es
tado tentaram servir a três propósi
tos distintos: abolição da proprie
dade privada dos meios de produ
ção e, portanto, das diferenças de 
classe na zona rural; obtenção de 
método eficiente de cultivo mecani
zado, a fim de libertar mão-de-obra 
para as novas indústrias; obtenção 
de um excedente agrícola, necessá
rio à industrializaçao do país.

A diferença entre os dois tipos 
de fazenda é que, na forma coletiva 
de propriedaae, os trabalhadores 
dividem os riscos com o Estado, 
sendo pagos de acordo com os lu
cros que sobrarem após o abati
mento da parcela destinada ao in
vestimento. Nas fazendas do 
Estado, os trabalhadores são sim
plesmente empregados que ganham 
salário, com o Estado absorvendo 
os riscos das flutuações.

A s cooperativas socialistas 
chinesas

O problema agrário na China 
caracterizava-se pela existência de 
inúmeras pequenas propriedades 
arrendadas ao lavrador pelo pro
prietário, que tinha ao mesmo 
tempo poder político e comercial. 
Quando se implantou a reforma 
agrária, as propriedades acima de 
certo tamanho foram expropriadas. 
As terras foram divididas para ser
vir à exploração de cada família 
camponesa. A partir de 1953, cria
ram-se as pequenas cooperativas 
semi-socialistas, com 25 a trinta 
famílias. Em 1955, surgiram as 
cooperativas socialistas contendo 
em média 130 famílias. Essa re
forma foi acompanhada por alta 
taxa de investimento por um grau 
elevado de emprego do agricultor, 
que outrora ficava desocupado 
mais da metade do tempo.

Os “ejidos” m exicanos

No México, visava-se à altera
ção das condições de trabalho das 
grandes propriedades. A reforma 
surgiu da revolução de 1910, 
quando foram desapropriados e re
distribuídos, entre 1922 e 1945 
cerca de 26% do total da área agrí 
cola do país. Parte das terras re
distribuídas foi concedida numa 
forma especial de posse, conhecida 
como ejido (lotes com média de 18 
hectares), instituição peculiar do 
México.

Na Constituição de 1917, defi
niu-se o domínio da nação sobre a 
terra e a água, que só podem ser 
usadas por concessão. Apenas a 
superfície e as benfeitorias podem 
tornar-se propriedade privada.

Em sentido literal, ejido designa 
antigas terras comunais vizinhas de 
um povoado. Passou a aplicar-se às 
terras concedidas em virtude da  re
forma agrária e, por associação, à 
comunidade que recebe o título de 
propriedade. A_ população ejidal 
atingiu 2,3 milhões de pessoas, que 
possuem 50 milhões de hectares. A 
concessão das terras dos ejidos 
abrange o direito à posse por parte 
da aldeia. Cada aldeão recebe um 
lote e o conserva, mantendo-o culti
vado por seu trabalho e o de sua

família. Como os camponeses não 
podem vender nem hipotecar suas 
terras (pois perdem o direito à 
posse se cessarem de cultivá-la sem 
que tenham apresentado causa jus
tificada), estas não podem ser alie
nadas em favor dos grandes pro
prietários.

Coexistindo com os ejidos, há 
ainda propriedades privadas, que 
incluem nao só pequenas fazendas 
de famílias de lavradores, mas tam 
bém grandes propriedades.

Universitários na reforma 
peruana

A reforma agrária do Peru, de 
1963, estabeleceu como propósito 
principal a elevação do padrão de 
vida dos camponeses, pela conces
são gradual de terras e dos meios 
de trabalho. A lei previu a expro
priação no caso de abandono, mau 
cultivo ou arrendamento da terra e 
estabeleceu uma taxa progressiva 
sobre esta, para desencorajar pro
priedades rurais demasiadamente 
grandes e promover a exploração 
pelo próprio dono.

Em julho de 1969, nova lei de re
forma agrária foi concebida para 
racionalizar a posse e a exploração 
da terra, de acordo com a realidade 
do país. Mediante essa lei, os traba
lhadores se tornaram proprietários 
das usinas de açúcar, organizados 
em cooperativas, para que não 
fosse rompida a unidade de produ
ção e desse modo ficasse garantida 
a continuidade de trabalho dos gru
pos de técnicos, administradores e 
trabalhadores.

Para orientar o campesinato em 
suas novas responsabilidades em
presariais, o Centro Nacional de 
Capacitação Cooperativa, con
tando com auxílio de estudantes 
universitários, deu início a vasto 
plano de treinamento, preparando 
trabalhadores rurais, operários das 
usinas, dos serviços administrati
vos e proprietários.

Entre as metas, 
grandes safras

No México (em cima) coexistem  "e jid o s " concedidos pelo governo e vastas A estrutura agrária de Cuba, an-
propriedades. Em Cuba (embaixo) foram  abolidas as grandes fazendas. tes da reforma, caracterizava-se

A promoção de mudanças visa a corrigir defeitos da estrutura agrária e oferecer melhor nível ao camponês.
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pela existência de duas formas de

Íiropriedade: o latifúndio e o mini- 
úndio. O primeiro era constituído 

pelas melhores terras de cana-de- 
açúcar e pastagens. A pequena pro
priedade geralmente nao era explo
rada pelos próprios donos, mas 
mediante uma outra forma de ar
rendamento.

Em junho de 1959, foram expro
priadas e coletivizadas as grandes 
fazendas de cana e de criação de 
gado e fixou-se o tamanho máximo 
de propriedade em 40 hectares. 
Posteriormente, proibiu-se que as 
terras fossem adguiridas ou mesmo 
herdadas por nao-cubanos. Além 
disso, toda terra que excedesse o 
máximo fixado era distribuída en
tre os camponeses, o que possibili
tou um grande aumento do número 
de pequenas propriedades campo 
nesas. A lei proibiu também qual 
quer espécie de arrendamento e en 
corajou os camponeses a unirem-se 
em cooperativas de produção.

A  reforma por bem

No Chile, os latifúndios eram 
possuídos por 4,4% da população 
rural e cobriam 80,9% do total das 
glebas cultivadas. Cerca de 25% da 
população rural possuía minifún 
dios e metade dos trabalhadores 
agrícolas estavam empregados nos 
latifúndios como assalariados ou 
parceiros. A reforma fez expropriar 
as grandes fazendas com indeniza
ção dos donos da terra. Os pontos 
mais importantes da reforma fo
ram : o crédito mais acessível a to
dos os agricultores, propiciado pela 
nacionalização do sistema bancá 
rio, e a extensão do seguro social 
aos trabalhadores rurais e suas 
famílias. O novo sistema de posse 
deu ainda preferência às fazendas 
cooperativas; cada uma delas fazia 
parte de uma área geográfica na 
cional, que devia servir como 
unidade de produção e mercado. 
As máquinas eram compradas para 
a cooperativa numa base regional, 
para assegurar igualdade de uso. 
Embora nao se tenha proibido o es
tabelecimento de pequenos lotes, as 
fazendas que não eram trabalhadas 
coletivamente não receberam cré
dito, sementes ou mesmo assistên
cia técnica.

, N o Brasil, primeiro 
colonizar

Herdada do regime colonial, em
bora sofrendo mudanças, a estru
tura agrária brasileira manteve in- 
tatos certos traços como, por 
exemplo, o latifúndio. Ao lado des
sas grandes propriedades, permane 
ceram as mais diversas formas de 
arrendamento e parceria; os mini
fúndios, que praticam agricultura 
de subsistência, e um grande nú
mero de trabalhadores sem terra, 
recebendo um salário.

A partir de 1950, várias proposi 
ções de leis agrárias foram apresen
tadas ao Congresso Nacional. 
Destacam-se as de autoria de Nes- 
tor Duarte Fernando Ferrari e Mil
ton Campos. Mas somente em 
1964 o Congresso decretou a lei 
que estabelece o Estatuto da Terra, 
que previa a desapropriação de la 
tifúndios e a redistribuiçao de ter
ras em propriedades familiares

A grov ilas : um recurso do govemo brasileiro para a problem ática rural.

para antigos trabalhadores, mão- 
de-obra desempregada e proprietá
rios de minifúndios. Foram criados 
também o IBRA (Instituto Brasi
leiro de Reforma Agrária) e o 
INDA (Instituto Nacional de De
senvolvimento Agrícola). Em 1970, 
os dois órgãos foram extintos e reu
nidos em um único órgão, o IN 
CRA (Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária)t  cujo 
programa enfatiza a expansão da 
fronteira agrícola através da colo
nização de novas áreas, como foi 
feito ao longo da rodovia Transa- 
mazônica. Desde 1974, esse pro
cesso de colonização na Amazonia 
tem como elemento fundamental o 
estabelecimento de grandes fazen
das de criação de gado.

VEJA TAM BÉM : Agricultura; 
Capitalismo; Comunismo; Desen
volvimento Econômico e Social; 
Estado; Estratificação e Mobili
dade; Feudalismo; Migração; M o
dernização; Mudança Social; Na
turais, Recursos; Patrimonialismo; 
Política Econômica; Socialismo; 
Tecnologia; Trabalho, Força de; 
Trabalho Humano; Tradiciona- 
lismo; Urbanização.

O Institu to  Nacional de Colonização e Reforma Agrária procura ocupar áreas às margens de rodovias extensas.
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decadência da servidão e o fim da 
pequena nobreza, que não conse
guia manter a mao-de-obra no 
campo por não possuir meios de 
paga-la. Estes nobres só viam uma 
saída para não se arruinarem: a 
aquisição de mais terras e o au
mento da produtividade.

A exemplo dos burgueses, dos 
camponeses e do Estado, também 
a pequena nobreza começou a pro
curar combater a Igreja, pregando 
declaradamente a necessidade de 
secularização dos bens católicos.

João Huss*, estudante de teolo
gia influenciado pelas teorias de 
Wycliffe, seria o intérprete das ten
dências anticlericais na Boêmia. 
Em 1402, iniciou suas pregações, 
nas quais atacava a imoralidade e 
a riqueza do clero, mostrando que 
os príncipes espirituais eram, na 
verdade, príncipes temporais dota
dos de poderes bem concretos. 
Para ele, os padres eram absoluta
mente dispensáveis: todos os cren
tes deveriam ter o mesmo direito 
face às coisas da religião; não po
deria haver diferenças entre sacer
dotes e leigos; e todos os cristãos 
deveriam ser julgados apenas por 
suas qualidades morais. Além 
disso, denunciava a venda de indul
gências e o culto aos santos. Ao 
lado dessa luta de purificação da 
Igreja, Huss insistia no dever de 
combater por um Estado Nacional: 
chegou mesmo a convencer o Rei 
Venceslau IV (1361-1419) a redu
zir o número de professores ale
mães da Universidade de Praga.

O inevitável aconteceu: o Papa 
João* X X II considerou-o herege, 
acusação da qual não conseguiu 
defender-se diante do concílio que 
o condenou à morte na fogueira, 
em 1415. Sua pena, no entanto, ao 
invés de servir de exemplo a outros 
hereges, provocou uma série de 
guerras religiosas e patrióticas en
tre os anos de 1419 e 1438 — as 
chamadas guerras “hussitas” , que 
associavam diretamente as refor
mas religiosas às reformas sociais. 
Apesar de ter sido derrotado, esse 
movimento é considerado decisivo 
para  o posterior desenvolvimento 
do luteranismo na Alemanha.

A  reforma luterana

Nos séculos XV e XVI, a Ale
m anha era um país rico não apenas 
em minas de ouro, prata, ferro, 
chumbo, cobre e sal. Tinha tam 
bém numerosas manufaturas, arte
sãos e comerciantes que negocia
vam com quase toda a Europa. 
Graças a um longo desenvolvi
mento artesanal e comercial, os 
alemães puderam aproveitar os no
vos descobrimentos espanhóis e 
portugueses para trocar suas mer
cadorias por metais preciosos e 
produtos tropicais.

Tornava-se crescente a necessi
dade de um Estado Nacional que, 
além de estimular o comércio exte
rior, quebrasse as barreiras feudais 
internas. Mais do que outras re
giões, a da Alemanha estava em 
grande parte dividida entre proprie
dades da Igreja e sofria as conse
qüências das inúmeras subdivisões 
em principados inimigos uns dos 
outros.

Os membros do alto clero vi
viam como príncipes temporais, em Na agricultura, a base da econom ia medieval. O lucro e a usura eram rigorosam ente proibidos pela Igreja.

Unindo a razão e a fé, Tomás de Aquino sintetizou o pensamento medieval.

luxuosos palácios, e exigiam gran
des tributos para financiar uma 
vida de riqueza e prazeres —  fato 
que contrastava com a sobriedade 
e humildade do Terceiro Estado.
, Na Alemanha, a Igreja encon 

trou inimigos em todos os níveis. 
De um lado, príncipes e burgueses 
aspiravam à posse dos bens ecle
siásticos, liberando as riquezas 
para a circulação de mercadorias e 
acabando com os tributos. Para al 
guns reis, o confisco de bens repre
sentava a possibilidade de obter re
cursos que financiassem as guerras 
nacionais contra os vizinhos, o for
talecimento dos exércitos e o enri
quecimento da corte. De outro 
lado, camponeses procuravam li
vrar-se dos dízimos e da servidão 
à Igreja.

Mas, apesar de toda sua riqueza, 
a Alemanha estava distante de paí
ses europeus, como a França e a 
Inglaterra, onde os reis conseguiam 
impor, com certo êxito, alguma au 
toridade sobre os bispos e mesmo 
sobre o papa. Os alemães pouco re
ceberam do Humanismo* renas
centista, talvez mesmo por faltar- 
lhes a base econômica e política 
necessária para isso (como o Es
tado centralizado e o movimento 
comercial). O espírito religioso era 
muito mais arraigado na população 
da Alemanha do que na do restoda 
Europa e, por isso, o Papa Leão* 
X escolheu esse país para vender as 
indulgências.

Nao tardaria, entretanto, o mo
mento da revolta em que todas as 
insatisfações, tanto da nobreza 
quanto ao campesinato, desembo
cariam num ataque frontal à Igreja.

Martinho Lutero

O intérprete da oposição às au
toridades eclesiásticas foi o monge 
Martinho Lutero*, que se rebelou 
contra a venda de indulgências e, a 
31 de outubro de 1517, afixou na
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Reforma 
e Contra-Reforma

A burguesia* que se formava na 
Europa do século XIV tinha reivin
dicações muito claras para dar 
continuidade ao florescimento co
m erciar das cidades: liberdade de 
locomoção pessoal, liberdade de 
comércio, liberdade de ofício.

Mas essas reivindicações choca- 
vam-se frontalmente com as estru
turas medievais mantidas pelo Sa
cro Império Romano-Germânico e 
pela Igreja Católica. Os campone
ses nao podiam locomover-se de 
uma região para outra sem o con
sentimento da nobreza e do clero; 
da mesma forma, os impostos e os 
dízimos exigidos dos servos impe
diam a formação de excedentes 
para a aquisiçao de mercadorias, 
assim como o destino profissional 
de cada um era determinado pelas 
camadas dominantes; e o trânsito 
de um feudo a outro implicava pe
sadas e rigorosas taxas alfandegá
rias. Ao lado disso, toda uma estru
tura religiosa e ideológica impedia 
o desenvolvimento das tendências da 
novaordem  emergente: a Igreja opu- 
nha-se à usura e ao lucro.

Aliados a reis e príncipes, que 
também deviam render tributos ao 
papado e ao Sacro Império e que 
ambicionavam garantir riquezas 
independentes, comerciantes e ban 
queirós lançaram as bases para a 
concentração econômica e política, 
concretizada pelo fenômeno dos 
Estados Nacionais, em oposição às 
duas potências (papado e Sacro 
Império).

Do ponto de vista político, a 
constituição dos Estados Nacio
nais nasceu a partir da desintegra 
ção do Sacro Império: a partir de 
1347, ano da morte de Luís IV da 
Baviera, (12877-1347), apenas a 
Boêmia e a Áustria conservaram-se 
como núcleos importantes de in
fluência. A Alemanha fragmen
tou-se e os reinos da França e da 
Inglaterra tornaram-se Estados Na
cionais centralizados, que dispu
nham de exércitos permanentes.

Do ponto de vista ideológico-re- 
ligioso, a luta contra o papado de
senvolveu-se num movimento que 
ficou conhecido por Reforma.

John W ycliffe, o  herege

As primeiras idéias de reforma 
já  eram conhecidas na Inglaterra 
do século XIV, época em que os 
camponeses livres perderam as 
suas terras, os salários foram redu
zidos e a “peste negra” dizimou 
grande parcela da  população.

Muitos padres franciscanos per
seguidos pela Igreja em Flandres 
emigraram para o reino inglês, 
onde agitavam as massas campone
sas através do ensino do que consi
deravam “ cristianismo primitivo” e 
direito natural. Nesse ambiente, 
apareceram escritos “heréticos” em 
inglês (não mais em latim), acessí
veis a qualquer pessoa, incluindo 
as idéias de resistência nacional 
contra a Igreja Católica e suge

rindo uma reforma dos costumes 
religiosos e morais.

Entre os agitadores, geralmente 
concentrados na Universidade de 
Oxford, encontrava-se John Wy
cliffe*, estudante de teologia que 
propunha uma volta à economia 
coletiva, a destruição da economia 
privada (“ causadora de lutas e con
flitos sociais”) e a defesa de uma 
Igreja pobre e pura, destituída de 
bens temporais.

Sua doutrina era um verdadeiro 
apelo ao confisco dos bens da 
Igreja, à secularização dos territó
rios das abadias e mosteiros; mas 
era também uma violenta negação 
da propriedade privada, fato que le
varia a burguesia nascente a evi
tá-lo e até mesmo a combatê-lo. De 
uma simples pregação religiosa e 
reformista, no entanto, a ação de 
John Wyclifle transformou-se num 
grande movimento social que esti
mulou as insurreições camponesas 
de 1381, das quais ele participou, 
embora pretendesse que suas elabo
rações intelectuais nao se vinculas
sem a uma prática política.

Depois das insurreições, Wy
cliffe tornou-se mais prudente. Sua 
propaganda e a de seus discípulos 
passou a .limitar-se a pedir que a 
Igreja renunciasse a todos os bens 
materiais, que os padres e monges 
trabalhassem por sua subsistência. 
Mesmo assim, foi considerado he
rege pelo sínodo de Lião (1382), 
por suas críticas aos sacramentos, 
as indulgências e ao culto dos san
tos. Além disso, afirmava que qual
quer reinado é um pecado até que 
o governante realize uma grande 
açao reformadora, instalando e 
protegendo as comunidades.

João H uss, na Boêmia

As teorias de Wycliffe encontra
ram eco também na Boêmia. En- 
clave eslavo no Sacro Império, a 
Boêmia fora muito disputada entre 
os príncipes germânicos e tchecos. 
Quando os francos e os saxões for
tificaram suas fronteiras orientais; 
essas disputas se acentuaram, ate 
que em 895 passou a fazer parte do 
Império alemão. Na ocasião, os 
germânicos estimularam a ida de 
numerosos mercadores e artesãos 
para a região, transformando as ci
dades tchecas em importantes cen
tros comerciais e intelectuais. Em 
meados do século XIII, a desco
berta de minas de prata encorajou 
Ottokar II (12307-1278) a fundar o 
reino da Boêmia (Morávia, Áus
tria, Estíria, Caríntia e Carníola) e 
a declarar guerra ao imperador 
para libertar-se de sua tutela. Der
rotado, Ottokar ficou apenas com 
a Boêmia e a Morávia (o resto foi 
incorporado à casa dos Habs- 
burgo).

Durante o século XIV, a região 
tornou-se uma grande potência 
econômica: um intenso movimento 
de comerciantes, artesãos, funcio
nários, tecelões e operários, se de
senvolvia ao lado de um não menos 
intenso desenvolvimento da agri
cultura. Embora ainda dependen
tes; os camponeses conseguiam 
produzir mais do que necessita
vam, trocando suas mercadorias 
por dinheiro, com o qual compra
vam a liberdade e, via de regra, 
emigravam para as cidades. Era a

A nobreza e o clero foram  os dois alvos da Reforma. ("L ivro  de Horas".)

Os camponeses, presos à terra onde trabalhavam , aderiram ao piovim ento.
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W ycliffe  fo i um dos prim eiros a lu 
ta r pela reform a da Igreja.

porta da igreja de Wittenberg (Sa- 
xônia ) suas 95 teses” .

Para os alemães, as denúncias 
vinham em boa hora: desde 1511, 
o monge dominicano Johann Tetzel 
(14657-1519) vendia as indulgên
cias, visando arrecadar fundos para 
o arcebispo de Mogúncia. Ini 
ciou-se, então, uma verdadeira re
volta contra esse comércio, culmi 
nando com a expulsão de Tetzel.

Leão X tomou conhecimento 
desses fatos em 1519, mas só em 
1520 condenaria as teses luteranas 
em uma bula. Lutero foi intimado: 
ou abandonava suas idéias ou seria 
excomungado. A resposta do 
monge foi queimar a bula papal.

O Imperador Carlos* V reuniu a 
dieta imperial no ano seguinte, 
para propor uma forma de livrar-se 
do agitador. Muitos dos príncipes 
presentes, porém, eram igualmente 
hostis à Igreja, fato que os levou 
a opor-se a qualquer punição a 
Lutero.

Para garantir-se contra eventuais 
represálias, o monge refugiou-se no 
castelo de um partidário, o príncipe 
eleitor da Saxônia, e começou a 
elaborar boa parte das doutrinas 
para uma nova Igreja. Preocu- 
pou-se fundamentalmente em adap
tar o catolicismo* às condições 
econômicas e sociais da época, 
conservando muitos elementos da 
religião católica. O latim foi substi
tuído pelo alemão nos ofícios reli
giosos; o papa conservaria somente 
suas funções de bispo de Roma e 
seria transformada toda a hierar
quia* eclesiástica; também desapa 
receriam os mosteiros; os padres 
passariam a poder casar-se; seriam 
abojidos os sacramentos, com ex
ceção do batismo e da eucaristia. O 
luteranismo abandonou a concep
ção católica da superioridade da 
Igreja sobre o Estado. As práticas 
e as concepções protestantes foram 
oficialmente expostas em 1530, 
época em que foi redigida a Confis
são de Augsburgo.

a s  revoltas da Alem anha

As violentas revoltas dos nobres 
empobrecidos (1522-1523) esta-

zer congregaram-se numa seita reli
giosa denominada anabatista. Cha
mando a atenção para a preserva
ção da individualidade, os anabatis- 
tas negavam a necessidade de 
padres e afirmavam seu direito de 
seguir os ditames de sua própria 
consciência. Para eles, todos os ho
mens são iguais diante de Deus e 
todos devem possuir idêntica pro
porção de bens (“ todos os bens de
vem ser divididos entre todos”).

A união de nobres e bispos, no 
entanto, conseguiria abafar mais 
esta rebelião, ao fim da qual todos 
os dirigentes anabatistas foram de
capitados (inclusive Münzer) e a 
massa camponesa impiedosamente 
destruída. Apesar dos laços teóri
cos dos revoltosos com o lutera
nismo, Martinho Lutero condenou 
a rebelião. Lutero, representante da 
burguesia e da pequena nobreza, 
chegou a dizer que os camponeses 
seriam castigados por Deus com o 
inferno.

Z wínglio e Calvino

O protestantismo ganhou terreno 
também na Suíça, que desde 1499 
era independente do Sacro Império 
e da casa dos Habsburgo. Várias 
cidades haviam se transformado 
em centros comerciais governados 
por burgueses ricos.

Só havia um laço a romper: com 
a Igreja Católica que, além de rece
ber tributos, pretendia continuar 
impondo suas normas de conduta.

Ulrich Zwínglio*, filho de um 
rico magistrado luterano, pôs-se à 
frente do movimento reformista, 
propagando a nova fé. Em 1528 
quase todos os cantões do norte 
suíço aderiam à causa. A mesma 
facilidade, porém, não seria encon
trada nos cantões florestais — me
nos desenvolvidos economicamente 
e mais conservadores — , onde ir
rompeu uma guerra civil que durou 
dois anos. No fim do conflito, pela 
paz de Kappel (1531), ficou deci
dido que cada governo cantonal es
colheria sua religião.

Nos locais em que o catolicismo 
era eleito como religião oficial, os 
protestantes eram insistentemente 
perseguidos. Via de regra abriga
vam-se em Genebra, para onde o 
movimento se estendeu. Foi em Ge
nebra que o luterano João Calvino 
(considerado herege na França) se 
asilou, e foi ali que iniciou um 
longo trabalho de proselitismo, do
minando posteriormente todas as 
cidades suíças através de governos 
teocráticos.

Calvino levou as teses de Lutero 
ao extremo: estabeleceu que as ci
dades seriam literalmente governa
das por meio de uma oligarquia re
ligiosa; a autoridade suprema seria 
exercida pela Congregação do 
clero, que prepararia as leis e julga
ria os crimes; todos os indivíduos 
deveriam ser rigorosamente contro
lados, sendo-lhes proibido qualquer 
divertimento nos domingos e nas 
festas religiosas. Para Calvino, o 
trabalho e a poupança seriam as 
únicas virtudes.

A teoria calvinista foi englobada 
numa publicação, de nome Institui
ções da Religião Cristã.

Ao contrário de Lutero, que 
ainda defendia os interesses da pe
quena nobreza e mantinha muitos

vam muito ligadas ao espírito do 
protestantismo* luterano. Bandos 
de cavaleiros liderados por Ulrich 
Von Hutten (1488-1523) e Franz 
Von Sickingen (1481-1523), adep
tos de Lutero, atravessaram a Ale
m anha expropriando abadias, liqui
dando frades e mesmo senhores 
feudais mais abastados. Com isso, 
queriam aumentar suas terras e 
transformar a Alemanha num país 
unificado. Mas a revolta foi esma
gada pelos exércitos dos bispos e 
dos senhores feudais ricos.

De maior repercussão foi a rebe
lião camponesa liderada por Tho- 
mas Münzer (1489-1525), congre
gando as camadas mais pobres. 
Entre 1523 e 1525, trabalhadores 
lutaram contra o alto custo de vida, 
contra os impostos da Igreja e dos

senhores feudais. Os proprietários 
haviam proibido, entre outras coi
sas, que os camponeses recolhes
sem lenha, caçassem e deixassem 
seus animais pastar em seus domí
nios. O movimento camponês, bem 
mais radical que o dos nobres em
pobrecidos, exigia um a reforma 
agrária e a abolição dos privilégios 
dos ricos. Em seu programa de 
ação, Münzer queria que cada co
muna pudesse escolher seu pastor 
e demiti-lo caso não satisfizesse a 
população; que fosse concedida a 
liberdade individual; que se aca
basse com o trabalho gratuito; que 
se moderassem os impostos, e que 
se restabelecessem os direitos da 
comunidade sobre as águas e tam 
bém as florestas.

Os seguidores de Thomas Mün-

J. Ball, seguidor de W ycliffe , incitou os camponeses à revolta de 1381.

João Huss tam bém  lutou contra o clero. Seu castigo: a m orte na fogueira.
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0  monge alemão contestou o mercenarismo da Igreja Romana. ("Lutero na Tavema do Urso Negro", de Thumann.)

Liderados por Thomas Münzer, os camponeses insurgiram -se contra os privilégios da aristocracia e do clero.

elementos do catolicismo Calvino 
representa bem o espírito da bur
guesia e o fim de quase tudo que 
diz respeito à Igreja Católica. 
Chega inclusive a santificar os em
preendimentos comerciais e indus
triais (mesmo a usura e o lucro), di
zendo que a salvação do homem 
prende-se à economia e à diligên
cia. O calvinismo expandiu-se para 
a França e para a Inglaterra, onde 
inspirou uma série de lutas sociais 
e religiosas.

A  reforma anglicana

Na Inglaterra, foi o próprio Rei 
Henrique* VIII —  apoiado por 
seus súditos —  que iniciou a re- 
forma da Igreja. Com o Estado Na
cional já  consolidado, a Inglaterra 
não admitia a posição de mando 
assumida pelo papa em relação a 
outros países europeus. Um pro
blema matrimonial do rei precipi
tou a reforma: o processo de divor
cio de sua esposa, Catarina de 
Aragão (1485-1536), era continua
mente adiado pelo Papa Clemente 
VII (1478-1534).

Henrique VIII reuniu o clero de 
seu país e pronunciou uma séria 
ameaça: caso não reconhecesse o 
rei inglês como chefe da Igreja 
(“tanto quanto o permite a lei de 
Cristo”), ou se submetesse a Roma, 
o clero seria severamente punido. 
Mandou suspender todos os paga
mentos a Roma e fundou a Igreja 
Anglicana — uma unidade nacio
nal independente, submetida ape
nas à autoridade real.

Na verdade, as diferenças exis
tentes entre a religião anglicana e 
a católica resumiram-se ao plano 
político. Foi m antida a maior parte 
dos elementos do catolicismo, res
tando muito pouco em comum com 
o protestantismo.

A Contra-Reforma

Para reagir aos progressos do 
protestantismo, a Igreja romana 
empreendeu também uma renova
ção em seus princípios, movimento 
que ficou conhecido como Contra- 
Reforma. Começou oficialmente 
com o Concílio de Trento 
(1545-1563). Na verdade, porém, a 
ação modernizadora já  se fazia 
sentir muito antes, apesar de dis
persa e tímida: é o caso, por exem
plo, dos atos moralizadores de Gre- 
gório* VII em relação ao clero 
católico e do espírito reformador 
dos concílios gerais de Constança 
(1414), Basiléia (1431), Ferrara- 
Florença(1438)e Latrão (1512).

Antes do Concílio de Trento, a 
Igreja já  observava alguns atos iso
lados em favor da volta ao espirito 
primitivo do cristianismo, no sen
tido da simplicidade e da caridade. 
Exemplos dessa atitude aparecem 
com Vincente Ferrer (1350-1419), 
Bernardino de Siena (1487-1564), 
João Capistrano ((1386-1456) e 
Francisco de Paula (1416-1507).

No 19.° Concílio, reunido em 
Trento entre os anos de 1545 e 
1563 (com intervalo de aproxima
damente vinte anos), toda a Igreja 
Romana assumiu o trabalho de sua 
reforma. Em parte, era uma reação 
à investida protestante, que ga 
nhava adeptos em quase todos os 
países da Europa.
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As doutrinas contestadas pelos 
protestantes foram rigorosamente 
elaboradas, a fim de evitar qual-

Suer dúvida aos clérigos católicos, 
.eafirmaram-se os velhos dogmas: 

pecado original, sacramentos (ba
tismo, confirmação, eucaristia, j>e- 
nitència, ordem e extrema-unçao). 
Impuseram-sé regras morais aos 
padres, determinando a residência 
dos bispos e clérigos e proibindo a 
venda de indulgências (mas sua 
concessão só foi suspensa tempora
riamente). Ainda para demarcar 
bem as diferenças entre catolicismo 
e protestantismo foi reforçada a 
crença no purgatório, a devoção 
dos santos, a regra do celibato cle
rical e a autoridade do papa (“a 
única cabeça da Igreja ). Alem 
disso, para cada diocese foi criado 
um seminário, a fim de instruir o 
clero na aplicação das resoluções 
do concílio.

A Igreja tornou-se mais dura. mais 
veemente em suas posições e mais 
consciente de seus deveres morais. 
E centralizou-se mais no papado, 
que velaria pelas decisões concilia
res e reorganizaria seu governo, 
criando as congregações romanas e 
tomando a responsabilidade pela 
edição de catecismo, breviário, 
missal, martirológio e Vulgata.

A  difusão da 
Contra-Reforma

0  grande instrumento da Con
tra-Reforma católica foi a congre
gação dos jesuítas*. Aprovada em 
1540, influenciou a disciplina da 
Igreja e o controle da propagação 
das “heresias” .

A Reforma católica contou 
ainda com o serviço de grandes bis
pos da Itália, Espanha, Portugal e 
França, além das antigas ordens re
formadas e das novas congregações 
religiosas. Mas a ação mais ampla 
foi talvez a dos jesuítas, que cria
ram colégiosem toda a Europa, en
viaram missões catequéticas a paí
ses .protestantes e expandiram-se 
nas índias, Japão e Américas.

1 ornou-se mais estreita a partici
pação dos leigos na vida da Igreja 
e empreendeu-se um esforço total 
para a santificação do clero. Tudo 
isso dentro de um esquema ten
dente a evitar o progresso do pro
testantismo e a fazer cumprir os de
cretos de Trento. Mesmo assim, a 
Contra-Reforma não conseguiria 
deter os protestantes. Ao contrário, 
a Europa do século XVI acabou 
sendo palco de inúmeras guerras 
religiosas, definindo novos limites 
de domínio da religião. Com exce
ção da Alemanha do Sul e da Áus
tria, o Império Germânico era do
minado por príncipes protestantes; 
a Inglaterra reforçava o anglica- 
nismo; a Escandinávia era calvi- 
nista; os Países-Baixos setentrio
nais, igualmente calvinistas.

A Reforma católica triunfou, por 
seu lado, na Itália, em Portugal, na 
Espanha, na Polônia, na França e 
também nos Países-Baixos meri
dionais.

A s guerras de religião

A primeira das guerras de reli 
gião ocorreu no Império Germâ 
nico, onde os príncipes protestantes 
se agruparam na Liga Smalkalde,

em 1531, contra as determinações 
de Carlos V de aplicação do Edito 
de Worms (restabelecimento da au
toridade episcopal e restituição dos 
bens eclesiásticos confiscados). 
Sob a chefia de Philippe von Hess, 
de Saxe, a Liga entrou em guerra 
com o imperador. O conflito desdo
brou-se em vários outros, finalizan- 
do-se apenas em 1555, quando a 
Paz de Augsburgo foi assinada por 
Fernando I (1503-1564) e seus elei
tores — seus termos incluíam a li
berdade de religião vinculada a 
cada príncipe, que poderia impor 
sua crença aos súditos.

Dois anos antes de terminar a 
guerra alemã, a nova rainha in
glesa, M aria Tudor*, começou a 
reimplantar o catolicismo em seu 
país. Seguiu-se uma violenta perse
guição aos protestantes, que só se 
abrandaria com a morte da rainha 
e a coroação de Elisabeth* I 
(1559). A sucessora retomou o an- 
glicanismo; permaneceu uma certa 
fidelidade a Roma, principalmente 
nas regiões agrícolas setentrionais 
e ocidentais.

O paradoxal da restauração an
glicana na Inglaterra reside no fato 
de que foi o católico Filipe* II, da 
Espanha, quem a favoreceu. Para o 
soberano espanhol, eram indispen
sáveis as boas relações com a estra
tégica Inglaterra, situada bem no 
meio das linhas de comunicações 
marítimas com os Países-Baixos, 
que se encontravam em guerra. Era 
pois perigoso tomar qualquer ini
ciativa em favor dos católicos in
gleses: no Concilio de Trento, a Es
panha recusou-se terminantemente 
a atacar o renascimento do anglica- 
nismo. Só haveria mesmo interven
ção nos assuntos internos da outra 
nação no ano de 1568, quando foi 
executada a rainha católica da Es
cócia, M aria Stuart*.

Perseguição de Filipe

Todas as concessões feitas por 
Filipe II à Inglaterra em 1559 ga
rantiram-lhe o domínio sobre os 
Países-Baixos, governados por ele 
próprio e por sua meia-irma Mar
garida de Parma (1552-1586). Na 
região dominada, empreendeu du
ras perseguições aos protestantes, 
criou catorze novos bispados e per
mitiu o crescimento da ação inqui- 
sitorial. Parecia chegado o fim das 
liberdades religiosas na região ar
dorosamente adepta de Calvino. 
Filipe, decidido a combater todas 
as heresias, reafirmou sua posição 
quando Guilherme de Orange 
(1533-1584) e a alta nobreza mani
festaram descontentamento em re
lação a Margarida de Parma (fir
maram um pacto de unidade em 
1565, enquanto os calvinistas lan
çavam violentas campanhas icono
clastas).

O rei espanhol reprimiria toda e 
qualquer tentativa de independên
cia dos Países-Baixos. Com este es
pírito enviou para a região o duque 
de Alba (1507-1582), responsável 
por um regime de terror, que sen
tenciou à morte alguns nobres liga
dos aos protestantes.

No entanto, as províncias do 
Norte, quase inteiramente calvinis
tas, lançaram-se à luta armada 
contra os espanhóis (1572/74), re
conhecendo a chefia de GuilhermeC ontra-Reform a: uma reação cató lica , oficializada no Concilio de Trento.

Com o aval do papa, o arcebispo de Mogúncia vendia a salvação eterna
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de Orange. A guerra deixou de ser 
apenas religiosa, para converter-se 
em guerra de independência, que 
chegou a penetrar no sul, agitando 
inclusive um grande número de 
províncias católicas (1576). Perce
bendo que a sublevação envolvia 
também católicos, Filipe II enviou 
Alexandre Farnese (1545-1592) 
para substituir Alba. O novo co
mandante empenhou-se em divul
gar e marcar bem as diferenças re
ligiosas entre as duas crenças, 
provocando ressentimentos entre 
os aliados de Guilherme. Conse- 

üència: em 1579, Artois, Flan- 
res, Hainaut e Wallonia, fiéis ao 

papa, separaram-se de Guilherme 
(já convertido ao protestantismo), 
formando a União' de Arras. Os 
calvinistas constituíram a União de 
Utrecht (Holanda, Zelândia, Guel- 
dria, Utrecht, Frísia, Overijssel e 
Groninga), que conseguiu se sepa
rar da Espanha, porem continua 
ram a. luta contra o rei católico.

Guilherme de Orange acabou 
sendo assassinado por um católico 
(Balthasar Gerard) em 1584, sendo 
substituído por seu filho Maurício 
de Nassau (1567-1625), que com
bateu os espanhóis até a vitória, 
apoiado por franceses e ingleses.

A s guerras na França

A autoridade do papa já  era 
fraca na França em 1438, época da 
Pragm ática Sanção de Bourges, 
que aboliu o direito do clero de fa
zer nomeações e cobrar tributos. 
Toda a vida religiosa girava em 
torno da figura do rei, e magistra
dos civis regulavam os assuntos re
ligiosos de seus distritos.

Nessas condições, não foi difícil 
a difusão do protestantismo: em 
1534, os huguenotes (nome que os 
católicos davam pejorativamente 
aos protestantes) tiveram liberdade 
suficiente para afixar cartazes con
tra as missas —  anos antes já  ha
viam mutilado imagens em diver
sas igrejas de Paris. Até mesmo na 
corte de Francisco I (1494-1547) 
não faltavam simpatizantes dos hu
guenotes.

Mas a situação mudou quando 
subiu ao trono Henrique* II: pelo 
Edito de Ecouen, condenava à 
morte, sem julgamento, todos os 
protestantes. A forte repressão le
vou o_s huguenotes de todas as ca
madas sociais, inclusive da no
breza, a refugiar-se em outros 
países.

' Catarina* de Médicis substituiu 
Henrique II, enquanto seus três fi
lhos eram menores de idade. Logo 
após sua posse, os huguenotes ini
ciaram as ofensivas. A primeira foi 
em 1560, manifesta num ataque ao 
castelo de Amboise para expulsar 
da corte o líder do partido católico 
(Francisco de Guise) e obrigar o 
pequeno Francisco II (um dos fi
lhos de Catarina) a escolher um fa
vorito menos hostil aos protestan
tes. Descobertos pelo duque de 
Guise (1519-1563), foram todos 
condenados à morte.

No reinado de Carlos IX 
(1560-1574), conseguiram uma vi
tória: poderiam realizar culto pú
blico nas cidades em poder dos 
protestantes (mas fora do perímetro 
urbano). Certa ocasião, voltando 
de Lorena, o duque de Guise depa

rou com uma cerimónia protestante 
em Vassy. Mandou m atar dezenas 
de pessoas, dando início à primeira 
das oito guerras que seriam trava
das entre católicos e protestantes 
na França.

A segunda guerra durou alguns 
meses, entre 1567 e 1568. A ter
ceira transcorreu de 1568 até o ano 
seguinte e teve como conseqüência 
a concessão de anistia aos protes
tantes, liberdade de consciência e 
autorização para o culto público 
dentro do perímetro urbano das 
cidades.

Poderia não haver uma quarta 
guerra se Catarina de Médicis con
seguisse impedir que seu filho C ar

los IX voltasse a reprimir violenta
mente os protestantes, na dram á
tica Noite de São Bartolomeu. 
Era 24 de agosto de 1572, quando 
aproximadamente 30 000 hugueno- 
tes foram massacrados. Seguiu-se, 
então, a guerra de represália dos 
huguenotes.

A quinta guerra, entre 1574 e 
1576, foi favorável aos protestan
tes. O duque de Guise formou na 
época a Liga Católica, ao passo 
que os huguenotes organizaram-se 
em outra liga, liderada por Henri
que de Condé.

O resultado da sexta guerra 
(1576-1577) foi favorável aos cató
licos em La Charité e Issoire, pelo 
Tratado de Bergerac. A sétima, em 
1580, encerrou-se com a Paz de 
Fleix, vantajosa para os protestan
tes, que haviam tomado Cahors.

Após a sétima guerra, opera
ram-se mudanças entre os católi
cos. Censurando os excessos da 
Santa Liga de Guise, um grupo dis
sidente formou outro partido, o dos 
“políticos” , que se opusera a um 

ovemo ligado aos espanhóis e tra- 
alhava para o restabelecimento da 

unidade francesa sob a autoridade 
do rei. Comandava essa facção o 
duque de Anjou, irmão de Henri
que III. Desencadeou-se então o oi
tavo conflito, que se tornou histori
camente conhecido como guerra 
“dos Três Henriques”.

Quando Francisco de Anjou 
morreu, em 1584, o sucessor oficial 
de Henrique III passou a ser Henri
que de Navarra (futuro Henrique* 
IV), partidário dos huguenotes. En
tretanto, o chefe da Santa Liga, 
Henrique de Guise, não se confor
mando com o fato, procurou unir 
o rei francês à Espanha, no com 
bate implacável aos protestantes.

Mas Guise sofre um revés: Hen
rique III não aceitou as ligações

com os espanhóis, rompeu com 
Guise e aliou-se a Henrique de Na
varra. A seguir, as tropas da Liga 
tomaram Paris, obrigando o rei a 
fugir para Blois, onde convocou os 
Estados Gerais no ano de 1588. 
Henrique de Guise compareceu à 
reunião, sendo morto pela guarda 
real.

Henrique III e Henrique de Na
varra, juntos, iniciaram o sítio de 
Paris, para tomar a cidade dos ca
tólicos. Ainda havia luta quando o 
rei foi assassinado e substituído por 
Henrique de Navarra, que obteria 
as primeiras grandes vitórias em 
Arques e Ivry, embora não conse
guisse tomar Paris, cidadela inex
pugnável dos católicos.

Para pôr fim às hostijidades, o 
novo rei fez uma concessão aos ini
migos: afirmando que “ Paris bem 
vale uma missa” , converteu-se ao 
catolicismo. Foi então coroado 
Henrique IV, em fevereiro de 1594. 
Com o Edito de Nantes, solucio
nou finalmente a crise religiosa, 
concedendo culto livre e liberdade 
de consciência aos protestantes.

Dessas guerras de religião, resul
tou um fato importante para a con
solidação do protestantismo: no 
âmbito da política internacional, a 
m onarquia inaugurada com Henri
que IV abandonou o pretexto reli
gioso para lutar contra a Espanha. 
A partir de então, a preocupação 
central passava a ser constituída 
por princípios de ordem puramente 
política.

VEJA TAM BÉM : Burguesia; Ca
pitalismo; Concílio; Feudalismo; 
Hierarquias Religiosas; Inquisição; 
Jesuítas; Ordens Religiosas; Pro
testantismo; Sacro Império Rom a
no-Germânico.

Na terrível Noite de São Barto lom eu (assassínio de 30 000 protestantes), a v iolência das guerras religiosas.

Em Genebra. João Calvino pôs em 
prática a Reforma Protestante.
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Refração

Um pedaço de madeira imerso 
obliquamente na água parece que
brar-se no ponto em que atravessa 
a superfície, diminuindo aparente
mente de tamanho. Isto é devido à 
refração, fenômeno que ocorre 
quando a luz* atravessa meios dife
rentes. A velocidade da luz, no vá
cuo, é de 300 000 km/s. Mas os va
lores são diferentes em outros 
meios.. Um feixe de luz é consti
tuído por um trem de ondas* ele
tromagnéticas que se_ propaga em 
determinada direção. Assim, 
quando uma superfície de ondas 
atinge obliquamente a região de se
paração de dois meios, uma de suas 
bordas passará antes da outra e ca
minhara mais depressa, ou mais de
vagar, em virtude da diferença de 
propriedades dos meios. Isso pro
voca a deflexão do feixe, que no 
caso do pedaço de madeira o faz 
parecer quebrado.

À direção de propagação do 
feixe de luz que caminha pelo pri
meiro meio, dá-se o nome de raio 
incidente. Após atravessar a su
perfície de separação, passa a cha
mar-se raio refratado. Tomando-se 
a normal (reta perpendicular à su
perfície) ao ponto de incidência, ela 
forma dois ângulos com os raios 
incidente e refratado. Os ângulos 
de incidência e refração relacio
nam-se a leis descobertas experi
mentalmente' por Willebrord Snell 
(1581-1626) e deduzidas por Des
cartes*. Segundo estas leis, o raio 
refratado encontra-se no plano de 
incidência, isto é. no plano que 
contém o raio incidente e a normal 
ao ponto de incidência; e, para dois 
meios, os senos dos ângulos de in 
cidência e refração estão numa ra
zão constante, fato que pode ser 
traduzido pela fórmula: sen i/sen 
r =  n, onde a constante n édenomi- 
nada índice de refração.

'■'■íando n for maior do que um, 
vti .iica-se que a relação entre se
nos é inversamente proporcional à 
razão das velocidades nos dois 
meios. Portanto, onde a luz se pro
paga mais devagar —  meio mais 
refringente — , o raio está mais 
próximo da normal.

No caso de um raio de luz que 
passa do ar para a água, por exem
plo, o índice de refração da água 
em relação ao ar é 4/3; dessa 
forma, a velocidade de propagação 
da luz na água é 3/4 daquela no ar.

Prismas e lentes

Em grande número de aparelhos 
são utilizados os princípios da  re
fração. Em óptica*, todo meio 
transparente limitado por duas fa
ces planas não paralelas constitui 
um prisma. Nele o raio luminoso 
sofre duas mudanças de direção, 
um a ao atravessar cada face. Um 
raio de luz caminhando em certo 
meio (um prisma, por exemplo) 
pode atingir a superfície de separa
ção com outro, menos refringente 
segundo diversos ângulos, e para 
um desses é possível não haver re
fração, apenas reflexão. Esse é um

A colher mergulhada na água parece 
um feixe de luz incide ob liquam ente na

fenômeno de reflexão total (utili
zado em binóculos, periscópios, 
etc.), que ocorre para um ângulo li
mite de incidência.

As lentes são meios transparen
tes limitados por faces esfericas. 
Nelas, os raios luminosos são des
viados conforme suas característi-

A refração ocorre quando há inc i
dências oblíquas. Uma das bordas 
da frente de onda atinge a água an
tes da ou tra ; é defletida. por te r a 
velocidade mudada nesse meio.

vatura das faces, ela é denominada 
delgada; este é, na verdade, o tipo 
mais utilizado, por provocar menos 
distorções.

Um feixe de raios paralelos atra
vessando uma lente convergente 
será lançado sobre um ponto (o 
foco), chamado real, em contrapo
sição ao foco virtual das lentes di
vergentes, em que o feixe paralelo 
se abre (diverge), como se os raios 
partissem de um ponto situado an
tes da lente. De maneira inversa, 
um feixe de luz proveniente de uma 
fonte situada no foco de uma lente 
convergente torna-se paralelo ao 
sair dela.

Segundo a distância do objeto e 
as características da lente, as ima
gens fornecidas podem ser aumen
tadas ou diminuídas, invertidas ou 
diretas. Nas lentes convergentes, 
por exemplo, um objeto colocado a 
uma distancia da lente igual ao do
bro da distância focal, terá uma 
imagem real (do outro lado da 
lente), invertida e do mesmo tam a
nho do objeto. Se a distância do 
objeto é maior do que a distância 
focal, mas menor do que o dobro 
da mesma, a imagem é real, in
versa, maior do que o objeto e si
tuada a uma distância maior do 
que a focal.

A potência ou vergência de uma 
lente é medida pelo inverso de sua 
distância focal, em dioptrias 
(quando a distância focal é medida 
em metros). Assim, quanto menor 
a distância focal, maior a potência, 
isto é, a lente será mais convergente 
ou divergente. (No último caso, o 
número que exprime a potência é 
negativo.) Por exemplo, uma lente 
convergente com distância focal 
igual a 1 m possui 1 dioptria. Se 
for divergente, com distância focal 
de 25 cm. a potência será então — 4 
dioptrias.

VEJA TAM BÉM : Luz; Objetivas; 
Óculos; Reflexão; Telescópio.

cas « as do ângulo de incidência. 
Quando têm bordos finos, elas fa
zem convergir os raios luminosos 
(são as lentes convergentes, ou po 
sitivas). As divergentes ou negati
vas têm bordos espessos. Se a es
pessura da lente apresenta-se 
pequena em relação ao raio de cur-

Reflexão to ta l obtida num copo de 
água. O relógio é v isto  na superfície 
da água, quando na verdade encon
tra-se atrás do copo. Embaixo, o 
tra je to  dos raios luminosos.

quebrar-se na linha divisória entre água e ar, devido à refração. À direita, 
superfície do líquido e é refratado, isto é, muda de direção.
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Refratários

Recebem a denominação de “re
fratários” os materiais que resistem 
a temperaturas elevadas sem sofrer 
degradação química (decomposi
ção) ou fusão.

A grpide maioria dos materiais 
refratarios possui estrutura crista
lina, sendo a sílica vítrea fundida 
uma exceção — ela apresenta es
trutura amorfa e ponto de fusão de 
apenas 1 700° C. As ligações entre 
as partículas que constituem o cris
tal do material refratário podem ser 
do tipo covalente (SiO,) ou iônico 
(MgO).

A elevada temperatura de fusão 
dos refratários está relacionada 
com a força de ligação entre os 
íons ou átomos do cristal (que de
pende do tamanho, da estrutura e 
da valência desses componentes). 
De modo geral, quanto maior essa 
fo rja , mais alta a temperatura de 
fusao.

Os materiais refratários são ge
ralmente óxidos de elementos metá
licos, em mistura ou puros. O 
ponto de fusão do material depende 
da composição dessa mistura, 
sendo freqüentemente inferior ao 
ponto de fusão dos óxidos puros 
quando tomados separadamente. A 
sílica pura (S i02) funde a 1 728° C 
e a alumina pura (A120 3), quando 
atinge 2 050° C. Já uma mistura de 
94,5% de sílica e 5,5% de alumina 
funde a 1 600° C.

Os tipos

Os materiais refratários podem 
ser comuns ou especiais, distin- 
guindo-se um tipo do outro pela 
composição química e pelo grau de 
pureza de seus elementos.

Os refratários comuns classifi
cam-se, de maneira geral, em áci
dos, básicos, neutros e aluminosos. 
Os ácidos compõem-se principal 
mente de sílica quase pura, ou de 
misturas de sílica e alumina (S i02- 
A120 3). Este último tipo subdivi 
de-se em várias classes, de acordo 
com o teor de A120 3, sendo conhe
cidos como sílico-aluminosos ou 
refratários de argila. Os básicos 
constituem-se de magnesita (MgO) 
ou dolomita (MgO-CaO). Os neu 
tros são normalmente a base de 
cromita ( 0 , 0 , ) ,  os aluminosos 
têm mais de 30%  de A120 3 (o res
tante é formado principalmente de 
sílica). Existem também várias 
classes, conforme o teor de alu
mina.

Os refratários especiais são nor
malmente óxidos puros, de ele
vadíssimo ponto de fusão: a alu
mina pura funde a 2 050°C ; a 
zircõnia (ZrO,), a 2 700° C; a tória 
(ThOz), a mais de 2 500° C; e o pe 
riclásio (MgO), a 2 800° C.

Existem outros materiais não 
óxidos, como por exemplo o car 
beto de silício (CSi) e os boretos. 
O carbono pode também ser consi
derado refratário, pois seu ponto de 
fusão é maior que 4 000° C. Tanto 
o carbeto silício quanto o carbono 
são considerados refratários neu-
tros.

A s propriedades

Acima da “temperatura de amo
lecimento” , em que os refratários 
exibem plasticidade e que varia en
tre 1 300 e 1 500° C, esses mate
riais podem apresentar acentuada 
diminuição de sua resistência me
cânica.

O amolecimento pode ser deter
minado experimentalmente por in
termédio do teste dos cones de Or- 
ton (que recebem também o nome 
de “cones piro métricos”): subme- 
te-se um corpo de prova de forma 
piramidal a altas temperaturas, 
juntapiente com os cones piromé- 
tricos, cujas temperaturas de amo
lecimento foram previamente deter 
minadas. Sob o efeito do calor, o 
corpo de prova curva-se em se
micírculo podendo sua ponta tocar 
o suporte da placa. Do encurva- 
mento maior ou menor do material 
testado em comparação aos cones 
referenciais, conclui-se sua resis
tência ao calor.

Outros ensaios usados para pre
ver o comportamento de determi
nados refratários são os testes físi
cos e químicos. A análise química 
revela os constituintes do material, 
indicando preliminarmente suas 
possibilidades práticas de uso. A 
avaliação da densidade real e apa
rente, da porosidade, da resistência 
mecânica, da resistência a choques 
térmicos e de outras propriedades 
físicas desse material completa o 
quadro.

A condutibilidade térmica (pro
priedade da estrutura dos cristais) 
e um aspecto fundamental nos re
fratários, pois eles são utilizados 
tanto para manter elevadas as tem
peraturas, nos fornos, quanto para 
transmitir máximas de calor (por 
exemplo, nos aparelhos de aqueci
mento indireto). No primeiro caso.

Os refratários possuem etevada tem peratura de fusão. {Em cim a, m onocris- 
ta is  de c loreto de potássio; embaixo, tijo los  contendo 95% de alum ina.)

Tijolos refratários de excelente qualidade são obtidos por meio de cozim ento em fom os especiais 
A tem peratura interna poae ser avaliada através do cone pirom étrico de Seger (indicado pela flecha).

0
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Na fabricação de peças term orresistentes são usados produtos metalocerâ- 
m icos, conhecidos pela sigla "ce rm ete " {cerâm ica e metal). Ao m icroscópio, 
eles se assemelham a uma esponja de cerâmica embebida em metal.

O tra tam ento de roupas com  m aterial refratário é uma medida de proteção 
contra o fogo. Acim a, o avental da esquerda recebeu esse tra tam ento.

o material deve reter a maior quan
tidade possível de calor; enquanto 
no segundo, o coeficiente de trans
missão de calor precisa ser o mais 
alto possível.

De modo geral, os refratários 
utilizados como isolantes são poro
sos, pois a condutibilidade térmica 
decresce com o aumento da porosi
dade. No entanto, acima de certos 
limites a relação inverte-se: a mais 
de 800° C, poros de 1 mm transmi
tem, por irradiação, grandes quan
tidades de calor.

A condutibilidade elétrica dos 
refratários —  que, à temperatura 
ambiente, é quase nula — cresce 
em função do aumento da tempera
tura. Essa proporcionalidade tem 
importância considerável, por 
exemplo, no isolamento de fornos 
aquecidos com resistências elétri
cas.

Vários outros testes são realiza
dos para detectar as qualidades 
convenientes dos refratários, entre 
as quais a resistência a choques 
mecânicos (compressão, tração, 
torção), a choques térmicos e ainda 
ao ataque de escórias e gases.

Os refratários sílico-aluminosos, 
por exemplo, apresentam boa resis
tência a choques térmicos, embora 
a temperatura de amolecimento 
seja relativamente baixa.

A s fases do  tijo lo

A fabricação de blocos refratá
rios passa por diversas etapas, de
pendendo da matéria-prima que 
utilize. Os^ sílico-aluitiinosos, por 
exemplo, são constituídos por ‘ ar
gila refratária”, material pobre em 
oxidos alcalinos, óxidos de ferro e 
outras impurezas — seu consti
tuinte principal é o mineral 
A120 3.2Sí0 2.2H20 .

A argila minerada e calcinada 
passa à secagem e eliminação da 
agua em fornos que podem ser de 
tipo rotativo (como os fornos que 
sao usados na indústria de ci
mento) ou tipo túnel (horizontal ou 
vertical), equipamento de operação 
contínua. Apos a secagem, o pro
duto é moido e peneirado em várias 
granulometrias. Obtém-se assim a 
“cham ota” granulada, à qual vai 
ser adicionada uma pequena quan
tidade de água (da ordem de 5%) 
e, eventualmente, argila seca ou ou
tro ligante.

Essa mistura é cuidadosamente 
homogeneizada em equipamento 
do tipo misturador de pás, para que 
haja uma perfeita distribuição da 
água e argila sobre os graos da 
chamota, conferindo alguma plasti
cidade à mistura. Segue-se a mol
dagem, processo que, moderna
mente, utiliza uma prensa 
hidráulica, com a qual se com
prime a mistura, sob alta pressão, 
em uma peça com cavidade da 
forma desejada (a matriz). Durante 
a operação pode-se aplicar vácuo 
para eliminar o ar da mistura e ob
ter material mais compacto. O for
mato mais comum é o de um tijolo; 
no caso de fabricação de peças re- 
fratárias de forma especial utili
za-se um molde apropriado e so- 
ca-se a mistura por meio de 
marteletes pneumáticos.

A secagem, passo seguinte, tem 
por objetivo primordial eliminar a 
água da mistura e conferir resistên

cia ao tijolo, possibilitando seu ma
nuseio sem perigo de quebra ou ra
chadura. Essa operação é feita 
geralmente em uma estufa tipo tú
nel, onde o material é aquecido a 
baixa temperatura segundo um ci
clo controlado. O aquecimento 
lento é importante, pois evita a for

mação rápida de vapor de àgua 
(cuja pressão nos poros dos tijolos 
provocaria trincamento).

Após a secagem dá-se a calcina
ção ou queima: o material é aque
cido a temperaturas da ordem de
1 300° C, para  desenvolver-se a li
gação ceramica entre os grãos, ad

quirindo o tijolo alta resistência 
mecânica. Nos fornos do tipo 
contínuo os tijolos são empilhados 
em pequenos vagões que, em se
guida, percorrem lentamente o inte
rior do forno, de uma extremidade 
a outra. Existem zonas com dife
rentes temperaturas, de forma que 
o aquecimento obedece a um ciclo 
determinado.

Nos fornos descontínuos, tipo 
colmeia, os tijolos são empilhados 
em seu interior e submetidos a 
aquecimento controlado durante 
alguns dias. Utiliza-se freqüente
mente carvão ou maçaricos a óleo 
como elemento combustível. O ca
lor é distribuído uniformemente no 
interior do forno pelo efeito de re
verberação da abóbada. Também 
nesse caso o controle do ciclo de 
aquecimento é de primordial im
portância, pois a baixa condutibili
dade térmica do material pode oca
sionar, se o aquecimento for rápido 
e não uniforme, a formação de for
tes gradientes térmicos no interior 
do material, acarretando sua rup
tura.

Esse processo aplica-se, com al
gumas modificações, à fabricação 
de tijolos refratários de sílica, mag- 
nesita ou de alta alumina. No caso 
de tijolos que usam sílica como 
matéria-prima, não existe a etapa 
da fabricação da chamota, inician
do-se o processo pela moagem. Os 
tijolos de magnesita são fabricados 
a partir de carbonato de magnésio 
(MgCOj}, que necessita de uma 
calcinaçao prévia para a decompo
sição do carbonato segundo a rea- 
çao M gC 03 —  MgO +  C 0 2.

O MgO obtido dessa reação 
pode ser processado normalmente 
ou, após o peneiramento, ser m istu
rado com alcatrão, prensado e co
zido a 230/320° C. Neste caso, 
têm-se tijolos alcatroados, direta
mente utilizáveis no revestimento 
de fornos.

A calcinação dos tijolos de 
sílica, alta alumina e magnesita 
exige temperaturas um pouco mais 
elevadas do que as que são empre
gadas para os tijolos sílico-alumi
nosos, atingindo, no caso da mag
nesita, até 1 900° C.

Refratários especiais

Existem alguns tipos de refratá
rios que são feitos por fusão do ma
terial em fornos elétricos e vaza
mento em moldes especiais. É o 
caso dos refratários de alumina ele- 
trofundida, obtidos a partir da alu
mina de alta pureza. Assim, po
dem-se obter refratários da classe 
S iO j-A l20 ,p e la  fusão de alumínio 
e sílica em fornos elétricos.

Entre os refratários que não são 
óxidos destacam-se os carbetos de 
silício, produzidos pela reação da 
sílica com carbono, em fornos elé
tricos, à temperatura de cerca de
2 000“ C. São refratários que apre
sentam alta resistência mecânica, 
alta condutibilidade térmica, baixa 
dilatação e, além disso, excelente 
resistência ao ataque de escórias si- 
licosas. Encontram emprego na fa
bricação de cadinhos para fusão de 
metais não-ferrosos e retortas para 
a extração de metais de seus miné
rios, por vácuo.

O carbono amorfo ou na forma 
de grafita também é empregado



Refrigeração

As primeiras aplicações práticas 
do princípio de refrigeração surgi
ram no século XIX com as expe
riências de liquefação de gases rea
lizadas em laboratório. Van 
Marum, em 1799, comprimindo o 
gás de amónia numa proveta inver
tida sobre mercúrio, observou que, 
em determinado momento, o mer
cúrio preenchia toda a proveta, e 
em sua superfície apareciam gotas 
de amoníaco liquefeito.

D escobertas definitivas

Um pouco mais tarde. Monge* e 
Clouet obtiveram resultados seme
lhantes resfriando o gás sulfuroso 
numa mistura de gelo e sal mari
nho. A partir desses trabalhos, con
cluiu-se que um gás pode ser lique
feito tanto por compressão quanto 
por abaixamento de temperatura.

As experiências continuaram, e 
Faraday , em 1823, conseguiu li
quefazer o cloro, o hidrogênio sul
furoso, o gás sulfuroso, o gás car
bônico, a amónia e o cianogênio. 
Sua experiência consistia em colo
car, num tubo em V, o gás desti
nado a ser liquefeito. Fechava her
meticamente o tubo e mergulhava 
um de seus lados numa mistura de 
refrigerante. Aquecia o outro lado 
do tubo e a pressão do gás, compri
mido pela temperatura, aumentava 
em dezenas de atmosferas. O

líquido obtido era recolhido no 
lado resfriado do tubo.

Essas experiências passaram de
pois a ser utilizadas na liquefação 
industrial de gases. Em 1835, Thi- 
lorier liquefez o ácido carbônico, e 
Natterer e Bianchi, em 1844, o 
azoto.

Em 1845, Faraday fez agir sepa
radamente pressão e frio, conse
guindo liquefazer o etileno, o hidro
gênio fosforado, os fluoretos de 
silício, os ácidos iodídricos e ou
tros. Os mecanismos de pressão e 
de diminuição de temperatura eram 
independentes entre si. Comprimin
do-se o gás num tubo resfriado por 
uma mistura de refrigerante, po
de-se manipular tanto a pressão 
quanto a redução da temperatura, 
segundo a melhor conveniencia.

Princípio da refrigeração

Para evaporar-se, todo líquido 
necessita de um aumento da quan
tidade de calor; e todo gás, para li
quefazer-se, uma diminuição de ca
lor. A refrigeração usa os dois 
princípios, além da correlação en
tre temperatura e pressão interna 
que reina no recipiente onde está 
colocado o gás e o líquido.

Quando um líquido e seu vapor 
são colocados num recipiente fe
chado, para cada temperatura exis
tente corresponde uma pressão pre
determinada e vice-versa. 
Variando-se um, o outro varia obri
gatoriamente. Elevando a tempera
tura, o líquido evapora e a pressão 
dentro do recipiente aumenta. 
Abaixando a temperatura, o vapor 
condensa-se, e a pressão interna di-

Cinco placas de m aterial refratário (três das quais com  canaletas destinadas 
a receber a resistência elétrica) constituem  a câmara de um fom o. Através 
de um orifíc io  passa o cabo de alimentação elétrica. A resistência pode ser 
montada em paralelo (embaixo, à esquerda) ou em série.

310 Refratários

como refratário, principalmente no 
revestimento das partes inferiores 
de altos-fornos e fornos elétricos de 
redução, usados na fabricação de 
ferro-ligas.

Um tipo de material refratário 
especial e utilizado no isolamento 
de fornos e instalações térmicas em 
geral. É um material de alta porosi
dade, como a vermiculita e o 
amianto, e de baixa condutibilidade 
térmica. Sua fabricação é feita em 
prensas de extrusão, e a queima 
deve ser efetuada cuidadosamente 
para evitar a contração demasiada. 
Mas eles só podem ser utilizados 
até 1 100° C; acima dessa tempera 
tura, são preferíveis os refratários 
fabricados a partir de sílica ou de
alum ina.

Refratários m etálicos

Uma classe de grande importân
cia é a dos refratários metálicos. 
Utilizados em grande variedade de 
equipamentos, como caldeiras, tro
cadores de calor, fornos, etc._, de
vem possuir, além da resistência 
térmica, elevada resistência à fluên
cia e à corrosão.

Destacam-se os aços refratários 
(alto cromo), tipos de aço fundido 
(com níquel) e ligas não-ferrosas, 
que apresentam o metal níquel em 
quantidades significativas.

VEJA TAM BÉM : Cerâmica; Tér
micos, Tratamentos. A refrigeração è am plam ente utilizada para a conservação de a lim entos.
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minui. O mesmo raciocinio é vá
lido quando se opera com a pres 
são. A um aumento de pressão 
corresponde um aumento de tempe
ratura, a uma diminuição da pres
são uma diminuição da tempera
tura.

Quando se condensa, o vapor 
perde calor para o meio ambiente, 
e quando evapora retira calor do 
meio ambiente. A refrigeração faz 
com que a evaporaçao de um 
líquido ocorra onde a temperatura 
deva ser resfriada e que a conden
sação se dê onde o calor descarre
gado não intervenha mais no pro
cesso.

Refrigerantes

As substâncias usadas na refri
geração dos ambientes chamam-se 
refrigerantes. Devem evaporar-se 
rapidamente a baixas temperaturas, 
absorvendo calor do meio.

Existem vários tipos de refrige
rantes como o Freon-12,
Freon-114, Freon-22, anidrido sul
furoso e cloreto de metila. O calor 
latente de evaporação do Freon-1.2 
é de 39 cal/g a — 18° C. Isto quer 
dizer que 1 kg do refrigerante ab
sorve 39 cal do meio ambiente, a
— 18°C, ao evaporar-se. Todos os 
refrigerantes devem ter baixo calor 
latente de evaporação para que 
possam ser utilizados industrial
mente com um bom rendimento. Esquema do processo de refrigeração para máquinas frigoríficas a compressão (figura 1) e a absorção (figura 2).

N o instrumento, 
a definição

Existem dois tipos de refrigera
ção: o que utiliza máquinas frigorí
ficas a compressão (figura 1) e o 
que emprega máquinas frigoríficas 
a absorção (figura 2).

O compressor é uma bomba mo
vida por energia elétrica, que retira 
o vapor do refrigerante e o com
prime no condensador. Ao chegar 
no condensador, o vapor compri
mido é resfriado com água ou ar, 
perdendo calor para o meio am
biente. O vapor condensa-se e o 
líquido é recolhido num depósito. 
A pressão, m antida no depósito 
pelo compressor, força o líquido, 
impulsionando a válvula de con
trole que, por sua vez, regula a 
quantidade de refrigerante que deve 
evaporar. Durante a evaporação, o 
liquido absorve calor do meio, res- 
friando-o, e o gás aquecido é aspi
rado pelo tubo que leva ao com
pressor. O sistema deve funcionar 
em um espaço perfeitamente iso
lado para que não haja perdas des
necessárias de calor.

Na refrigeração por absorção 
utiliza-se o amoníaco, pois este tem 
grande afinidade com a água.

Uma solução de amoníaco e 
água é aquecida. O calor faz com 
que o amoníaco evapore, separan 
do-se da água. O gás amoniacal é 
levado ao condensador onde perde 
calor. Através de um sifão, o amo
níaco líquido passa para o evapora- 
dor. O líquido evaporado absorve 
calor, resfriando o meio ambiente. 
O vapor de amoníaco é encami
nhado para o depósito de absorção 
onde se dissolve na água. O ciclo 
se repete, assegurando a refrigera
ção desejada.

Utilização

A refrigeração é aplicada na fa
bricação de gelo comum e gelo 
seco, na conservação de vacinas e 
alimentos, e nas técnicas de histo
logia.

A conservação de alimentos 
faz-se pelo congelamento, que se dá 
à temperatura de 0o C ou menos. A 
umidade distribuída nos produtos 
alimentícios é cristalizada, impe
dindo que a água leve a cabo seu 
processo de destruição. A refrigera
ção fixa a unidade nos alimentos 
impedindo sua evaporação. Por ou 
tro lado, a ação do frio atrasa a 
atuação das enzimas, preservando 
o sabor e a qualidade dos alimentos 
por bastante tempo. Durante o con
gelamento, a temperatura deve ser 
baixa e constante, pois as variações 
tendem a converter os pequenos 
cristais dos alimentos em cristais 
maiores, alterando a estrutura celu
lar dos produtos a serem conserva 
dos.

O congelamento faz-se em três 
fases. Primeiramente, retira-se ca
lor sensivel dos produtos até a tem
peratura de congelamento (muitos 
alimentos congelam entre 0o C e 
4o C). A segunda fase consiste na 
eliminação do calor latente de con
gelamento; durante um certo 
tempo, a temperatura permanece 
quase constante. Na última fase eli
mina-se calor sensível do produto 
congelado; para tanto, reauz-se a 
temperatura do ponto de congela
mento até que se torne adequada ao 
armazenamento.

VEJA TAM BÉM : Calor; Matéria, 
Estados da.

Nos refrigeradores 
domésticos, 
o condensador (no alto. 
à d ire ita) é constitu ído por 
uma serpentina dotada de 
várias aletas que fac ilitam  as 
trocas de calor; o evaporador 
é form ado por uma serpentina 
localizada nas paredes 
(à esquerda); o compressor 
(embaixo) aspira o flu ido 
evaporado na serpentina 
da câmara frig o rifica , para 
rem etô -lo  ao  cond ensad or.
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A 7 de abril de 1831, Dom Pe
dro* I abdicava em nome de seu fi
lho Pedro de Alcântara, com ape
nas cinco anos de idade. Como 
tutor do pequeno principe, o impe
rador nomeou José Bonifácio de 
Andrada* e Silva, que chegara a 
ser um de seus maiores inimigos 
pol íticos.

A tutela deveria durar até que 
Pedro de Alcântara atingisse de
zoito anos e pudesse subir ao trono. 
Nesse ínterim, o país seria gover
nado por uma Regência composta 
de tres elementos (trina), eleitos 
pela Assembléia Geral, conforme 
rezava a Carta Constitucional.

Na manhã do dia da abdicação, 
os senadores e deputados reuni
ram-se no Senado, articulando a 
eleição de uma Regência Provisó 
ria até o momento em que a As
sembléia Geral (que estava em fé
rias) escolhesse uma regência 
definitiva.

Sob a presidência do marquês de 
Caravelas (José Joaquim Carneiro* 
de Campos), os titulares elegeram 
o Brigadeiro Francisco de Lima* e 
Silva, o próprio Caravelas e o Se
nador Nicolau Vergueiro*, um dos 
cabecas do movimento que forçara 
a abdicação de Dom Pedro I.

Num de seus primeiros atos, a 
Regência Provisoria reintegrou o 
Ministério liberal, que fora demi
tido pelo imperador, provocando as 
pressões para sua abdicação. A 3 
de maio, a Assembléia Geral reu
niu-se para eleger a Regência Per
manente, concluindo o processo a 
17 de julho.

Da nova Regência, faziam parte 
o Brigadeiro Lima* e Silva (muito 
prestigiado junto às forjas arma 
das) e os Deputados Joao Bráulio 
Muniz* e Jose da Costa Carvalho*. 
O Gabinete foi constituído pelos 
Ministros: José Lino Coutinho* 
(pasta do Império); Padre Feijó* 
(Justiça); Francisco Carneiro de 
Campos (Relações Exteriores); 
Bernardo de Vasconcelos* (Fa
zenda); Manoel da  Fonseca Lima e 
Silva (Marinha).

Feijó

O decreto de 11 de agosto de 
1831, assinado por Feijó, desferia 
um rude golpe nos poderes monár
quicos. Para assumir o Ministério 
da Justiça, Feijó impunha como 
condição fundamental o fim das 
prerrogativas que a Constituição 
de 1824 outorgara ao imperador: 
anistia, concessão de graça e títulos 
honoríficos, dissolução das câm a
ras, nomeação de conselheiros de 
Estado, sanção de leis, dispensa 
das formalidades que garantiam as 
liberdades individuais, ratificação 
de tratados internacionais e decla
ração de guerra.

Já o segundo decreto (27 de ou
tubro), igualmente assinado pelo 
ministro da Justiça, atingia as 
famílias tradicionais: declarava li
vres todos os escravos recém-che-

gados ao império e impunha altas 
multas aos traficantes (importado
res e negociantes).

Era o início da luta abolicio
nista. Elaborando um plano de 
abolição gradual, Feijó procurava 
extinguir a fonte principal da reno
vação de escravos, pretendendo fa 
zer com que diminuíssem, até o de
saparecimento completo. Todavia, 
esta lei nunca foi totalmente cum
prida, pois os fazendeiros não esta
vam dispostos a descartar-se da 
mão-de-obra africana.

Quando a ordem parecia resta
belecida, sem grandes conflitos po
pulares ou palacianos, José Bonifá
cio começou novamente a agir. 
Embora respeitado como tutor do 
príncipe, perdera, no entanto, o 
prestígio de estadista dos tempos 
do Primeiro* Reinado. Não que
rendo ficar à margem do poder, 
voltou-se para o ex-monarca com o 
intuito de organizar um partido res
taurador.

Segundo alguns historiadores, 
foi o responsável pela revolta con
tra a Regência no Rio de Janeiro: 
a 3 de abril de 1832, os soldados, 
gritando “ abaixo a Regência!” , fo
ram rapidamente dispersados por 
forças da Guarda Nacional.

A partir desses incidentes, evi- 
denciou-se o antagonismo existente 
entre José Bonifácio e o ministro 
da Justiça (do partido liberal-mo- 
derado). Por ordem de Feijó, o tu
tor foi obrigado a mudar-se, com a 
família imperial, da Quinta da Boa 
Vista para o Paço da Cidade, onde 
o ministro da Justiça poderia fisca
lizá-lo melhor. Além disso, foi pro
posta à Assembléia Legislativa a 
substituição do tutor do príncipe, 
alegando que José Bonifácio tra
mava “conspirações contra o go
verno e contra seu próprio augusto 
pupilo”.

Pela diferença de um voto, Feijó 
perdeu a questão. Seu inimigo man
teve a tutela do príncipe e o minis; 
tro da Justiça resolveu demitir-se, 
alegando não querer tornar-se um

Josè Joaquim  Carneiro de Campos, o marquês de Caravelas (à esquerda), 
e Nicolau Vergueiro fizeram  parte da prim eira Regência Trina Provisória.

José Bonifácio fo i nomeado tu to r do príncipe por um  decreto de Pedro I.

Com a abdicação do pai. o príncipe Dom Pedro de Alcântara, embora menor, fo i aclamado im perador do Brasil.
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“espectador impotente da ruína da 
pátria”. Temia que a vitória do 
Partido Restaurador destruísse to
das as leis liberais e o Brasil, ape
sar da Independência*, voltasse a 
depender no aspecto econômico de 
Portugal.

Enfim, a independência

Com a queda do Ministério, for
mou-se novo Gabinete, com Antô
nio Francisco de Paula e Holanda 
Cavalcanti de Albuquerque* (vis
conde Albuquerque, do mesmo 
partido de Feijó) como ministro do 
Império. No entanto sua atuação 
mostrou-se fraca e ele acabou se 
demitindo um mês mais tarde.

A situação política era delicada. 
Revoltas estouravam em várias 
províncias, exigindo maior autono
mia em relação ao governo do Rio 
de Janeiro. Na Câmara dos Depu
tados, encontrava-se uma grande 
maioria liberal-moderada exigindo 
reformas que outorgassem mais li
berdade às províncias. Acredita
vam que assim seria possível extin
guir os focos de descontentamento.

A 12 de outubro de 1832, foi fi
nalmente aprovada uma lei que 
dava plenos poderes aos deputados 
para a reforma da Constituição. 
Além disso, o governo eliminou o 
último trunfo de José Bonifácio, 
exonerando-o do cargo de tutor em 
dezembro de 1833. Para essa fun
ção, foi nomeado Manuel Inácio de 
Andrade Souto Maior, o marquês 
de Itanhaém (1782-1867).

Com a morte de Dom Pedro I, 
em 24 de setembro de 1834, extin
guiu-se o Partido Restaurador, de
saparecendo uma fonte de constan
tes revoltas e preocupações. De 
certa forma, consolidava-se a inde
pendência do Brasil, ao romper-se 
o último vínculo com Portugal.

O ato adicional de 12 de agosto 
de 1834 foi uma tentativa no sen
tido de liberalizar a Constituição 
em relação às províncias. Nesse pe
ríodo, estouravam revoltas por 
todo o país; as províncias acusa
vam o governo de centralizar de
mais a política e a economia. Os le
vantes, sendo agora mais organiza
dos, já  dispunham de tropas; in
fluenciados por idéias federalistas e 
separatistas, chegavam a declarar a 
independência das respectivas 
províncias.

A  Regência Una

Com o ato adicional, foram fei
tas três modificações importantes 
na Constituição. O governo das

Crovíncias passou a ter Assem- 
léias Legislativas no lugar dos 

Conselhos Gerais (meramente con
sultivos), ganhando força de lei 
para as questões internas “que não 
trouxessem ofensa à lei nacional” .

A segunda medida foi a abolição 
do Conselho de Estado (órgão con
sultivo, de nomeação privada do 
imperador). A terceira alteração 
transformou em Una a Regência 
Trina.

No entanto, as medidas não fo
ram tão eficazes quanto pareciam 
à primeira vista: os presidentes 
provinciais não seriam eleitos pelos 
deputados, conforme reivindica
vam-, mas continuariam a ser esco
lhidos pelo governo central, ocor- Como ministro da Justiça, Feijó teve de enfrentar várias rebeliões, entre as quais a do Campo de Santana.

rendo o mesmo para o s ’ com an
dantes de armas das diferentes 
regiões.

Em abril de 1835, o Padre Feijó 
foi eleito Regente, derrotando seu 
adversário Holanda Cavalcanti, 
apesar de ser unânime a afirmação 
de que ele não dispunha mais da 
energia que marcara sua gestão an
terior. Sucederam-se nessa Regên
cia quatro Gabinetes, todos politi
camente fracos e de curta duração.

A partir da fundação do Partido 
Conservador, realizada por Ber
nardo Vasconcelos em 1836, esta 
beleceram-se intensas batalhas 
políticas entre o partido liberal-mo- 
derado e a nova facção.

Além disso, Feijó ainda enfren
tou a Guerra dos Farrapos* e a Ca- 
banagem* no Pará.

Em setembro de 1837, o regente 
demitiu-se do cargo, através de 
uma carta  onde evidenciava seu 
fracasso: “ Estando convencido de 
que minha continuação na Regên
cia não pode demover os males pú
blicos, e não querendo de maneira 
alguma servir de estorvo a algum 
cidadão mais feliz que seja encarre 
gado pela nação de reger seus desti
nos, pela presente, declaro-me de
mitido do lugar de Regente do 
Império”.

N ovas tentativas

O Ministro Araújo Lima* assu
miu interinamente a Regência, até 
a eleição de abril de 1838, que o 
referendou na nova função. Gover
nante sagaz e prudente, nunca pro
metia nada “para não se ver muitas 
vezes na dura necessidade de não 
poder cumprir seus desejos” .

Legítimo representante do Par-

No alto, Francisco de Lima e Silva (à esquerda) e José da Costa Carvalho 
(o marquês de M onte Alegre), participantes da Regência Trina Permanente. 
Embaixo, o Padre Diogo Feijó (à esquerda), titu la r da prim eira Regência 
Una, que, ao se dem itir, fo i substituído por Pedro de Araújo Lima.
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José M artin iano de A lencar fo i um dos lideres que lutaram  pela maioridade do príncipe herdeiro (à dire ita].

tido Conservador, Araújo Lima in 
vestiu contra o governo anterior, 
sendo seu Gabinete presidido pelo

Èróprio Bernardo de Vasconcelos, 
»urante seu mandato, este G abi

nete criou (e aplicou) um imposto 
para a amortização do papel- 
moeda. Criou ainda o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro e 
o Colégio Dom Pedro II no Rio de 
Janeiro.

Apesar desses esforços, o G abi
nete durou pouco tempo — em 
abril de 1839, Francisco de Paula 
de Almeida Albuquerque (7-1868) 
substituía o Ministro Vasconcelos. 
Cinco meses depois, formou-se um 
novo Gabinete, extinto em maio de 
1840. O quarto Gabinete demi
tiu-se em julho.

Araújo Lima enfrentou os mes
mos problemas de Feijó. As revol
tas no Pará e no Rio Grande do Sul 
continuavam. Na Bahia, estourou a 
Sabinada*, que, sob a influência de 
Francisco Sabino* Vieira, tentou 
fundar uma república indepen
dente. No Maranhão, teve lugar a 
Balaiada* em 1838, que duraria 
dois anos.

O país estava arruinado. As lu
tas visando à conquista do poder e 
as revoltas nas províncias desorga 
nizavam seriamente as finanças, 
enquanto a agricultura era devas
tada pelas guerras revolucionárias.

Era necessário pôr um termo ã 
situação de caos, para que o país 
retomasse seu desenvolvimento 
econômico. E isto só podia ser feito 
com o fim do sistema regencial: era 
preciso emancipar o príncipe.

A maioridade do futuro reinante 
só ocorreria em 1843, mas alguns 
políticos pretendiam antecipá-la (já 
em 1838 os liberais haviam pro
posto a emancipação, mas foram 
derrotados pelos conservadores).

Apesar das revoltas provinciais 
promovidas pelos liberais, o go
verno conservador ainda conti 
nuava levando vantagem. As maio 
res esperanças dos oposicionistas 
liberais voltavam-se para a pessoa 
de Dom Pedro.

Iniciou-se uma vasta campanha 
a favor do príncipe. Em abril de 
1840, criava-se a Sociedade Pro
motora da Maioridade. Nessa 
época, dois projetos “ maioristas” 
foram lidos no Senado; um deles 
instituía um conselho privado da 
Coroa, outro declarava o príncipe 
imediatamente maior de idade.

Ambas as proposições foram re
jeitadas, mas os dias da Regência 
estavam contados, pois os “maio
ristas” aumentavam a cada dia: ho
mens como José Martiniano de 
Alencar*, os irmãos Andrada, os 
irmãos Cavalcanti e outros engros
savam suas fileiras.

E o imperador chegou

Com a nomeação de Bernardo 
de Vasconcelos (julho de 1840) 
para ministro do Império, liberais 
e “ maioristas” perderam uma bata
lha: o ministro adiou a Assembléia, 
que devia deliberar sobre o pro
blema da maioridade. O conserva
dor começava a agir em defesa da 
Regência.

Tal atitude provocou uma re
volta entre os “maioristas” , que in
vadiram o Senado para deliberar. 
De lá enviaram uma comissão a 
Dom Pedro, a fim de pedir-lhe 
aguiescência à sua imediata ascen- 
sao ao trono. O príncipe mos
trou-se de acordo e tratou de con
vocar a Assembléia para 23 de 
julho.

Por sua vez, Bernardo dc Vas
concelos também convocou a As-

sembléia e demitiu-se: seu Ministé
rio durara apenas nove horas. A 
vitória liberal transformou em im
perador um príncipe de catorze 
anos de idade.

Nove anos de lutas constantes 
marcaram o período regencial, que 
pode ser considerado um “treina
mento parlamentar”. No Primeiro 
Reinado, os políticos não tinham 
condições de manipular com eficá
cia a máquina parlamentar. Apesar 
da independência, o Brasil estava 
ainda muito ligado à antiga metró
pole.

Desse “ adestramento” parla
mentar proporcionado pelas Re
gências, formaram-se novos parti
dos, cujo choque não chegou a 
abalar o regime monárquico: os 
próprios líderes evitavam uma re
volução. Combatiam os projetos 
administrativos dos adversarios, 
mas não contestavam jam ais a pró
pria monarquia.

Só os federalistas e os “caramu- 
rus” (Partido Restaurador) repre
sentavam uma ameaça ao regime. 
E, como não tiveram apoio sufi
ciente, fracassaram.

Apesar da luta acirrada pelo po
der, liberais e conservadores ajuda- 
vam-se mutuamente. O conflito 
nunca extravasou o terreno parla
mentar: os deputados respeita- 
vam-se e aceitavam o poder legal. 
No entanto, o período regencial 
teve, como conseqüência, o con
trole da política por estadistas, pre
parando os líderes do Segundo* 
Reinado.

VEJA TAM BÉM : Balaiada; Caba- 
nagem; Farrapos, Guerra dos; Pri
meiro Reinado no Brasil; Sabi
nada; Segundo Reinado no Brasil.

Regeneração

O processo de regeneração, que 
ocorre em maior ou menor escala 
nos animais e vegetais, refere-se a 
todos os tipos de restauração do or
ganismo. Em alguns casos, esse 
processo é chamado mais especifi
camente de reconstituição, como 
no reagrupamento de células desa
gregadas de esponjas* e celentera
dos .

A regeneração acontece basica
mente sob duas formas: epimor- 

fo se , quando reconstrói as partes 
amputadas de um organismo, como 
acontece com a planária, os caran
guejos e as salamandras; e morfo- 
laxis, guando a parte remanescente 
do órgao amputado é apenas remo
delada, o que ocorre, em alguns ca
sos, com invertebrados* inferiores. 
Entretanto, muitas vezes os dois 
processos desenvolvem-se simulta
neamente.

Chama-se regeneração fisioló
gica ao crescimento contínuo que 
normalmente se verifica em certos 
tecidos ou órgãos como pêlos, 
pele*, dentes* de alguns animais, 
etc.

Várias formas de reprodução* 
assexuada apresentam muitos tra
ços em comum com a regeneração, 
que no caso ocorreria depois da  di
visão ou do brotamento.

Entre os protozoários*, o p ro
cesso consiste em reorganizaçao e 
remodelação das partes internas. 
Os ciliados e os flagelados têm ser
vido à maior parte dos trabalhos 
experimentais dos biólogos sobre 
poder regenerador dos protozoá
rios. Nesses organismos, a regene
ração pode oeorrer com ou sem di
visão celular.

Quando ciliados como o para- 
mécio, por exemplo, se reprozudem 
assexuadamente, há um processo 
de diferenciação na organização in
terna da célula* em orgânulos: de 
pois que a célula se divide produ
zindo dois novos indivíduos, 
restabelecem-se os orgânulos tais 
como eram na célula inicial. Para 
que isso ocorra é necessária a pre
sença do macro-núcleo.

Um dos casos mais espetacula
res de poder regeneradòr é encon
trado nas esponjas. As células de 
uma esponja triturada podem rea- 
grupar-se originando novo orga
nismo. E quando se misturam célu
las e fragmentos de esponjas 
pertencentes a duas espécies distin
tas, as células sempre se reagrupam 
segundo a espécie* (nunca se reú
nem células de duas espécies dife
rentes). Esse reagrupamento celular 
exige a presença de íons de cálcio 
e de magnésio.

A planária, um verme chato da 
classe dos turbelários*, é um dos 
organismos mais estudados quanto 
à regeneração, pois nela ocorre o 
especial fenômeno da polaridade: a 
planária pode ser cortada em peda
ços, em qualquer altura do corpo, 
que o lado do corte correspondente 
à região anterior regenera a cabeça 
do animal e o lado correspondente 
à região posterior regenera a 
cauda. A regeneração acaba, por
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Na divisão celu lar do paramécio ( I I .  os grânulos se restabelecem idênticos 
aos da célula in ic ia l. E a planária (2), quando amputada (3), reconstrói cada 
parte que fa lta , orig inando dois organism os. Os oligoquetos (4) e poliquetos 
(5) tam bém  possuem grande capacidade regenerativa.

tanto, resultando na criação de dois 
organismos completamente distin
tos.

Amputando-se a cabeça da pla
nária e fazendo-se um corte me
diano em sentido longitudinal na 
região anterior, obtém-se um ani
mal com duas cabeças.

Enxertando-se dois fragmentos 
de planária, um proveniente da re
gião anterior e outro de uma região 
posterior àquele, o primeiro for
m ará mais depressa a cabeça, im
pedindo que o outro a forme.

Cientistas já  conseguiram isolar 
do gânglio cerebral desses animais 
uma substância difusível que inibe 
especificamente o desenvolvimento 
da cabeça num fragmento em rege
neração. Isso parece explicar o fe
nômeno da polaridade: uma vez 
formado o tecido do “cérebro”, este 
induz, através da substância difusí
vel, a formação dos “ olhos” , por 
exemplo. E essa substância impede 
que outro “cérebro” se forme na re
gião oposta. A parte anterior é 
sempre mais ativa e desenvolve-se 
primeiro.

N o s invertebrados

Os oligoquetos* e os poliquetos* 
apresentam grande capacidade re
generativa, o que não acontece com 
os hirudíneos (sanguessugas). Mas 
em muitas minhocas (oligoquetos), 
os segmentos posteriores nao têm 
capacidade de regenerar a parte an
terior.

Em geral, os artrópodes* não 
têm capacidade de regeneração 
muito grande. Os insetos*, por 
exemplo, podem apresentar regene
ração durante as fases de larva e de 
pupa, porém não na adulta.

A grande capacidade regenera
dora dos crustáceos* revela-se por 
exemplo no fenômeno da autoto- 
mia: se a perna de um caranguejo 
ficar presa, ele a quebra esponta
neamente na altura de uma articu
lação para, na muda seguinte, rege
nerar o pedaço amputado.

Também os equinodermos* têm 
ampla capacidade de regeneração, 
a ponto de um animal completo 
originar-se de um braço de estrela- 
do-mar, se for preservado o disco 
central. O ouriço-do-mar é capaz 
de reparar os danos de seu exoes- 
queleto. E os holoturióides (pepi 
nos-do-mar) freqüentemente extro-
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vertem seu canal alimentar, 
eliminando-o, para depois regene- 
rá-lo; fazem isso quando sofrem 
um ataque, para que o agressor se 
contente com uma parte de seu or
ganismo. enquanto fogem.

N o s vertebrados

O vertebrado que apresenta 
maior capacidade regenerativa é a 
salamandra (anfíbio urodelo). Ela é 
capaz de regenerar todo o olho e o 
nervo óptico a partir do epitélio 
pigmentado da retina; e o cristalino 
a partir de um fragmento dele ou 
da íris. Acredita-se que o estímulo 
regenerador venha da retina. A ca
mada pigmentada da retina rege
nera a retina nervosa e o nervo op- 
tico. Alguns sapos também regene
ram o cristalino.
__ Entre outros casos de regenera

ção nos vertebrados*, destacam-se: 
a lampreia, que regenera a cauda 
enquanto esta na fase de larva; al
guns peixes*, que regeneram as na
dadeiras se não forem cortadas 
muito rentes ao corpo, e que tam 
bém podem regenerar o nervo óp
tico; e os lagartos, que apresentam 
o mesmo fenômeno de autotomia 
dos crustáceos em relação à cauda 
— podem abandoná-la espontanea
mente, para posterior processo de 
regeneração.

Os vertebrados em geral_, e espe
cialmente os mamíferos*, têm reno
vação constante de determinados 
tecidos: as células das camadas su
periores do tecido epitelial estratifi
cado são substituídas constante
mente através de multiplicação 
celular da membrana basal; tam 
bém apresentam crescimento contí
nuo os anexos da pele, como pêlos, 
unhas, garras, escamas, chifres e 
glândulas sebáceas. Os dentes dos 
roedores* têm crescimento perma
nente (como as unhas) e em outros 
animais acontecem duas ou mais 
dentições. Regeneram-se ainda: a 
pele, ao sofrer qualquer dano; os 
ossos e cartilagens, quarido danifi
cados ou quebrados; e o sangue*, 
continuamente.

VEJA TAM BÉM : Artrópodes; Ce
lenterados; Célula; Invertebrados; 
Mamíferos; Oligoquetos; Polique
tos; Reprodução; Vertebrados.

Quando a cauda de lagartos sofre ferim entos, eles podem am putá-la espontaneam ente; nos roedores, dentes e<inhas têm  crescim ento contínuo.
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Regime

Regime^ é a forma concreta de 
organização política, o modo pelo 
qual se distribui e organiza o po
der* efetivo. O conceito de regime 
distingue-se do de Estado*, que de
signa um tipo específico, histórico 
de organização política de base ter
ritorial. Diferencia-se também do 
conceito de sistema* político, mais 
abstrato, que se refere à distinção 
genérica entre “governantes” e “go
vernados” . _ A forma particular 
dessa relação — o grau em que o 
poder é concentrado nas mãos de 
poucos ou diluído entre muitos, a 
maneira como é utilizado, etc. — 
é o que interessa ao conceito de re
gime. Enfim, regime é o modo de
organizar o poder* visando a asse Entre outros fatores, a concentração m aior ou menor do poder político distingue entre si os diversos regimes
gurar determmada distribuição de 
valores, econômicos ou não, entre 
os membros de uma sociedade*.
Dependendo de quem manda e de 
como seu poder e organizado, va
riam os beneficiários (indivíduos, 
grupos, setores sociais) das deci
sões governamentais. Isto aplica-se 
tanto_ à distribuição de vantagens 
econômicas e materiais de todo 
tipo como às possibilidades de ex
pressão e afirmação de valores 
ideais (culturais, religiosos, ideoló
gicos e artísticos).

C lassificação

Na distribuição do poder efetivo, 
intervêm muitos e v'ariados fatores, 
em diversas gradações, tornando 
necessário construir modelos abs
tratos para a classificação dos regi
mes. Essa classificação supõe uma 
escolha prévia de critérios, que de 
vem ser relevantes para a análise 
das conseqüências que o exercício 
do poder acarreta para a sociedade.
A indumentária dos governantes, 
por exemplo, não apresenta rele
vância e, portanto, não satisfaz 
como critério. Por outro lado, tam- 
bétn é insatisfatório um critério que 
não evidencie a variação entre as 
instituições estritamente políticas e 
os demais aspectos da sociedade.

Por isso e que são ambíguas as 
expressões “regime socialista” e 
“regime capitalista”, já  que para 
cada um desses tipos de estrutura 
econômica podem-se encontrar — 
em princípio — tanto regimes polí
ticos ditatoriais quanto democráti
cos.

Uma das classificações mais co
nhecidas ainda é a proposta por 
Aristóteles*, que utiliza dois crité
rios ou dimensões: o grau em que 
o poder é concentrado (nas maos 
de uma só pessoa, de um grupo re
lativamente restrito ou de um 
grande número de pessoas) e a 
forma do regime (“pura” , quando 
os governantes aspiram ao bem ge
ral do Estado; “degenerada” ou 
“corrupta”, quando os dirigentes se 
orientam mais por seus interesses 
particulares). Daí resultam seis 
possibilidades de combinar o grau 
com a forma, ou seis regimes possí
veis: monarquia* (governo de um
para  o  bem  g e ra l) e sua fo rm a  co r 
rupta, a tirania; aristocracia* (go-

Aristóte les criou a m ais célebre classificação dos regimes, re form ulada m o
dernam ente em alguns aspectos. (Ilustração para o liv ro  "P o lítica ".)

verno de alguns), que pode degene
rar em oligarquia; e democracia* 
(governo do maior número) e sua 
forma degenerada, a demagogia ou 
tirania dos mais numerosos.

A primeira vista, o prim eiro cri
tério usado pelo filósofo Aristóteles 
é descritivo ou objetivo, enquanto 
o segundo critério Consiste predo
minantemente numa apreciação 
subjetiva e normativa, num juízo de 
valor.

Pode-se argumentar, entretanto,
que a objetividade do primeiro cri
tério é ilusória e que seria muito

simplista localizar o poder político 
num contínuo unidimensional, de 
monocrático a democrático. Inver
samente, é possível reelaborar o se
gundo critério, para obter uma defi
nição mais concreta e menos 
subjetiva: propor, por exemplo, cri
térios mais ponderáveis visando a 
verificar a preservação de determi
nados valores. (Poder-se-ia assim 
identificar regimes que correspon
dessem ao máximo possível de 
igualdade econômica e social, ou 
au mínimo dc violência e coação 
física, ou ainda ao máximo de tran-

Coerção ostensiva e propaganda: 
form as de controle político.

qüilidade e possibilidade de com
portamento espontâneo.)

Desde o século XIX tem havido 
um importante debate sobre o pri
meiro critério de classificação dos 
regimes, o do grau de concentração 
do poder. Na democracia, ou na 
forma de Estado que se propõe rea- 
lizà-la, supõe-se naturalmente que 
o poder efetivo estará repartido da 
forma mais ampla possível, através 
do mecanismo de representação* 
política e da mais ampla extensão 
üos direitos e garantias indivi
duais*. Mas não é simples definir
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em que consiste essa distribuição 
“ tão ampla quanto possível" de po
deres e direitos.

A  ficção dem ocrática

No início do século XX, em 
meio a um clima geral de contesta
ção ao liberalismo* político, os teó
ricos chamados “elitistas” — 
como Robert Michels*, Vilfredo 
Pareto* e Gaetano Mosca* — 
acreditaram invalidar a teoria bá
sica do regime democrático ao 
mostrarem que no Estado e em to
das as demais grandes organiza
ções predomine sempre o controle 
oligárquico e burocrático. Michels, 
especialmente, salientou nessas or
ganizações o poder desproporcio
nal e quase exclusivo exercido por 
um pequeno grupo, mesmo nos 
partidos de esquerda, que procla
mam a mais ampla igualdade polí
tica e social.

Na medida em que enfatizam a 
diferenciação, que se pode afirmar 
como universal, entre “governan
tes” e “governados”, os “elitistas” 
estão apenas refutando as visões 
demasiado simplistas ou idealiza- 
doras do que seria uma estrutura 
política “democrática” . Entretanto 
(e apesar da contribuição que de
ram às ideologias autoritárias) es
ses teóricos destacaram alguns 
pontos importantes para a com
preensão dessa estrutura.

Uma dessas contribuições foi o 
rompimento definitivo da identifi
cação entre as estruturas políticas 
reais e as ficções ou abstrações 
jurídicas nas quais se baseia a de
mocracia liberal. Isso fez com que 
as preocupações da ciência polí
tica* se deslocassem para o terreno 
concreto da análise dos fetos numa 
perspectiva histórica e comparativa.

Os teóricos elitistas permitiram 
ainda o estabelecimento de uma 
premissa básica: a de que a noção 
de estrutura política democrática, 
embora não possa prescindir de 
certas formas e garantias jurídicas 
(formais), deve ser vista também 
como um ideal em movimento e 
não como um dado. Ela tem como 
pressuposto uma contínua expan
são ao nível da participação* polí
tica e ainda uma distribuição cada 
vez mais igualitária não somente 
das riquezas, mas também das 
oportunidades.

A ficção autocrática

O que nem sempre se percebe 
com a mesma facilidade, na teoria 
elitista, é que o critério unidimen
sional de concentração de poder 
continua sendo ilusório quando se 
supõe uma aproximação quase per
feita ao pólo oposto a democracia: 
o regime autocrático, monocrático 
ou ditatorial.

Enquanto no conceito de demo
cracia se costuma tomar como 
ponto de partida a não coincidên
cia necessária entre a aparência ou 
forma jurídica e o poder real, há 
uma tendência (explicável em ter
mos de defesa de valores humanos, 
mas igualmente injustificada) em 
admitir essa coincidência na auto
cracia.

Uma análise mais objetiva mos
traria que a noção de que “todo^o 
poder provém do autocrata” é tão

Revolução cultura l chinesa: luta 
para mudar a repartição do poder.

“pessoal” deve necessariamente ser 
repartido para transformar-se em 
poder social organizado.

Também a crítica à concepção 
abstrata e idealizada de autocracia 
deixa um importante saldo. Ela sa
lienta que as condições para au
mentar a concentração do poder 
são em parte políticas e sociais, e 
em parte tecnológicas. Embora 
existam “limites físicos” à coerção 
que se pode exercer sobre uma so
ciedade, eles não constituem uma 
constante, mas variam com o 
tempo. A tecnologia moderna, em

irreal quanto a de que "todo o po
der emana do povo”. Na verdade, 
uma vez rompido o princípio da  le
gitimidade democrática, pode ha
ver um interesse em ocultar a rede 
de relações entre pessoas e grupos 
que constitui o poder efetivo numa 
autocracia, assim como em ocultar 
o funcionamento desse poder e seus 
objetivos. No caso, a "personaliza
ção” do poder teria a função de evi
tar a constatação dos interesses 
mais ou menos ocultos em que ele 
de fato se baseia.

Há limites “físicos” à concentra

ção do poder político, pois este — 
numa analogia muito utilizada com 
os sistemas eletrônicos automáti
cos — deve percorrer certos “ca
nais” para se efetivar, o que o 
transforma num processo de comu
nicação*. Desse modo, a “quanti
dade” de poder realmente exercido 
a partir do ápice não pode ser 
maior que a capacidade de trans
missão dos canais ou maior que a 
própria capacidade de “processa
mento” dessa informação* no 
ponto onde ocorre o controle cen
tral (o autocrata). Ou seja, o poder

Historicam ente, democracia e tiran ia  não existem em sua plenitude. (L in
coln ao abolir a escravidão e, em baixo, caricatura do Czar Nicolau II.)

Um regime socialista não é neces
sariamente dem ocrático. (Stálin.)
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Os regulam entos não podem con flita r com  a lei. As regras de saneamento 
de Osvaldo Cruz sofreram criticas da imprensa e do Supremo Tribunal.

especial a aplicada à comuni 
cação de massa, ao transporte de 
pessoas ou objetos e ao processa
mento de informações, aumentam 
as possibilidades de coerção.

O abandono da concepção per
sonalizada permite ainda dar maior 
atenção às diferentes formas de re
gime político não democrático. As
sim como o “progresso” (ao con
trário do que se acreditava no 
século XIX) não leva necessaria 
mente à democracia, também as di
ferentes formas de autocracia não 
resultam de condições sociais, eco
nômicas e históricas que possam 
ser identificadas com “ atraso” . A 
partir dessa orientação básica, a 
análise política moderna tem dis
tinguido diferentes formas de auto
cracia, desde'a ditadura tradicional, 
passando pelos regimes autoritá
rios (que podem coincidir com a 
modernização social e econômica) 
até o fenômeno especificamente 
moderno do totalitarismo* (uma 
combinação de condições sociais, 
políticas e económicas com a pos
sibilidade de explorar ao máximo a 
tecnologia para fins de opressão).

Regime e m odelo político

A expressão “ modelo político” é 
de origem recente. Passou a ser 
usada sobretudo para definir situa
ções relativamente institucionaliza
das e originais em determinados 
países (“ modelo egípcio” , “modelo 
peruano”, etc.).

Modelo política significa o 
modo como o núcleo de poder de 
uma sociedade, tendo o controle 
político do Estado, pretende orga
nizar as forças e as atividades so
ciais visando a certos objetivos, 
principalmente econômicos. Ao 
mesmo tempo, o conceito de “ mo
delo político”, tal como é empre
gado em análises objetivas ou no 
jornalism o político, inclui também 
um a referência às limitações ou 
condições que esse núcleo de poder 
encontra. O objetivo econômico vi
sado não pode ,ser concebido de 
modo abstrato. É sempre um obje
tivo mais ou menos concreto, a mé
dio prazo, e supõe dificuldades in
ternas e externas, que o núcleo de 
poder tem de enfrentar visando à 
realização do modelo.

Em síntese, a noção de modelo 
político compõe-se de: adoção de 
determinada direção e prioridades-, 
principalmente na política econô
mica, instrumentos políticos ou or
ganizações (partidos, partido 
unico, grupo militar, etc.) que con
trolam no essencial a formulação e 
execução dessa política; modo de 
formação de uma aliança (ou com- 
patibilização de interesses) relati
vamente ampla em apoio ao núcleo 
de poder e à sua. política; e “regras 
de jogo” ou grau de coerção neces
sário à permanência do “modelo” 
como um todo e à aceitação de 
suas diretrizes.

VEJA TAM BÉM : Autoritarismo; 
Comunismo; Democracia; Elite; 
Estado; Fascismo; Governo; Ideo
logia; Liberalismo; Opinião Pú
blica; Participação Política; Poli-
t i c a ;  J Z e p r e s e r tta ç ã o ; S i s t e m a

Político; Totalitarismo.

Regulamento

Atos emanados do Poder Execu
tivo*. referentes à organização e 
ação do Estado* e colocados em vi
gor através de decretos*, os regula
mentos têm o objetivo de especifi
car e esclarecer os mandamentos 
da lei*. São um desenvolvimento 
da lei, para facilitar sua aplicação. 
Como estão hierarquicamente su
bordinados à lei, nao podem com 
ela conflitar, infringindo-a ou ex
travasando-a, sob risco de se torna
rem sem efeito.

Categorias

Os regulamentos são indepen
dentes (ou autônomos), autorizados 
(ou delegados) ou executivos.

Os regulamentos independentes 
são remanescentes da antiga atri-
buiçã© legislativa dos m onarcas,
nos regimes autocráticos. Embora

já  estivesse iniciado o processo de 
passagem para um regime demo
crático, aqueles monarcas mantive
ram a prerrogativa de legislar — 
através de regulamentos autôno
mos —  sobre as matérias mais li
gadas aos interesses do Executivo.

Esses regulamentos ainda são 
muito difundidos na Europa, espe
cialmente na França. Utilizan 
do-os, o governo da República dis
põe sobre os direitos e deveres dos 
agentes público-administrativos, 
ordena a prestação dos serviços pú
blicos e cuida da ordem, da segu
rança e da saúde pública.

No Brasil, os regulamentos inde
pendentes não são permitidos, pois 
segundo a Constituição “ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em vir
tude de lei” (Artigo 153, parágrafo 
2.°). Assim, somente a lei pode 
criar uma obrigação. (Um indiví
duo, por exemplo, não é obrigado 
a submeter-se a um regulamento 
que não tenha um suporte legal pré
vio; caso isso ocorra, pode insur-
gir ac contra tal pretensão, rccor-
rendo ao Judiciário.)

Os regulamentos executivos pre
vistos no sistema jurídico-constitu- 
cional brasileiro tem apenas a fun
ção de explicitadores da lei.

Os regulamentos autorizados ou 
delegados são aqueles que emanam 
do Poder Executivo, depois de rece
ber habilitação legislativa. Essa ha
bilitação deverá indicar as linhas 
gerais do regulamento a ser bai
xado, e este, por sua vez, não de
verá exceder os termos da habilita
ção que lhe foi conferida.

Lim itações

Por estarem subordinados à lei, 
os regulamentos sofrem uma série 
de restrições. Devem respeitar os 
textos constitucionais, a lei regula
mentada e a legislação em geral. 
Não podem criar, modificar ou ex
tinguir direitos e obrigações senão 
nos termos da lei. Além de não po
derem adiar ou suspender a execu- 
ção da lei, não devem ser baixados 
senão de acordo com a lei.

Assim, não cabe aos regulamen
tos — por iniciativa própria e sem 
texto legal — prescrever penas de 
qualquer espécie; estabelecer restri
ções à igualdade, à liberdade e à 
propriedade, ou alterações no es
tado das pessoas; prever quaisquer 
tributos ou encargos, ou ainda dar 
organização administrativa às re
partições governamentais.

O poder regulamentar tem o seu 
âmbito limitado aos campos de di
reito onde pode agir. Assim, não 
cabe ao Executivo regular a execu
ção de leis civis ou comerciais (que 
regem relações jurídicas* particula
res), ou de leis processuais (concer
nentes a tarefas de outro poder). 
Na verdade, somente o órgao do
tado de poder regulamentar pode 
exercer a regulamentação em rela
ção ao direito público.

Assim, o regulamento de execu
ção é um ato administrativo nor
mativo que contém os comandos 
gerais que visam à correta aplica
ção da lei. A finalidade desse tipo 
de regulamento é a explicitação da 
norma legal e o aparelhamento dos 
meios concretos para sua execução.

Embora parte das leis estabeleça 
apenas as linhas gerais da disci
plina de certa conduta ou instituto, 
cabendo ao regulamento a opera
ção de particularização da regra 
abstratamente colocada, algumas 
leis são total ou parcialmente auto- 
executáveis, nelas já  estando conti
dos os dados para a imposição con
creta de sua normatividade.

Mas, seja ou não a lei auto-exe- 
cutável, a regulamentação sempre 
serã legítima. A única distinção é 
que uma lei não auto-executável 
não é obrigatória enquanto não for 
baixado o respectivo regulamento.

Em certos casos, contudo, em 
que não há a devida regulamenta
ção, a lei poderá vigorar, mas so
mente nos dispositivos que inde
pendem de regulamentação, isto é, 
nos elementos que tornem possível 
seu cumprimento sem recorrer ao 
auxílio das normas especificadoras 
contidas no regulamento.

VEJA TAM BÉM . D ctrelv, Execu-
tivo, Poder; Lei.
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Reich, Wilhelm

Nascido a 24 de março de 1897, 
em Dobrzynica, na Galícia (na 
época incluída no Império Austro- 
Húngaro), Wilhelm Reich passou a 
maior parte de sua infância e juven
tude numa fazenda em Jujinetz, na 
Bucovina. Embora de origem ju 
daica, teve educação secular. Seu 
pai, um fazendeiro, pôde confiar 
sua formação a um preceptor.

Era um menino inteligente e soli
tário, cujas brincadeiras dispensa
vam companheiros: aos oito anos 
organizou uma coleção de insetos 
vivos, cujos hábitos de reprodução 
observava. Muito cedo teve sua 
vida marcada pela tragédia: em 
1911, sua mãe se matou (provavel
mente depois de o menino ter con
tado ao pai que ela e o preceptor 
eram amantes). Três anos depois, 
seu pai morreu tuberculoso.

Em 1914, quando Wilhelm jã  es
tava começando a administrar a fa
zenda sozinho, eclodiu a Primeira 
Guerra Mundial.

Não havia mais o que fazer na 
Bucovina: pastos, plantações, re
cordações — tudo se transformara 
num campo de batalha. Depois de 
diplomado em ciências naturais 
(1915), alistou-se no Exército aus
tríaco, participando do serviço 
ativo na Itália.

Terminada a guerra, o Tenente 
Reich retornou a Viena e ingressou 
na faculdade de medicina, com o 
objetivo de tornar-se psiquiatra. 
Ganhava seu sustento dando aulas 
particulares e, nas horas de folga, 
dedicava-se à leitura — especial
mente de obras de biologia, sexolo- 
gia e filosofia — , o que lhe valeu 
uma extraordinária erudição.

Na faculdade, Reich começou a 
interessar-se pela psicanálise (que 
estava em seus primórdios). Tor
nou-se membro da Associação Psi- 
canalítica de Viena e, após for 
mar-se (1922), foi trabalhar como 
assistente do psiquiatra Julius 
Wagner von Jauregg (1875-1940), 
prêmio Nobel de 1927 em fisiolo
gia e medicina.

A função do orgasm o

Tratando vários casos de impo
tência e outras perturbações se
xuais, Reich acabou se concen
trando nesse campo e passou a 
orientar seu trabalho no sentido de 
restaurar a função sexual de seus 
pacientes. Em novembro de 1923, 
apresentou a seus colegas da Asso
ciação Psicanalítica um estudo em 
que atribuía primazia à genitali- 
dade no quadro sexual. A partir de 
inquéritos minuciosos sobre a vida 
sexual de seus pacientes, Reich fez 
algumas descobertas importantes: 
percebeu, por exemplo, que, da 
mesma forma que a maioria das 
mulheres jam ais obtinha satisfação 
vaginal, muitos homens, embora 
capazes de realizar o ato sexual, 
experimentavam pouco ou nenhum 
prazer no momento da ejaculação 
— isso quando o coito não termi
na v a  em  angústia  e ou tras sensa
ções desagradáveis. Formulou, en- U m de seus clientes foi Neill, criador da escola Summefiiill, célebre por seus novos métodos pedagógicos.

Pesquisando a repressão no homem, Reich destacou a função do orgasmo.

tão,_ os conceitos de impotência e 
potência orgásticas. A potência or
gástica seria “a capacidade de des
carregar completamente toda a ex
citação sexual acumulada, por 
meio de contrações involuntárias, 
agradáveis ao corpo”. A impotên
cia orgástica não seria fruto da 
neurose, mas sim sua própria 
causa. A energia sexual reprimida 
constituiria a fonte dos sintomas 
neuróticos. Essa teoria foi exposta 
no livro Die Funktion des Orgas- 
mus (A Função do Orgasmo), pu
blicado em 1927.

A Sexpol

Durante seis anos (de 1924 a 
1930), Reich dirigiu o Seminário de 
Terapia Psicanalítica de Viena. Em 
1928, ingressou na Sociedade Co
munista Austríaca e fundou a So
ciedade Socialista de Consulta Se
xual e Pesquisa Sexológica, 
criando e dirigindo clínicas de hi
giene sexual para os operários da 
capital austríaca.

Continuou a fazer esse trabalho 
em Berlim (para onde se transferiu 
em 1930) e outras cidades da Ale
manha. Filiou-se nessa época à As
sociação Psicanalítica e também ao 
Partido Comunista.

Ao fim da década de 1920, 
Reich já  havia visitado várias vezes 
a Uniao Soviética e entrado em 
contato com os responsáveis pela 
sàúde pública daquele país, tendo 
estudado com eles a possibilidade 
de uma profilaxia coletiva das neu
roses.

Ainda radicado em Berlim, 
Reich criou a Sexpol (Associação 
Alemã de Política Sexual Proletá
ria), trabalhando intensamente 
junto à Juventude Comunista, a 
partir de 1931, numa cam panha de 
esclarecimento da vida sexual, or
ganizando conferências e debates, 
publicando brochuras, etc. Entre
tanto, seu trabalho acabou provo-
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As teses de Reich revelaram as angústias que envolvem o ato sexual, social
mente reprim ido, e a dificuldade de a ting ir o "verdade iro " orgasmo.

cando problemas: antagonizou-o 
com a polícia alemã e com o Par
tido Comunista.

Em dezembro de 1932, o Partido 
tomou a decisão de criticá-lo aber
tamente, devido à publicação de 
seu livro Massenpsychologie des 
Faschismus (A Psicologia de M as
sas do Facismo). Nessa obra, 
Reich havia tentado compreender e 
demonstrar quais eram os fatores 
psicológicos que levavam os indiví
duos a aceitar regimes totalitários. 
Partindo do pressuposto de que a 
primeira autoridade que reprime a 
sexualidade é o pai, Reich entendia 
que a repressão surgida no âmbito 
familiar tenderia a se espalhar para 
os demais setores da personalidade, 
fazendo com que o indivíduo se 
comportasse de forma submissa pe
rante todas as figuras de autori
dade. Mas o que o indispôs com os 
dirigentes comunistas foi a afirma
ção de que era um erro tentar pre
ver as ações sociais e políticas dos 
trabalhadores unicamente com 
base em seus interesses econômi
cos. Segundo Reich, havia outros 
elementos que deviam ser levados 
em consideração —  a forte influên
cia dos sentimentos místicos e se
xuais e as fantasias sádicas, por 
exemplo. Acreditava que tais ele
mentos eram bem compreendidos e 
explorados por Hitler , mas negli
genciados pelos que a ele se opu 
nham (comunistas, socialistas e li
berais).

Reich não se limitou a palavras 
e teorias: dedicou-se seriamente à 
luta contra o nazismo, chegando a 
integrar um grupo para opor-se fisi
camente aos S. A., tropas paramili- 
tares hitleristas. Por tudo isso, a as
censão de Hitler ao poder (1933) 
obrigou-o a procurar asilo na Di
namarca. Na mesma época —  de
vido às idéias expostas no livro re- 
cém -publicado— o Partido Comu 
nista expulsou-o de suas fileiras.

Em 1932, ainda na Alemanha, 
Reich havia apresentado para pu
blicação na Internationale Zeita- 
chrift fü r  Psychoanalyse (Revista 
Internacional de Psicanálise, órgão 
oficial da Associação), um artigo

sobre o masoquismo, no qual, par
tindo de suas observações clínicas, 
procurava refutar as hipóteses pu-' 
blicadas por Freud (1921) no livro 
Jenseits des Lustprinzips (Além  do 
Princípio do Prazer). Reich afir
mava que as manifestaçõs ligadas 
ao instinto de morte deviam-se a 
uma forma específica de angústia 
do orgasmo. Assim, o masoquismo 
não seria um instinto ou um im
pulso no sentido biológico, mas um 
impulso “ secundário", resultante 
da repressão —  ligada às condi
ções sociais —  dos mecanismos se
xuais naturais. Em última análise, 
Reich concluía pela não existência 
de impulsos biológicos tendentes 
ao desprazer e pela não existência 
de um instinto de morte.

Contrário a essas teorias, Freud 
só aceitou publicar o artigo com 
uma condição: declarar que Reich 
o havia escrito “ a serviço do Par
tido Comunista”. Acabou-se por 
publicar, no mesmo número da re
vista, uma réplica escrita por Sig- 
fried Bernfeld: Die Komm unistis 
che Diskussion um die 
Psychoanalyse und R e ich ’s Wider- 
legung der Todestriebhypothese (A 
Discussão Comunista da Psicaná
lise e a Refutação da Hipótese do 
Instinto de Morte de Reich). Dois 
anos depois, Reich viu-se impedido 
de comparecer ao Congresso de 
Psicanálise de Lucerna: fora ex
cluído da Associação Psicanalítica. 
Ele, que pretendia um enfoque so- 
cio-político, foi na verdade um pre
cursor de investigadores como 
Erich Fromm (1900- ), Karen 
Homey (1885-1952) e Herbert 
Marcuse (1898- ).

De acordo com suas idéias, cada 
sociedade tende a gerar nos indiví
duos as formas de caráter de que 
necessita para sua preservaçao. 
Dessa forma, em cada nova gera
ção haveria a tendência a constituir 
uma estrutura psíquica correspon
dente à ordem social existente.

N o caráter, a defesa

Pioneiro nesse tipo de análise, 
Reich mostrava os traços reativos

do caráter como uma couraça 
(Panzer, em alemão) empregada 
pelo ego para proteger-se de ata
ques vindos de fora (ser ofendido 
ou rejeitado pelos outros, por 
exemplo) e também Jiara reprimir 
suas próprias emoçoes —  sobre
tudo a destrutividade.

Segundo Reich, o paciente neu
rótico, apesar de querer ser curado, 
ressente-se de qualquer tentativa de 
romper seü “equilíbrio neurótico”. 
Tratando de pacientes portadores 
de uma estrutura de caráter com 
pulsiva, e que apresentavam um 
“bloqueio emocional”, observou 
que eles produziam associações li
vres com grande facilidade, mas 
nunca externavam suas emoções. 
Sobre isso, Reich costumava dizer 
que era como se todos os esforços 
terapêuticos ricocheteassem em 
um a parede alta e espessa, isto é, 
encontravam uma couraça consti
tuída pela totalidade de atitudes 
típicas ou crônicas que caracteriza
vam o indivíduo. Durante o trata
mento, Reich fixava-se numa des
sas atitudes e procurava “ afrouxar” 
ou “dissolver’ a barreira. Ao afir
m ar insistentemente a um paciente 
que sua acentuada polidez, por 
exemplo, constituía um mecanismo 
de defesa contra o psiquiatra e que 
mascarava a agressiviade repri
mida, Reich não pretendia conven- 
cê-lo de que de fato e inconsciente
mente ele sentia uma ou outra 
coisa, mas sim fazer com que as 
emoções reprimidas fossem liberta
das e o paciente as sentisse.

Acreditava que os estados emo
cionais costumeiros encontram ex

pressão em tensões do corpo do in
divíduo. Assim, os esgares, a 
postura, a rigidez da cintura, etc., 
seriam indicadores externos de for
m as características de reagir. A 
uma “couraça caractereológica” 
corresponderia, portanto, uma 
“couraça muscular ’.

Por outro lado, Reich achava 
que as emoções não podem ser en
tendidas simplesmente como acon
tecimentos na esfera da mente. São 
processos fisiológicos e, se j uma 
emoção é reprimida, deve haver al
gum mecanismo fisiológico através 
do qual a energia é retida. Em seus 
trabalhos, ele descobriu espasmos 
musculares relacionados a emoções 
e impulsos reprimidos, chegando à 
conclusão de que todo neurótico 
sofre de distonia muscular (e j para 
ser curado precisa de uma mu
dança em seus hábitos musculares). 
A rigidez não seria simplesmente 
um acompanhamento ou um efeito 
da atitude caractereológica corres
pondente, mas sim seu lado sómá- 
tico e a base de sua persistência. 
Assim, o que o indivíduo sente 
como tensão psicológica é, na ver* 
dade, rigidez muscular; o relaxa
mento constituiria o alívio. Na 
época em que trabalhou com Von 
Jauregg, Reich conseguiu fazer 
com que um catatônico saísse de 
seu estado de torpor e o atacasse 
num acesso de raiva. Diante da ex
plosão emotiva, o paciente mos
trou-se acessível.

Em 1933, Reich viajou para a 
Suécia, onde — como na D ina
m arca —  encontrou hostilidade e 
oposição oficial.

O escritor A rthu r Koestler fo i com panheiro de Reich no Partido Comunista 
alemão, em 1930, quando o nazismo efetivava sua participação no poder.
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No ano seguinte, aceitou um 
convite para lecionar na Universi
dade de Oslo, na Noruega. Em 
1937, no entanto, começou a ser 
atacado pela imprensa e outros 
meios.

Suportou essa situação durante 
dois anos, mas depois preferiu em
barcar para os Estados Unidos. 
Radicou-se em Nova York, lecio
nando na New School of Social Re
search até 1941.

A fase biológica

Na tranqüilidade da nova pátria, 
retomou algumas pesquisas inicia
das na Noruega. A primeira formu
lação de sua teoria do orgasmo 
constituía uma refutação ao biolo- 
gismo que Ffeud passara a adotar 
desde a Primeira Guerra Mundial, 
com a eterna luta entre Éros e Thá- 
natos, mas Reich acabou criando 
sua própria variante biologista a 
partir da teoria do orgasmo. Já em 
1935, estava convencido de que ti
nha conseguido isolar a energia se
xual: um fluido azul que chamou 
de “orgônio”. Construiu aparelhos 
simples que, segundo ele, permi
tiam detectar aquela energia.

Em 1942, Reich adquiriu uma 
propriedade rural nos Estados Uni
dos e construiu um imenso labora
tório (já mantinha uma casa edi
tora, a Orgone Institute Press), 
onde inventou o “condensador de 
orgônios”, destinado a curar a im
potência e outros males. O apare
lho teve notável sucesso comercial 
até 1954, quando a Federal Food 
and Drug Administration resolveu 
inspecioná-lo, vindo a interditar 
sua venda em todo o território ame
ricano. Além disso, foram retirados 
de circulação vários livros de sua 
autoria, principalmente os que se 
referiam ao orgônio. Solicitado a 
comparecer a julgamento, escreveu 
ao juiz dizendo que este não tinha 
competência para opinar sobre as
suntos científicos.

Em 1956 foi julgado à revelia, e 
condenado a dois anos de reclusão. 
Preso em 11 de março de 1957, foi 
declarado paranóico e transferido 
para uma penitenciária que dispu
nha de recursos psiquiátricos, em 
Lewisburg (Pensilvânia). Depois de 
cuidadosamente examinado, aca
bou sendo considerado “ legalmente 
são e competente” .

Mas já  era tarde: morreu no dia 
3 de novembro desse mesmo ano. 
Wilhelm Reich havia sido um es
critor prolífico. Suas idéias chega
ram a preencher quase quarenta 
volumes, dentre os quais: Der 
Triebhafte Charakter (O Caráter 
Impulsivo, 1925), Dialektischer 
Materialismus und Psychoanalyse 
(Materialismo Dialético e Psicaná
lise, 1929), Der Eiribruch der Se- 
xualmoral (A Irrupção da Moral 
Sexual, 1931), Der Sexuale K a m p f 
der Jugend (A Lula Sexual dos Jo
vens, 1932), The Sexual Revolution  
(A Revolução Sexual, 1945), Lis- 
ten, Little Mari (Escuta, Zé-Nin
guém, 1948), The Murder o f  Christ 
(O Assassínio de Cristo, 1953).

VEJA TAM BÉM : Morte; Na
zismo; Orgasmo; Psicanálise; Psi-
cossom ática, Medicina.

Reino Unido do 
Brasil, Portugal e 

Algarves

A intervenção de Napoleão* Bo- 
naparte na península Ibérica enfra
queceu o Estado espanhol, contri
buindo, assim, para a perda e 
fragmentaçào de seu império na 
América, onde vários países se for- 
máram. No caso de Portugal, o 
processo foi diferente: embora tam 
bém enfraquecido, o Estado trans
feriu sua sede para a grande coló
nia americana (Brasil), preservando 
portanto sua autoridade sobre ela
— contra as idéias liberais difundi
das pela França — e sobretudo ga- 
rantindo-lhe a unidade.

A autoridade durou o tempo da 
permanência da corte portuguesa

no Brasil, onde as tentativas de 
emancipação vinham do século
XVIII, mas a unidade foi preser
vada, juntamente com a forma mo
nárquica.

Nesse período em que a família 
real portuguesa esteve no Brasil, a 
antiga colonia foi elevada à catego
ria de Reino Unido a Portugal e 
Algarves, o que constituiu uma 
etapa importante no processo que 
culminaria com a independência*.

A pressão napoleônica

Depois de ser derrotado pelos in
gleses em Trafalgar, Napoleão vol
tou seus exércitos contra os aliados 
da Inglaterra, pressionando-os para 
que desfizessem a aliança. Portu
gal, um dos mais fiéis desses alia
dos, ficava numa situação difícil. O 
Príncipe Regente Dom João* ten
tou contemporizar e manter rela
ções amigáveis cojn os dois inimi
gos. Mas Napoleão, exigindo que 
tomasse posição, enviou-lhe uma 
carta incisiva:

“ Nenhuma meia medida teria o 
mesmo bom êxito nem o mesmo 
caráter de completa ligação à 
causa comum; Vossa Alteza ê le
vada pelos acontecimentos a esco
lher entre os do continente e os in
sulares: que se ligue inteiramente 
ao interesse geral e eu garanto em 
sua pessoa e em sua família a con
servação do seu poder. Mas se, 
contra as minhas esperanças, 
Vossa Real Alteza depositar a sua 
confiança nos meus inimigos terei 
de lamentar essa resolução, que o 
separará de mim, entregará aos 
azares dos acontecimentos a deci
são dos seus mais importantes inte
resses.”

Diante de tal ameaça, Dom João
— que na verdade era um adversá
rio de Napoleão e da Revolução 
Francesa* — fechou seus portos 
aos ingleses. Mas negou-se a con
fiscar os bens dos cidadãos britâni
cos residentes em Portugal, que 
constituíam considerável riqueza 
comercial. Então o imperador fran
cês não esperou mais: a 27 de outu-

Acuados pelas tropas de Napoleão (esq.) em Portugal, o rei e a corte fogem  para sua m aior co lôn ia : o Brasil.

Na terceira invasão francesa, populações do interior chegam a Lisboa e recebem alimentos do governo inglês
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A instalação da corte no Rio de Janeiro alterou a placidez da cidade, sub itam ente transform ada em capital m etropolitana. { Praça do Palácio.)

bro de 1807, assinou um tratado 
com a Espanha, segundo o qual 
esse país e a França_ repartiam en
tre si o reino português.

Quando a notícia do tratado che
gou a Lisboa, dia 25 de novembro, 
os exércitos franceses já  estavam 
invadindo Portugal. No dia 27, 
Dom João fazia uma declaração ao 
país: “Vejo que pelo interior do 
meu reino marcham tropas do im
perador dos franceses e rei da Itá
lia, a quem eu me havia unido no 
continente, na persuasão de não ser 
mais inquietado; e que as mesmas 
se dirigem a esta capital. E que
rendo eu evitar as funestas conse
qüências, que se podem seguir de 
uma defesa, que seria mais nociva 
que proveitosa, servindo só de der
ramar sangue em prejuízo da hu
manidade, e capaz de acender mais 
a dissensão de umas tropas que têm 
transitado por este reino, com o 
anúncio e promessa de não comete
rem a menor hostilidade; conhe
cendo igualmente que elas se diri
gem muito particularmente contra

Dom João instituiu o Reino Unido

do Brasil, Portugal e Algarves.

a minha real pessoa e que os meus 
leais vassalos serão menos inquie
tados, ausento-me deste reino: te
nho resolvido em benefício dos 
mesmos meus vassalos passar com 
a minha senhora e mãe e com toda 
a real família para os Estados da 
América e estabelecer-me na ci
dade de Rio de Janeiro até a paz 
geral” .

Dois dias depois da declaração, 
saíam do Tejo quinze navios com 
a família real e seu séquito, acom
panhados de uma escolta inglesa. 
Aportaram em Salvador da Bahia, 
mas a 26 de fevereiro de 1808 se
guiram para o Rio de Janeiro.

Portos abertos

Ainda na Bahia, Dom João assi
nou o importante decreto que abria 
“às nações amigas” os portos bra
sileiros (antes, eles só podiam rece
ber navios portugueses). Outra 
proibição foi suspensa pelo decreto 
de 1.° de abril, que permitia a insta
lação de qualquer tipo de indústria 
no Brasil.

Com a transferência da corte, 
todo o governo português foi reor
ganizado no Rio de Janeiro, trans
formado em capital. Para Portugal, 
foi nomeada uma regência, da qual 
fazia parte o inglês William Carr 
Beresford (1768-1854), visconde de 
Beresford.

Na nova capital portuguesa em 
terras americanas criaram-se insti
tuições e melhoramentos para 
aproximá-la de uma capital se
gundo o modelo europeu: Acade
mia de Marinha e de Artilharia, 
Arquivo Militar, Fábrica de Pól
vora, Jardim Botânico, Hospital 
Militar, Biblioteca Nacional, Im
pressão Régia, Academia de Belas- 
Artes e Banco do Brasil (primeira 
instituição de crédito do país). 
Também a cidade de Salvador (an
tiga capital da colónia) recebeu vá
rios melhoramentos nessa época.

A abertura dos portos benefi
ciava especialmente os ingleses, cu
jos produtos recebiam uma taxa al
fandegária de apenas 15%,
enquanto  os de P o rtu ga l estavam
sujeitos a 16% e os dos demais paí

ses a 24%. Era uma das formas pe
las quais a monarquia portuguesa 
recompensava sua forte aliada, 
para não cair nas màos do império 
napoleônico* (na Espanha, o Rei 
Carlos IV foi deposto, ainda em 
1808, e substituído por José Bona- 
parte, irmão do imperador francês). 
Duramente atingidos pelo bloqueio 
continental decretado por Napo- 
leão, os ingleses voltavam seu co
mércio para a América, o que, no 
caso do Brasil, extinguia o m ono
pólio dos comerciantes portugue
ses, causando descontentamento 
entre eles, què se viam privados de 
um dos principais instrumentos do 
domínio colonial.

Protegido no Brasil, Dom João 
declarou guerra à França e man
dou uma expedição militar contra 
a Guiana Francesa. O governador 
dessa colônia capitulou a 12 de ja 
neiro de 1809 e em seu lugar ficou 
um brasileiro, o desembargador

João Severiano Maciel da Costa 
(1769-1833), visconde de Queluz.

Portugal, Brasil e Algarves

Em Portugal, as tropas francesas 
haviam sido expulsas ainda em 
1808 por tropas inglesas. A família 
real podia voltar, mas preferiu per
manecer no Rio. Também não vol
tou com a queda definitiva de Na- 
poleão. Em 1815, o monarca 
editou uma carta  régia criando o 
Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves. Isso significava, ao me
nos teoricamente, a igualdade entre 
Portugal e sua antiga colônia, o 
que serviu para estimular os brasi
leiros que defendiam a emancipa 
ção total.

Em 1816, alegando invasão do 
território brasileiro, o rei mandou 
um exército intervir no Uruguai, 
que ainda era colônia espanhola e 
onde havia rebeliões de indepen

A abertura dos portos brasileiros a "nações am igas" am pliou o com ércio.
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Ameaçado de perder a coroa. Dom João vo ltou  a Lisboa, em abril de 1821.

dência. As tropas do reino tom a
ram Montevidéu, mas o rei não ou
sou anexar o Uruguai. A questão 
foi tratada por vias diplomáticas 
junto à corte de Madrid até que, 
pelo tratado de 31 de julho de 
1821, o Uruguai foi incorporado ao 
Brasil com o nome de Província 
Cisplatina*. Mas a província, que 
em 1828 se tornaria independente, 
conservava sua língua, leis e rela
tiva autonomia.

Só Brasil

No Brasil, apesar da extinção 
formal da situação de colônia, os 
portugueses continuavam domi
nando a vida econômica. Mas a di
namização do comércio interno e 
externo e as medidas administrati
vas efetuadas por Dom João, repre
sentando uma mudança na política 
colonial portuguesa anterior, confe
riam à antiga colônia uma vida in
terna relativamente autônoma. 
Nesse novo contexto, criavam-se 
condições para a eclosão de confli
tos entre os interesses locais emer
gentes e a hegemonia econômica da 
metrópole, representada pelos por
tugueses radicados no pais. Tais di
vergências eram mais fortes no 
Nordeste, onde a antiga aristocra
cia agrária ressentia-se dos privilé
gios com que os comerciantes por
tugueses eram beneficiados. Em 
março de 1817 eclodiu a Insurrei
ção Pernambucana*, que pretendia 
instaurar uma república indepen
dente, mas foi sufocada pela Mari
nha real.

Em Portugal também se conspi
rava contra a monarquia e, ainda 
em 1817, esboçou-se uma rebelião 
em favor de uma Constituição libe
ral e da volta do rei. Nova tenta
tiva, iniciada em 24 de agosto de 
1820, obteve sucesso: foi a Revolu
ção Liberal do Porto. Os rebeldes 
formaram uma junta  provisória de 
governo, assumiram a tarefa de re
digir uma Constituição, exigiram a 
volta do rei e a expulsão de todos 
os oficiais ingleses que estavam no 
Exército português. A revolução 
alastrou-se por todo o reino, inclu
sive no Brasil, onde governos locais

de várias capitanias foram derruba
dos e substituídos por juntas elei
tas.

A notícia da revolução chegara 
ao Brasil a 12 de outubro de 1820, 
m as Dom João VI foi protelando 
uma decisão a respeito. Em feve
reiro de 1821, cedendo às pressões, 
convocou no Rio representantes 
das províncias brasileiras que deve
riam “propor as reformas e melho
ramentos que pudessem ser feitos 
nestas partes da monarquia”, se
gundo os princípios revolucioná
rios. Mas isto não bastava: pediam- 
lhe para jurar a Constituição 
liberal que se fazia em Lisboa. A 
26 de fevereiro, ele assinou um de
creto aprovando a Constituição e 
prometendo recebê-la no Brasil e 
também nos demais domínios da 
coroa.

Mas os brasileiros desiludi
ram-se com a Revolução do Porto. 
Os representantes do Brasil envia
dos a Lisboa não foram bem rece
bidos. Logo evidenciou-se que o 
movimento era liberal apenas na 
metrópole e pretendia restabelecer 
a dependência colonial do Brasil.

Ja não conseguindo mais prote
lar sua partida, pois corria o risco 
de perder a coroa portuguesa, Dom 
Joao seguiu para Lisboa a 26 de 
abril de 1821, deixando o filho 
Dom Pedro como regente brasi
leiro. Daí por diante, precipita
ram-se os fatos que conduziriam à 
independência, ante a insistência 
das cortes portuguesas em subme
ter o Brasil a seu controle e restabe
lecer o pacto colonial. Pressionado 
pelos brasileiros e tendo sua autori
dade diminuída pelas cortes, o 
príncipe regente acabou por procla
m ar a independência do Brasil, a 7 
de setembro de 1822. Terminava o 
Reino Unido e começava o Império 
do Brasil, tendo o antigo regente 
como primeiro monarca, sob o 
nome de Pedro* I.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Histó
ria); Cisplatina, Província; Inde- 
pendência  do  Brasil; Pedro I; Per-
nambucana, Insurreição; Portugal.

Relação 
Jurídica

Só se consegue viver em socie
dade a partir de normas que regu
lem as relações entre os homens — 
e que, portanto, determinem o com
portamento deles dentro do grupo. 
Dessa maneira, qualquer agrupa
mento humano está sujeito a uma 
série de regras e, em decorrência, a 
relações recíprocas. Estas, ao nível 
do direito moderno, são as cham a
das “relações jurídicas”, vínculo 
que submete o objeto ao poder do 
sujeito ativo e afirma o dever do su
jeito passivo.

O vínculo pode ser indetermi
nado (erga omnes), em relação a 

ualquer pessoa (como o exercício 
a liberdade ou o gozo da proprie

dade, que devem ser respeitados pe
los demais), ou determinado (uma 
dívida financeira, por exemplo).

Numa relação jurídica, objeto é 
o bem sobre o qual se exerce o po
der do sujeito. Compreende coisa 
corpórea (uma casa) ou incorpórea 
(produtos da inteligencia).

Sujeito é a pessoa que tem a fa
culdade de agir e exigir. Com 
preende primeiramente a pessoa* 
física ou natural, isto é, os seres hu
manos racionais e livres; e, em se
gundo lugar, a pessoa coletiva ou 
jurídica, organização originada das 
relações dos seres humanos, com a 
consciência de constituírem uma 
unidade orientada para realizar de
terminado fim em comum (como as 
fundações ou associações).

Segundo alguns estudiosos, os 
chamados direitos reais* nasceriam 
de uma relação jurídica entre os 
homens e as coisas. Os que negam 
a existência de relações jurídicas 
entre o homem e as coisas atribuem

ao direito apenas o poder de regu
lar comportamentos. Assim, estaria 
aquém de sua alçada a regulamen
tação de objetos que, por serem 
inanimados, são desprovidos de 
comportamento. Dessa forma, os 
supostos direitos do homem sobre 
as coisas não passariam de rela
ções estritamente humanas. Se
gundo essa teoria, quem é proprie
tário não mantém uma relação com 
õ objeto possuído, mas sim com to
dos os demais homens, que são 
obrigados a  respeitar seu direito de 
propriedade.

Sujeitos ativos e passivos

A simples individualização das 
normas jurídicas (regras abstratas, 
gerais e impessoais) mediante ato* 
jurídico concreto ou fato jurídico 
concede poderes e prescreve deve
res àqueles que por elas são abran
gidos.

As pessoas às quais são atribuí
das tais situações são consideradas 
como sujeitos de direito com fun
damento nas regras jurídicas. Con
forme lhes tenham sido reconheci
dos poderes e deveres, denomi
nam-se sujeitos ativos ou passivos.

As situações jurídicas concedem 
aos sujeitos ativos a faculdade de 
agir e exigir; aos sujeitos passivos 
incumbe o dever de respeitar o 
exercício dessas faculdades em re
lação aos sujeitos ativos como tam
bém sujeitar-se às obrigações cor
respondentes.

Quando o vínculo jurídico é 
rompido, ocorre uma ofensa ao di 
reito de uma das partes envolvidas, 
que pode recorrer à Justiça para 
conseguir que seja restabelecida a 
relação.

VEJA TAM BÉM : A to  Jurídico; 
Contrato; Individuais, Direitos e 
Garantias; pbrigacionais, Direitos; 
Pessoa; Reais, Direitos.

O contrato com ercial é um exemplo de relação juríd ica determ inada. Na 
Idade Média, os tabeliães registravam  o vínculo entre os contratantes.
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Relações 
Industriais

Numa empresa*, a qualidade do 
pessoal empregado é essencial para 
a produtividade. A necessidade de 
aprimorar os recursos humanos 
leva inúmeras firmas a criar, em 
sua organização, um setor, cha
mado departamento de relações in
dustriais, cuja função é selecionar 
e administrar o pessoal.

O departamento de recrutamento 
e seleção procura adequar o candi
dato ao cargo proposto, verifi
cando se suas aptidões são com-

n eis com o exigido. Os métodos 
:crutamento variam conforme 

o nível dos empregados e o mer
cado local ou nacional. Podem ser 
feitos através de anúncios em pe
riódicos, tabuletas em portas de fá
brica, escritórios de locação e ou
tros meios.

Racionalidade  
para a empresa

Uma campanha de recrutamento 
e seleção deve ser planejada aten
dendo aos princípios de melhoria, 
estabilidade, confiança e apresenta
ção, considerando que a pessoa 
procura sempre mudar para uma 
posição melhor; além disso, é im
portante a estabilidade e a imagem 
oferecidas pela empresa, com au
mentos assegurados e ordenado ini
cial satisfatorio. Pelo princípio da 
apresentação, considera-se que al
guns cargos possuem mais status 
social, ou valor aparente, do que 
outros.

Depois de recrutados, os candi
datos devem passar por uma série 
de testes, de acordo com o cargo 
pretendido. Podem ser feitos tanto 
na empresa, quando preparada 
para isso, como em prestadoras de 
serviços especializados. Normal
mente, os testes são precedidos de 
um a entrevista pessoal com o chefe 
da unidade, ou de uma seleção an
terior à entrevista, por meio de ava
liação do curriculum vitae.

Quando o candidato se destina 
ao setor industrial, deve ser subme
tido a psicotestes de habilidade, 
que formam a seleção sistemática e 
metódica. Se, por outro lado, pre
tender um cargo administrativo, se
rão feitos testes de personalidade. 
Geralmente, escolhem se dois ou 
três candidatos para fazer o psico
técnico, a fim de se terem alternati
vas de escolha, caso haja situações 
imprevisíveis como, por exemplo, 
um laudo desfavorável apesar de 
uma entrevista satisfatória. Dessa 
forma, não se perde tempo e se con 
voca aquele que melhor preencher 
psicologicamente as condições re
queridas.

Aprovado nos testes e escolhido 
entre os concorrentes, o candidato 
deverá ainda submeter-se ao exame 
médico, para apreciação de suas 
condições físicas. Tanto o recruta
mento como a seleção tendem ao 
preenchimento das vagas existentes 
com elementos perfeitamente habi 
litados.

Orientação e 
treinamento

Depois de admitido, o candidato 
passa para uma segunda etapa — 
a orientação e treinamento — para 
que adquira conhecimentos sobre 
as normas, as prerrogativas e os de
veres do lugar em que vai traba
lhar. Entretanto, essa etapa não 
deve ser aplicada somente aos no
vos funcionários, mas para todos, 
pois o empregado treinado é vital 
para o desenvolvimento da em
presa.

Entre as vantagens do treina
mento industrial, está a conseqüên
cia da diminuição de desperdícios 
e defeitos, redução de acidentes e 
tempo gasto nas operações. Para 
ministrar ensinamentos, o instrutor 
deve conhecer os problemas ineren
tes a cada etapa do treinamento, 
saber como solucioná-los e ter o 
necessário discernimento para ava
liar a capacidade e grau de inte
resse de cada indivíduo.

Há três categorias de treina
mento: de integração, operacional e 
especializado. A primeira é minis
trada a todos aqueles que ingres
sam na firma, objetivando a per
feita adequação dos quadros, 
através da adaptação do empre
gado à função. Cada um recebe in
formações gerais sobre a empresa, 
a importância de seu trabalho e de 
seu setor e possibilidades de ascen
são profissional.

O treinamento operacional é des
tinado a todos os quadros; guando 
dado aos especializados e mais 
acurado e rigoroso. Aos emprega
dos não especializados ensina-se o 
desempenho correto e racional de 
suas tarefas, evitando-se, assim, 
operações e movimentos desneces
sários. Na maioria das indústrias, 
esse treinamento é confiado aos

A partir de certos crité rios, o departam ento de relações industria is avalia 
um cargo, para depois determ inar o salário de quem vai ocupá-lo.

O empregado em geral passa por sucessivas reavaliações. E um sim ples aviso pode significa r uma ameaça
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Na grande empresa, existem algumas vagas, muitos candidatos e inúmeros testes. Para os mais aptos, um prâmio concreto: um emprego, um salário.

que ocupam o cargo de superviso
res de produção.

Dirigido quase sempre por pes
soal de formação universitária, o 
treinamento especializado é de alto 
nível. Para as firmas, torna-se mui
tas vezes mais vantajoso empregar 
universitários em formação, de 
modo a possibilitar um período de 
integração e, posteriormente, faci
litar-lhes cursos de pós-graduação, 
no país ou no exterior. Assim, a 
empresa terá, futuramente, elemen
tos de alto padrão, familiarizados 
com as condições da empresa e ca
pacitados para produzir imediata
mente.

A avaliação de cargos —  um 
dos objetos de estudo e execução 
da administração salarial —  pode 
ser considerada como o processo 
racional da determinação do valor 
de um cargo, constituído de fun
ções, responsabilidade e autori
dade, empregando critérios eqiiita- 
tivos. É premissa fundamental que 
não se pode jam ais relacionar a 
avaliação de cargo com a carac
terística da pessoa que o está ocu
pando.

Assim, deve-se determinar o va
lor de cada cargo em unidades mo
netárias e corrigir eventuais dispa
ridades salariais entre eles. É 
necessária a apreciação sistemática 
de cada uma das funções existentes 
na organização*, de forma a poder 
estabelecer um valor comparativo 
entre elas, sempre analisando em 
conjunto a situação real apresen
tada pelo mercado de trabalho. Na 
formação de um cargo, é indispen 
sável prever a possibilidade de 
acesso do funcionário a posições 
superiores

Sistem as salariais

Pela avaliação dos cargos procu
ra-se conhecer o motivo de paga
mento e os fatores que contribuem 
para o desempenho das funções, 
tais como capacidade técnica, con
dição de realização do trabalho, di
ficuldades físicas, etc.

Entre os mais conhecidos siste
mas salariais acham-se a estrutura
ção, a classificação de cargos*, os 
sistemas de pontos manuais e a 
comparação de fatores e cargos.

A estruturação é o sistema mais 
simples. No entanto, a hierarquia 
da empresa deve ser perfeitamente 
conhecida pelo avaliador, que nada 
mais faz do que confirmá-la e atri
buir a cada mvel vencimentos com 
patíveis com a posição dentro da 
estrutura organizacional.

Na classificação, os grupos de 
cargos se subdividem em classes 
que os identificam genericamente. 
Por exemplo, a classe dos cargos 
burocráticos e administrativos 
abranpe mensageiros, auxiliares de 
escritorio e de contabilidade, escri
turários, almoxarifes e contadores; 
a classe dos cargos técnicos com
preende auxiliares e técnicos de la
boratório, analistas e químicos.

Uma vez feitas essas subdivi
sões, prepara-se uma especificação 
geral, que descreve algumas das 
funções, ordenando-se os cargos 
em progressão crescente, conforme 
o grau de complexidade e responsa
bilidade. Em seguida estabelece-se 
um a escala salarial provisória, den
tro de cada classe ou subclasse. Fi
nalmente, colocam-se lado a lado 
diversas classes, fazendo coincidir 
valores de mercado de trabalho

com os empregos existentes em 
cada uma, preservando os níveis 
equivalentes das classes entre si, 
para  os cargos que sejam igual
mente complexos.

No sistema de pontos, cada em
presa pode produzir seu próprio 
processo de valores, para determi
nados itens, que irão compor a ava
liação, assim como grau de dificul
dade, educação, entre outros. No 
entanto, as curvas salariais devem 
sempre ser referentes a cargos que 
podem ser avaliados com a mesma 
composição percentual dos pesos 
dos fatores.- Esse sistema aplica-se 
somente a conjuntos consistentes 
de cargos, que possuam relação se
melhante entre os seus fatores e os 
salários atuais, devendo resultar 
uma reta para cada fator indepen
dente.

Pode-se fazer também uma clas
sificação por comparação de fato; 
res e cargos, que consiste na com 
paração destes, seguida de um 
relacionamento baseado em infor
mações precisas sobre o conteúdo 
em funçao e responsabilidade. Esse 
sistema, por exemplo, classificaria 
os cargo» em horistas e mensalis- 
tas, dividindo estes em sujeitos a 
horas extras ou não. A partir da 
subdivisão, estabelece-se uma es
cala de níveis salariais de mereci
mento, de antiguidade e de cargo 
para cargò. O valor em cruzeiros, 
de cada um e dos diversos níveis 
dentro deles é baseado na estima
tiva do cargo —  tanto no mercado 
de trabalho como comparado a 
cargos importantes dentro da em
presa ■— e na comparação salarial 
com empresas do mesmo ramo ou 
localidade. Para isso, é necessário

selecionar certo número de empre
sas interessadas na comparaçao e 
escolher um grupo interno da 
firma, responsável pelas compara
ções salariais. É preciso também 
estabelecer uniformidade de deno
minação e descrição de cargos en
tre as empresas do conjunto; defi
nir a freqüência das trocas de 
informações e, além disso, preparar 
e distribuir a análise final dos resul
tados obtidos.

Avaliação  
de méritos

Para qualificar o desempenho de 
um funcionário, o procedimento 
pode ser bastante variado, mas a fi
nalidade comumente se enquadra 
em promoção, participação dos lu
cros, recebimento de incentivos fi
nanceiros ou morais, ou dispensa 
dos menos capazes. Para que a 
avaliação de méritos seja objetiva, 
considera-se a pontualidade pes
soal; a pontualidade na entrega do 
serviço; quantidade e qualidade do 
trabalho executado; tempo real 
usado na execução e o cálculo de 
porcentagem de decisões adminis
trativas acertadas em relação às er
radas. Contudo, sempre existem fa
tores subjetivos que podem 
prejudicar a avaliação. Para con
torná-los, é necessário que se fa
çam verificações periódicas das 
avaliações.

VEJA TAM BÉM : Administração; 
Cargos, Classificação de; Em
presa; Empresário; Organização; 
Salário; Trabalho, Força de.



326 Relações, Lógica das

As pesquisas de Peirce (esquerda) sobre a álgebra das relações binárias assemelham-se às de Boole (d ireita), que emprega seis símbolos de operação.

Relações, 
Lógica das

A partir de 1860, Augustus de 
Morgan* deu inicio às primeiras in
vestigações sobre lógica das rela
ções — uma álgebra das relações 
binárias. Posteriormente ela foi en
riquecida por Charles Sanders 
Peirce* e dotada de axiomas por 
Alfred Tarski (1902- ), mate
mático e lógico nascido na Polônia 
e radicado nos Estados Unidos. É 
bastante semelhante à álgebra de 
classes de Georges Boole*, mas uti- 
liza-se de seis e não três símbolos 
de operação, interpretados como 
denotando união, intersecção, com- 
plementação, soma relativa, pro
duto relativo e conversão de rela
ções binárias.

As relações são tratadas como 
tipos especiais de conjuntos*. 
Qualquer conjunto de pares orde
nados de objetos é uma relação bi
nária (ou diádica) de dois termos 
ou de dois lugares, da mesma 
forma que um conjunto de ternos 
ordenados de objetos é uma relação 
ternária e um conjunto de quadras 
ordenadas é uma relação tjuaterná- 
ria. De uma maneira geral, diz-se

que qualquer conjunto de n ele
mentos ordenados (n-pla) é uma re
lação n-ária (ou n-adicá). Expri
me-se uma relação binária pelo 
símbolo xR y, significando que 
existe uma relação R  entre x  e y.

Propriedades

Quando uma relação R  entre ele
mentos x, y  e z  é tal que. valendo 
x R y  e y R z ,  vale tambem xR z, ela 
é dita transitiva. Por exemplo, se x
>  y e y >  z, então x >  z, e a rela
ção “maior do que” é transitiva. Se, 
tendo-se xR y  e y R z ,  não se tem di
retamente xR y  a relação é não 
transitiva. Por exemplo, se Ade
laide é a mãe de Sílvia (xRy) e Síl
via é a mãe de Nílton (yRz), Ade
laide não é a mãe de Nílton, mas 
sua avó. Isto é, a relação não tran
sitiva permite assim mesmo con
cluir uma relação entre x  e z.

O mesmo nao acontece com uma 
relação intransitiva, pois ela não é 
transitiva e não estabelece a rela
ção xRz. Assim, se x  >  y  e y  <  
z, não se pode saber se x  é maior 
ou menor do que z.

Outra propriedade das relações é 
a de simetria, que se verifica 
quando xR y  é o mesmo que yR x, 
como no caso da igualdade: se a é 
igual a b, b é igual a a. Uma rela- 
çao assimétrica só oferece uma 
possibilidade: tendo-se não se
tem absolutamente yR x. Por exem-

plo, se x  >  y ,  não pode ocorrer y
>  x, nem y  =  x. Ao contrário, uma 
relação não simétrica é ambígua, 
pois dá certas indicações sem esgo
tá-las, fornecendo dupla possibili
dade de simetria de x  e de y  e de 
sua assimetria.

Relações que são simétricas e ao 
mesmo tempo transitivas são deno
minadas reflexivas. A reflexividade 
permite relacionar um objeto com 
ele próprio. É o caso, por exemplo, 
da relação de igualdade: qualquer 
elemento é sempre igual a si pró
prio. Por outro lado, relações irre- 
flexivas  não podem voltar-se sobre 
si mesmas; por exemplo, as rela
ções de avô ou de pai são irreflexi- 
vas. Certas relações são reflexivas 
apenas para alguns elementos: 
“João zomba de si próprio, mas 
Paulo pode não fazer o mesmo”. 
Nesse caso, “zombar de" é uma re
lação não reflexiva.

No caso de relações binárias, há 
outra operação de importância: 
uma relação binária S é  a inversa 
de outra R, também binária, 
quando, para todos os objetos x, y, 
verifica-se xR y  se e somente se 
ocorrer ySx. Ás relações “é pai de” 
e “ é filho de” são inversas.

O domínio de uma relação biná
ria R é o conjunto de todos os obje
tos x, tais que para algum y  se te
nha xRy; e contradomínio é o 
conjunto de todos os objetos y ,  tais 
que para algum x  se verifique xRy.

A união do domínio e do contra- 
domínio de uma relação binária 
constitui o campo dessa relação.

Uma relação binária R  é uma 
função, se e somente se para todos 
os objetos x, y  e z  a validade de 
x R v  e y R z  implica y  = z. Quando 
uma relação binária R e sua in
versa são igualmente funções, R  re
cebe a denominação de função 
biunívoca. Relações dessa especie 
são úteis para definir igualdade do 
número de elementos: um conjunto 
A  tem o mesmo número de elemen
tos que um conjunto B, se e so
mente se há uma relação biunívoca 
R, tal que A  é o domínio e i  o con
tradomínio de R.

As propriedades das relações 
não são independentes umas das 
outras, de modo que se pode encon
trar no cálculo dos predicados* 
com identidade a expressão formal 
dos seguintes teoremas: “toda rela
ção assimétrica é irreflexiva” ; 
“ toda relação transitiva e assimé
trica é transitiva e irreflexiva e reci
procamente”.

Tanto quanto as classes e as pro
posições, as relações podem ser 
submetidas a cálculos. Mas esses 
cálculos são, como o das classes, 
dominados pelo cálculo preposi
cional.

VEJA TAM BÉM : Lógica.
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Relações 
Públicas

“ O público que se dane!” — fo
ram as palavras com que William 
Henry Vanderbilt (1821-1885), fi
lho do presidente da estrada de 
ferro New York Central, expulsou 
um redator do então inexpressivo 
jornal Times, cjue o entrevistava so
bre a suspensão de tráfego num ra
ma! da ferrovia. A medida causara 
grave conflito entre o povo enfure
cido e a polícia. As palavras arro
gantes e impensadas, por outro 
lado, provocaram uma intensa 
campanha jornalística contra as ar
bitrariedades dos Vanderbilt, le
vando as grandes empresas a assu
mirem uma nova atitude em 
relação ao público. A frase de Irvy 
Ledbetter Lee (1877-1934) — “O 
público tem de ser informado” — 
resumia a nova filosofia empresa
rial. E foi nesse sentido que Lee, de 
início corretor de anúncios de jo r
nal e para muitos o precursor dos 
modernos relações - públicas, che
gou ao ápice de sua carreira: em 
1914, era encarregado de transfor
mar a imagem publica do império 
petrolífero dos Rockefeller.

Tendo evoluído até as atuais ca
racterísticas, as relações públicas 
constituem, num sentido amplo, o 
conjunto de processos que visam a 
otimizar as relações entre indiví
duos e grupos interagentes.

O estudo das relações públicas 
representa um vasto campo 
interdisciplinar, abrangendo contri
buições da sociologia, psicologia, 
antropologia, comunicações e ciên
cias administrativas, entre outras. 
E, embora venha sendo praticada 
por órgãos governamentais, asso
ciações sem fim lucrativo e escolas, 
é no âmbito das empresas que as 
relações públicas encontram suas 
mais significativas manifestações: 
conservar e, sempre que for possí
vel, melhorar o clima de boa von
tade do público em geral para com 
a empresa; orientar a administra

ção para que aja de acordo com o 
interesse público; melhorar o nível 
de compreensão e aceitação pú
blica pela política empresarial; 
manter os empregados informados 
quanto às principais atividades, 
realizações e planos futuros da em
presa; destacar a participação 
desta na vida econômica do país; 
ajudar a preservar, no espírito pú
blico, o reconhecimento aas vanta
gens da livre iniciativa; promover 
a educação econômica do povo, 
para tom ar mais claro o papel da 
empresa; avaliar as atitudes dos vá
rios segmentos da opinião pública 
em relação às suas atitudes e vice- 
versa; obter boa divulgação dos as
suntos relativos ao interesse empre
sarial e público, no maior número 
possível de órgãos de informação.

Para a realização desses fins, as 
relações públicas dispõem de ins
trumentos de comunicação (dentro 
da empresa, para a promoção de 
acontecimentos), que abrangem re
cursos que vão desde conversas te
lefônicas informais, contatos pes
soais, promoções de festas e 
concursos, até o emprego dos mais 
sofisticados veículos de comunica
ção de massa.

Em geral, um planejamento em 
relações públicas evolui em fases 
que obedecem à seguinte ordem: 
definição dos principais objetivos; 
análise das experiências anteriores; 
seleção dos públicos-alvo; seleção 
dos instrumentos a serem usados; 
elaboração do orçamento de cus
tos; aprovação do plano pela admi
nistração; mentalização dos órgãos 
da empresa envolvidos para ação; 
ação; acompanhamento das ativi
dades e açao corretiva; e análise 
dos resultados.

Para que a função de relações- 
públicas não fique submetida a fi
nalidades que nao a de sua área de 
ação, tem-se subordinado seu res
ponsável diretamente ao primeiro 
homem da empresa, no mesmo 
nível hierárquico dos gerentes de 
administração financeira, de pro
dução e de marketing.

VEJA TAM BÉM : Publicidade e 
Propaganda; Público.
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O conjunto das três grandes 
construções teóricas concebidas 
pelo grande físico judeu, Albert 
Einstein* —  as teorias especial e 
geral da relatividade e a teoria uni
tária  — , constitui um dos funda
mentos, não apenas da física* mas 
de todo o pensamento científico do 
século XX.

Um dos pontos de partida para 
o estabelecimento do conceito de 
relatividade foi a violenta crítica 
qúe o físico Ernst Mach* dirigiu 
contra a mecânica newtoniana; 
esta crítica inspirou-se no empi
rismo* radical de David Hume*. O 
próprio Einstein reconheceu nisso 
um dos mais importantes antece
dentes históricos da teoria da rela
tividade.

Os ataques de Ernst M ach dirigi
ram-se particularmente contra três

conceitos-chave do sistema newto- 
niano: espaço* absoluto, tempo* 
absoluto e movimento* absoluto. 
Além disso, Mach contestou a pre
tensão newtoniana de conferir vali
dade absoluta aos princípios funda
mentais de sua dinâmica. Para o 
pensamento científico radicado na 
física de Sir Isaac Newton*, esses 
conceitos deveriam ser destituídos 
de relação com a experiência. No 
entanto, como Mach observa, 
quando Newton utiliza o espaço e 
o tempo, ele refere-se implicita
mente a conceitos empíricos relati
vos e não a entidades metafísicas 
referindo o espaço ao sistema de 
estrelas fixas e o tempo à medida 
do período de rotação da Terra em 
torno de seu eixo.

Um reexame de todos os concei
tos e proposições da mecânica new
toniana, na linha da crítica de 
Mach, representava para Einstein 
“fundamentar a mecânica sobre 
uma base nova”. Como diz L. Gey- 
monat, a assimilação completa e 
profunda dessa mentalidade crítica 
constituiu o húmus onde puderamDivulgar suas condições técnicas é fundam ental para o bom nome da firm a.
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brotar, férteis, as inovações concei
tuais de Einstein.

No Dialogo su i M assimi Sis- 
tem i dei Mondo, Galileu* introdu
ziu, a título de princípio fundamen
tal da mecânica, a lei que viria a 
ser chamada princípio da relativi
dade de Galileu: “Em dois sistemas 
de referência S e S’, movendo-se 
um em relação ao outro com movi
mento retilineo e uniforme, as leis 
que governam os fenômenos mecâ
nicos têm a mesma forma”. A me
cânica clássica estabeleceu, com 
este grincípio, um conjunto de 
equações denominadas “ transfor
mações de Galileu”, que relacio
nam as coordenadas espaciais e 
temporais de um mesmo evento 
físico nos dois sistemas: x’ =  x ±  
vt; y’ =  y; z’ = z; t’ =  t; v é a 
velocidade relativa entre ambos os 
sistemas e t é o tempo. O movi
mento efetua-se na direção do eixo 
dos x  (coincidente com o eixo x  ’do 
segundo sistema) e os sinais +  ou
— referem-se ao sentido desse mo
vimento (aproximação e afasta
mento, respectivamente).

Embora a forma das leis da me
cânica newtoniana fosse invariante 
com relação a essas transform a
ções, verificou-se que as equações 
de Maxwell* p a ra  o eletromagne- 
tismo* não sao invariantes, assu
mindo formas que dependem do 
movimento do meio no qual ocor
rem. Daí, veio a suposição de que 
essas equações seriam verificadas 
apenas para um sistema de referên
cia particular, solidário ao éter, 
mais ou menos hipotético, que 
preencheria todo o espaço, e cuja 
concepção mostrava-se plenamente 
compatível com a de espaço abso
luto. O movimento da Terra em re
lação ao éter (suposto imóvel), en
tretanto, deveria provocar o 
aparecimento do chamado “vento 
de éter”, que poderia ser detectado 
pela análise do movimento da luz 
através dele.

A experiência clássica com que 
se tentou comprovar a existência 
desse “vento de éter” foi empreen
dida em 1886 por A. A. Michel- 
son* e E. W. Morley (1838-1923), 
utilizando um espelho semitranspa- 
rente para dividir em dois um feixe 
luminoso proveniente de determi
nada fonte. Os dois raios seguem, 
assim, direções diferentes e refle
tem-se num sistema de espelhos 
dispostos de tal maneira que levem 
ambos os raios a reunirem-se nova
mente num telescópio. Em relação 
ao hipotético “vento de éter” , os 
dois raios de luz poderiam viajar a 
favor ou contra a corrente ou, 
ainda, em ângulo reto em relação 
a essa corrente. A corrente de eter 
deveria, portanto, provocar acele
ração ou retardamento em qual
quer um dos raios refletidos e a 
modificação seria detectada atra
vés de um dispositivo óptico de 
grande sensibilidade, colocado no 
telescópio.

No entanto, a  experiência, que 
foi repetida inúmeras outras vezes 
nos anos seguintes, com precisão 
sempre maior, apresentou constan
temente resultado negativo. Com 
isso, concluiu-se que o éter não 
existe ou, se existe, deve mover-se 
junto com a Terra (o que seria
m u ito  im p ro vá ve l). A  fís ica  defron- 
tou-se, assim, com um grande im-

Michelson construiu um inte rferôm etro  com o qual demonstrou experim entalm ente a inexistência do éter —  meio 
h ipo té tico  que preencheria todo o espaço e cuja concepção era com patível com a de espaço absoluto.

1/ 10'

< o

1/ 10«

1/10 '»

Dois relógios, um no foguete e o outro na Terra, marcam a mesma hora 
(a). No foguete em órbita, a indicação do tem po tor.na-se d iferente (b).

>

O tem po dilata-se sob influência 
gravitacional. Assim, num balão a
certa altura, a diferença prevista é

de um segundo em cada bilhão.

Esse efe ito é resultado da dilatação do tem po, que é tanto mais acentuada 
quanto maior fo r a velocidade relativa do sistema Terra-foguete. Se um cos
monauta fizer uma viagem de ida e volta, o movimento eerá acelerado e,

nesse caso, ele envelhecerá menos que as pessoas que ficaram  na Terra.
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passe. Os físicos H. A. Lorentz* e 
G. F. Fitzgerald* tentaram supe- 
rá-lo introduzindo a hipótese de 
que os corpos eni_ movimento se 
contraem na direção em que este 
ocorre (contração iorentziana).

Essa explicação foi considerada 
pouco satisfatória ou muito artifi
ciosa. Todavia, as equações encon
tradas por Lorentz — chamadas 
transformações de Lorentz —  vi
riam a ser incorporadas por Eins- 
tein em sua teoria especial da rela
tividade. Nessas equações já  
aparece a famosa afirmativa sobre 
a constância universal da veloci
dade da luz no vácuo e a dependên
cia do tempo e do espaço, com re
lação à velocidade do sistema de 
referência onde são medidos. Estas 
equações são:

V '  -  s  
V2 ,

. t ----- 7 X
f = _____ Cí

y =  y

v2
c?

onde v é a velocidade de um sis
tema relativamente ao outro e c a 
velocidade da luz. O movimento 
ocorre segundo o eixo dos jc (coin
cidente com x’), e tanto x’ como o 
tempo t" dependem da velocidade 
relativa entre os sistemas.

A noção de simultaneidade

Em 1905, Einstein publicou o ar
tigo científico que se tornaria um 
dos mais importantes do século 
XX: Sobre a Eletrodinãmica dos 
Corpos em Movimento, onde lan
çou as bases da relatividade res
trita. Nesse trabalho, questiona o 
conceito de_ simultaneidade numa 
argumentação que, segundo Gey- 
monat, é importante inclusive nos 
aspectos metodológico e epistemo- 
lógico, e constitui o primeiro exem 
pio claro de uma análise operativa 
de um conceito físico.

A idéia de simultaneidade sem
pre apareceu revestida de um cará
ter absoluto: dois eventos, indepen
dentemente de quem os observa, 
são ou não simultâneos. Isso sem
pre pareceu óbvio. Porém, Einstein 
imaginou um observador colocado 
em frente à estrada de ferro, obser
vando um trem que se move com 
velocidade constante; num determi
nado instante, dois relâmpagos 
caem simultaneamente em pontos 
A e B da estrada de ferro igual
mente afastados do observador à 
frente e atrás do trem. No mesmo 
momento, outro observador, si
tuado no trem, está justamente em 
frente ao primeiro. Aquele que está 
solidário ao trem não vê os dois re
lâmpagos caírem simultaneamente, 
pois, ao mesmo tempo que o trem 
se aproxima do raio de luz prove
niente de um dos relâmpagos, afas- 
ta-se do outro. Como a velocidade 
da luz é finita, ele verá primeiro 
apenas o relâmpago que cai do 
lado para onde o trem se dirige.

Desta experiência idealizada, 
Einstein deduziu o princípio da  re
latividade da simultaneidade: even
tos que são simultâneos relativa
mente a um sistema de referência 
não o são relativamente a um outro 
que se mova uniformemente com

Comprovação da teoria. A estrela eclipsada pelo Sol é v ista na Terra devido ao desvio da luz, por ação gravitacional. 
Esse desvio pode ser verificado com parando as posições da estrela antes e durante o eclipse.

relação ao primeiro (ou vice-versa). 
Em outras palavras, cada sistema 
de referência tem seu tempo pró
prio e, portanto, só tem sentido 
atribuir um tempo a um evento 
quando se sabe com qual referência 
tal atribuição se relaciona.

Partindo do princípio de que to
das as tentativas de encontrar um 
sistema de referência associado ao 
éter redundaram em fracasso, Eins
tein estendeu o princípio da relati
vidade de Galileu a todos os fenó
menos físicos. Seu princípio da 
relatividade é uma extensão do 
princípio de Galileu, da mecânica 
para toda a física, trazendo como 
conseqüência imediata a elimina
ção do conceito de éter ou, pelo 
menos, a completa impossibilidade 
de chegar a detectá-lo.

Por outro lado, observou que as 
contradições em torno do movi
mento dos corpos relativamente ao 
éter podiam ser superadas se, nas 
equações de transformação, a velo
cidade da luz fosse assumida como 
possuindo sempre o mesmo valor, 
para todos os sistemas animados 
de movimento relativo uniforme. A

expressão da equivalência entre 
massa e energia E =  mc2 foi des
coberta quando ele procurou saber 
como seria, segundo a nova pers
pectiva, um teorema da energia ci 
nética, análogo ao da mecânica 
newtoniana.

Nos aspectos filosóficos, a teoria 
da relatividade pareceu indicar um 
retorno ao idealismo — posição 
defendida por vários físicos — , e 
muitas polêmicas violentas surgi
ram. Com o tempo, as coisas torna- 
ram-se mais claras: o conceito de 
relatividade não destitui a objetivi
dade do mundo físico, mas sim 
substitui os conceitos clássicos de 
objetividade por outros, mais am
plos e complexos (a nova objetivi
dade está associada ao intervalo es- 
paço-tempo, enquanto a velha se 
associava ou à extensão ou ao in
tervalo de tempo).

A quarta dim ensão  
da geometria

Einstein não pretendeu, através 
de sua teoria, mostrar que “tudo é 
relativo”. Pelo contrário, consta

Para exp licar a con tração  dos  co rpos . Loren tz (o  segu ndo  da esquerda  para
a dire ita) in troduziu as equações usadas mais tarde por Einstein.

tando a invariância da forma das 
equações físicas, mostrou que ela 
nao depende dos sistemas de refe
rência relativamente aos quais os 
fenômenos são descritos.

Em 1916, lança Os Fundamen
tos da Teoria Geral da Relativi
dade. De acordo com o princípio 
da relatividade geral, todas as leis 
da física são invariantes em relação 
a qualquer mudança das variáveis 
espaciais e temporais. É, desse 
modo, uma extensão da relativi
dade especial, englobando inclusive 
movimentos acelerados. Nessa teo
ria, Einstein assume que o “ lugar” ' 
onde ocorrem os fenômenos físicos 
(o éspaço-tempo) é um contínuo 
quadridimensional (compreen
dendo as três dimensões espaciais 
e mais uma, temporal). A geome
tria desse contínuo não é mais a eu
clidiana — que servia de pano de 
fundo aos acontecimentos explica
dos pela física clássica — , mas sim 
a geometria riemaniana que diz res
peito a superfícies curvas, como a 
da esfera.

A presença de massas (e também 
de energias) “encurva” o espaço- 
tempo. Dessa forma, Einstein des 
cobriu que entre matéria (e energia) 
e espaço-tempo existe uma íntima 
conexão. A gravitação relacicma-se 
com o encurvamento sendo, por 
esse motivo, encarada sob uma 
perspectiva geométrica ao invés de 
dinâmica, como na física clássica. 
A marcha de suas investigações, da 
relatividade geral à teoria unitária 
(onde pretende Uma apreensão, 
numa mesma estrutura teórica, dos 
fenômenos eletromagnéticos e gra- 
vitacionais), completada em 1953, 
parece indicar que, entre a física e 
a geometria existe uma conexão 
não só operativa, mas essencial.

VEJA TAM BÉM : Einstein; Es-
paço; G eom etria; M ovim en to ; 
Tempo.
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Continuamente batidas pelas águas marinhas, as rochas vão se desagregando, são pulverizadas e, em meio a resistentes rochedos, formam pequenas 
faixas de areia que poderão se transformar em extensas praias —  pacífico resultado de uma interação multimilenar do oceano com a terra.

Relevo

Através da simples observação 
da paisagem da Terra*, podem-se 
perceber os variados aspectos de 
sua superfície, cujas ondulações re
cebem o nome de relevo. Seu es
tudo é um dos mais importantes tó
picos da geografia* física e objeto 
da geomorfologia; ciência dedicada 
ao relevo em suas mais diversas 
manifestações. (O nome deriva das

Íialavras gregas: gèó. terra, morfé, 
orma e logos, estudo.)

Até a primeira metade do século 
XIX , os estudos geomorfológicos 
tinham caráter essencialmente des
critivo. Alguns pesquisadores pro
curaram então ampliar os rumos 
da nova ciência: James Hutton 
(1726-1797), por exemplo, tentou 
provar que as montanhas nada 
mais eram do que o resultado da 
escavação dos vales, provocado 
pela ação erosiva de materiais pe
sados, provenientes de regiões mais 
elevadas; o francês Charles Lyell 
(1797-1875) criou a teoria do “ uní- 
formitarismo”, segundo a qual a 
evolução das formas do relevo é 
contínua e constante, isto é, ocor
reu no passado e deverá ocorrer no 
futuro em condições semelhantes.

Embora as formas apresentem 
extraordinária variedade, a pri
meira tarefa do geógrafo ou geo- 
morfólogo consiste em classificá- 
las. trabalho que segue alguns 
princípios básicos. Um a das duas
classificações normalmente aceitas

reduz todas as formas de relevo a 
quatro tipos fundamentais: m onta
nhas, planaltos, planícies e depres
sões. A outra classificação distin
gue três grandes categorias: 
continentes e bacias oceanicas; 
planícies, planaltos e montanhas; e 
bacias, vales, escarpas e cristas.

Os continentes e as bacias oceâ
nicas caracterizam-se por sua 
longa permanência sobre a superfí
cie da Terra, apresentando modifi
cações muito lentas. As planícies, 
os planaltos e as montanhas, por 
sua vez, são também muito está
veis, enquanto as bacias, os vales, 
as escarpas e as cristas são essen
cialmente mutáveis.

M aciços recentes e antigos

Os primeiros conjuntos geológi
cos da Terra constituíram-se de ter
renos magmáticos, vulcânicos, me- 
tamórficos e sedimentares da Era 
Pré-Cambriana. O estabelecimento 
desses maciços foi afetado pelas 
dobras da orogênese herciniana. 
Por serem muito antigos, sofreram 
erosão prolongada pelas águas e 
geleiras (a cadeia dos Vosges. na 
região do rio Reno, é exemplo 
típico).

Assim, foram sendo nivelados e 
aplainados, jam ais apresentando 
formas exageramente elevadas; so
mente os vales, que se entranharam 
em suas velhas superfícies planas, 
introduziram uma forma de relevo 
“fundo”.

Por outro lado, os maciços re
centes apareceram no fim da Era 
Mesozóica e principalmente du- 
rante o Período Terciário. A s mon-
tanhas Rochosas, a cordilheira do

Erupções vulcânicas fazem surgir novas ilhas, como a do arquipélago islan-

dês Vestmannaeyjar (acima), e contribuem para formar o sal marinho.
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A camada superior do material vulcânico resfria-se mais depressa que a in 
ferior, fazendo a crosta torcer-se no relevo chamado "lava de corda".

A geleira desliza sobre uma fina camada de água. carregando pedras que 
se acumulam junto às encostas em formações chamadas "morenas"

Oeste da Austrália, os Pireneus, 
são exemplos desse tipo. Antigos e 
novos terrenos sofreram as mais 
variadas pressões internas ou exter
nas. De modo geral, os terrenos an
tigos, devido a sua rigidez, não se 
moldaram por meio de dobras, mas 
por fraturas (ocorreu o inverso nos 
mais recentes).

Além dessas, outras circunstân
cias influíram simultaneamente nos 
fatores do relevo, agindo sobre os 
terrenos do globo.

O s agentes m odificadores

As diferenças de relevo eram 
atribuídas a cataclismas súbitos e a 
mudanças bruscas, que de tempos 
em tempos teriam remodelado a fi
gura do planeta. No intervalo des
sas modificações, as formas perma
neceriam estáticas, até nova 
catástrofe.

Coube ao geólogo Hutton de
monstrar que só em casos raros os 
fenômenos catastróficos alteram o 
relevo e que é muito mais impor
tante a erosão contínua e lenta que 
a superfície terrestre sofre. Estudos 
mais profundos mostraram que a 
atividade modificadora do relevo 
foi muito maior em algumas eras 
geológicas, do que em outras. Mas, 
com qualquer intensidade, ocorreu 
segundo dois fatores: a estrutura do 
terreno e os agentes erosivos, tanto 
de ordem interna como externa.

A estrutura do terreno reúne to
dos os materiais (rocha, areia, etc.) 
oferecidos à erosão. A disposição e 
o tipo das rochas que compõem de
terminado solo, têm papel de desta
que na configuração do relevo. Se 
a disposição for horizontal ou des-

Escorrendo dos pontos mais altos, as águas da chuva escavam um sistema 
de vertentes em direção aos rios e transformam picos em suaves colinas.

locada, pode dar origem a formas 
bem diversas.

Os agentes erosivos de ordem in
terna são os movimentos tectônicos 
ou deslocamentos, o vulcanismo 
(que cria um relevo característico), 
os abalos sísmicos ou tremores de 
terra, todos capazes de alterar a fi
sionomia externa do planeta. Entre 
os agentes de origem externa estão 
o intemperismo, as oscilações de 
temperatura (que provocam dilata
ções e contrações das rochas), as 
aguas correntes, as do mar, os ven
tos e as geleiras (que atuam através 
da erosão e da acumulação) e, por 
fim, os seres vivos que, à sua ma
neira, modificam ou atenuam as 
formas do relevo.

Considerando o tamanho da 
Terra como referência, as diferen
ças de nível da superfície são ínfi
mas; sobre uma esfera de quase 
13 000 km de diâmetro, as mais al
tas montanhas — que não atingem 
nem 9 000 m — sao apenas vaga
mente sensíveis. Mas, na escala hu
mana, o relevo assume proporções 
às vezes gigantescas e serve de qua
dro à vida do homem, determi
nando, ao lado do clima, sua distri
buição sobre o globo. Habitando 
uma região plana ou montanhosa 
(um vale dos Alpes ou o delta do 
Nilo), os homens encontram-se 
diante de condições de vida, traba
lho e habitação diferentes.

Os fenômenos naturais de “cons
trução", como, por exemplo, o vul
canismo e as dobras, fazem surgir 
cadeias de montanhas, com carac
terísticas específicas. Ao mesmo 
tempo que essas formas são “cons
truídas' . antes mesmo de serem de
finitivas, já  estão sofrendo influên-
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Nas cavernas (geralmente cavadas por rios subterrâneos), a água escorre 
do teto e deposita materiais que formam estalactites e estalagmites.

cia das forças destrutivas da 
erosão*. Em cada sistema de ero
são, o instrumento principal — 
seja ele um rio ou uma geleira, o 
vento ou o mar — é ajudado por 
outros agentes, que contribuem 
para a desagregação do relevo, 
como o calor, o frio, a decomposi
ção química, o escoamento rápido 
das águas nas vertentes, etc.

Natureza das rochas

As rochas não oferecem todas a 
mesma resistência aos diversos ti
pos de agentes erosivos. As de 
constituição mineralógica hetero
gênea (como o granito) fragmen
tam-se com mais facilidade do que 
as rochas homogêneas (como o cal
cário e o quartzito).

Regiões com relevo granítico ca
racterizam-se pelas formas arre
dondadas, as chamadas “meias la
ranjas” , que são conseqüência da 
resistência equilibrada oferecida 
pelo granito ao trabalho de erosão; 
processa-se um verdadeiro descas- 
camento da rocha (esfoliação me 
cânica superficial) que adquire as
pecto esferoidal.

Outra característica desse tipo é 
a presença de blocos de rocha não 
decomposta (de formas arredonda
das), que aparecem isolados ou 
aglomerados, em meio a área de 
certa decomposição; são chamados 
matacões, que em algumas regiões 
da França recebem o nome de com- 
payrés e nos Estados Unidos da 
América são denominados boul
ders. O diabásio, o basalto, o 
gnaisse e o arenito com pacto tam-

bém apresentam tipos semelhantes 
de formações.

Em regiões tropicais, a forte in
solação e a elevada umidade dão 
origem a matações gigantes, do 
tipo “pão de açúcar’ , muito co
muns no litoral brasileiro. Em altas 
montanhas como os Alpes, o gra
nito pode ainda apresentar-se sob a 
forma de agulhas pontiagudas; o 
clima rigoroso expõe a rocha à vio
lenta açao erosiva.

As regiões de relevo arenítico 
distinguem-se pela constituição ta
bular (como mesas), de que são 
exemplos típicos as chapadas me
sozóicas brasileiras. Mas também 
podem apresentar torreões, como

os de Vila Velha (Paraná), causa
dos por trabalhos especiais de ero
são. Nos lugares em que predomi
nam rochas argilosas, o relevo é 
plano ou fortemente acidentado, 
graças aos diferentes modos de ero
são. Por sua impermeabilidade, fa
vorecem a formação de zonas pan
tanosas. Nos Estados Unidos da 
América essas regiões recebem o 
nome de bad lanas; na Itália são 
conhecidas por france.

No relevo calcário, kárstico (ou 
cárstico) —  onde predominam ro
chas calcárias — , os vales fluviais 
mostram-se estreitos e profundos, 
com gargantas de paredes escarpa
das (canyons). Infiltrando-se com

facilidade, as águas escavam nes
sas zonas numerosas grutas (onde 
aparecem formações de estalactites 
e estalagmites) e vão engrossar 
uma circulação de “ águas subterrâ
neas” com a presença de fontes e 
lagos voclusianos. Nas altas mon
tanhas de constituição calcária, 
aparecem os lapiez (quebraduras 
na superfície), às vezes com estrias 
muito profundas. Os planaltos cal
cários têm depressões fechadas, 
como vales sem saída, nos quais 
pequenos cursos de água desapare
cem no solo: são os chamados 
sotchs (na França) o u poljés (na Iu
goslávia). Há ainda, nas bordas de 
tais depressões, as dolinas, que são 
escavações menores, em forma de 
bacias ou taças.

Os m ovim entos tectônicos

As diversas camadas do subsolo 
nem sempre estão estratificadas de 
maneira horizontal; muitas vezes 
estão deslocadas, dobradas ou fra
turadas e essas alterações manifes
tam-se claramente na topografia. 
Os deslocamentos das camadas do 
subsolo resultam dos movimentos 
tectônicos que ocorrem de maneira 
lenta, agindo durante longo tempo.

Os estudos de tectônica fazem 
parte da geologia e explicam os 
movimentos da crosta terrestre. Es
tes são causados, segundo alguns, 
pelo vagaroso esfriamento do pla
neta; outros admitem que sua ori
gem está na lenta translação das 
massas continentais. De qualquer 
forma, os fatores internos são res
ponsáveis por esses “acomodamen-

As mudanças que os agentes erosivos causam no relevo dependem da com 
posição das rochas: as heterogêneas (granito) são menos resistentes.

Ao congelar, a água aumenta de volume e cria fissuras na pedra (esq.). M u
danças bruscas de temperatura chegam a provocar quebras nas rochas.
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tos” que se processam nas camadas 
da Terra.

Estudos de telemetria por raios 
laser realizados em 1971 e 1972, 
por meio do satélite Isagex (Inter
national Satelite Geodesy Experi- 
ment), indicam ser correta a teoria 
segundo a qual a crosta terrestre 
estaria sujeita ao processo que con
siste na abertura de longas racha
duras produzidas por ondas de ca
lor vindas das profundezas do 
planeta. A extravasâo e solidifica
ção dessa lava líquida origina ro
chas das chamadas dorsais mag- 
máticas. Essa verificação confirma 
a hipótese da deriva continental, 
formulada já  no século XVII: num 
processo contínuo, os continentes 
movimentam-se sobre as placas da 
crosta terrestre; e, ao mesmo tempo 
que a nova crosta está sendo pro
duzida, a velha está sendo consu
mida, provavelmente sugada nas 
grandes fossas abissais dos fundos 
oceânicos e arrastada em direção 
ao interior da Terra pela força das 
grandes correntes de convecção 
descendentes.

Quando as camadas de rocha 
plásticas sofrem pressões horizon
tais, surgem as dobras ou enruga- 
mentos, conhecidos também por 
dobramentos, pregas ou plissamen- 
tos. Numa dobra sobressaem-se os 
flancos e o plano axial — plano 
bissetor do ângulo diedro formado 
pelos flancos. Nos terrenos de re
levo formado por meio de dobras, 
podem ser distinguidos diversos ti
pos, como as formações anticlinais 
(salientes e convexas) e as sincli- 
nais (reentrantes e côncavas), com 
suas inúmeras variedades: normais, 
inclinadas, deitadas, em leque, etc.

Em alguns locais que sofreram 
enrugamentos recentes •—  por 
exemplo, regiões de calcário ma
ciço — o relevo corresponde à es
trutura: as colinas e os morros es
tão nas anticlinais; os vales e 
depressões correspondem aos sin- 
clinais. O relevo jurássico, na ca
deia dp Jura, é um exemplo desse 
caso. As formas arredondadas, an
ticlinais, dá-se o nome de mont, às 
sinclinais, vai.

Por outro lado. pode acontecer o 
oposto: graças ao trabalho da ero
são, realiza-se verdadeira inversão; 
abrem-se vales transversais através 
das dobras do terreno, até nos pró
prios anticlinais, e os sinclinais tor- 
nam-se as saliências do relevo.

Em algumas estruturas pode ha
ver casos de grande complexidade. 
Pressões extremamente fortes, em 
grandes profundidades, chegam até 
a colocar terrenos antigos sobre os 
mais recentes.

R elevo por 
fratura ou falha

Quando há forte pressão vertical 
e as rochas oferecem resistência, 
pode ocorrer fratura de dois mo
dos: a diáclase (ou junta), quando 
tem o aspecto de uma brecha, sem 
desnivelamento; e a paráclase (ou 
falha), no caso de haver desloca
mento das camadas, ficando estas 
em níveis diferentes.

Numa falha encontram-se: os lá
bios (superior e inferior), que são 
correspondentes às partes externas 
do terreno fraturado; o plano — 
superfície sobre a qual desliza o de-

As águas correntes, a chuva, as oscilações de temperatura e o vento são alguns dos agentes de origem externa 
capazes de modificar as formas do relevo. Em determinados terrenos, a ação erosiva modela "torreões".

A intervenção do homem sobre a natureza também é um fator responsável 
pelas alterações no relevo, muitas vezes de forma irreversível.

sabamento; o rejeito (rejet), que é 
a diferença de nível entre os lábios; 
o espelho ou olhar —  superfície 
voltada para o deslocamento; e a li
nha de falha, que separa as partes 
desniveladas.

As falhas mais comuns são as li
neares ou retilíneas, que podem ser 
verticais, inclinadas ou superpos
tas. Além disso, raramente apare
cem isoladas e costumam constituir 
um sistema de falhas. Há também 
casos que toda uma área muda de 
nível: sao chamados desabamentos. 
A forma mais complexa é a fossa  
tectônica que apresenta uma série 
de falhas lineares; quando entre 
duas linhas de falhas se ergue um 
bloco de terreno, este recebe o 
nome de pilar ou horst.

No rio Reno aparece um exem
plo de fossa tectônica, no trecho 
entre a cadeia dos Vosges e a Flo
resta Negra. Existe outra que vai 
da África oriental à Palestina; cor
respondem a ela alguns longos e es
treitos lagos (como o Niassa, o 
Tanganica e o Rodolfo), assim 
como o mar Vermelho e o vale de 
Gor (onde se localiza o mar 
Morto).

Além das formas típicas de fa
lhas ou dobras, existem ainda algu
mas formas mistas ou de transiçao. 
com diversas características simul
tâneas, como por exemplo as do
bras com estrangulamento das ca
madas.

O fundo do mar

A oceanografia física estuda a 
forma das bacias oceánrcas, os se-
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dimentos que nela se depositam, a 
composição química das águas, 
sua temperatura e seus movimen
tos. Os antigos métodos de sonda
gem submarina foram substituídos 
por aparelhos que realizam a tarefa 
por meio de sons e ultra-sons; a 
profundidade é medida pelo tempo 
necessário para o som ir do naviò 
ao fundo do mar e retornar. Os na
vios munidos de aparelhos de son
dagem acústica registram de ma
neira contínua o perfil do relevo 
submarino.

Existe uma grande semelhança 
entre o relevo dos continentes e o 
relevo do fundo do mar. A dife
rença básica consiste na suavidade 
dos contornos e na monotonia do 
relevo submarino, que não sofre 
trabalho de erosão.

Fundamentalmente, as formas 
de relevo submarino e terrestre são 
as mesmas: montanhas, planaltos e 
planícies em toda a extensão das 
terras submersas e também depres
sões profundas (no Pacífico che
gam a mais de 10 000 m de profun
didade).

O relevo submarino é dividido 
em três regiões: a plataforma* con
tinental, a região pelágica (entre
3 000 e 5 000 m de profundidade, 
abrangendo 80% do relevo sub
merso) e a região abissal, composta 
pelos abismos oceânicos*, com 
profundidades superiores a 5 000 
m (30% da superfície total sub
mersa).

No fundo do mar observam-se 
dois tipos de solos: o solo oceânico 
(parte da crosta terrestre) e os de
pósitos marinhos (acumulados so
bre esse solo). Segundo Murray 
(1841-1914) e Renard (1842-1903) 
esses depósitos são litorâneos, de 
m ar pouco profundo e de mar pro
fundo.

Os depósitos litorâneos locali 
zam-se entre a maré alta e a baixa; 
são compostos de areia, cascalho, 
lama, etc. Os depósitos de mar 
pouco profundo estão situados 
desde os limites da maré baixa até 
uma profundidade de cerca de 180 
metros; apresentam materiais se
melhantes aos dos depósitos litorâ
neos. E os depósitos de mar pro
fundo surgem nas profundidades 
superiores a 180 e sao compostos 
de lodo ou vasa das mais diversas 
procedências.

Quanto à composição, existem 
depositos terrígenos e pelágicos. Os 
depósitos terrígenos são formados 
em águas rasas ou profundas e sua 
origem é continental (areia, casca
lho, lama, etc.); nós mares mais 
profundos tomam a natureza do 
lado ou da vasa, cuja coloração 
pode ser verde, azul, vermelha, 
amarela, esbranquiçada, cinzenta 
ou negra.

Os depósitos pelágicos aparecem 
nas grandes profundidades e são 
compostos de vasas de origem ani 
mal ç argila vermelha; são consti
tuídos principalmente de esquele
tos, conchas e carcaças de animais 
da fauna submarina.

VEJA TAM BÉM : Erosão; Geo
grafia; Geologia; Oceânicos, A b is
mos; Planalto; Planície; Plata

form a  Continental; Rochas; Terre
moto; Vulcão.

O relevo submarino diferencia-se apenas pela suavidade dos contornos, pois é pouco atingido pela erosão. As bacias 
oceânicas são estudadas pela oceanografia física, que, para avaliar a profundidade, se utiliza de sondagens acústicas. 
Aparelhos instalados em navios registram o perfil do relevo submerso por meio de sons e ultra-sons: a profundidade 
é calculada de acordo com o tempo necessário para o som ir do navio ao fundo do mar e retornar. O moderno 
método permitiu análises muito valiosas das regiões pelágica e abissal.

Os pormenorizados mapas do fundo do mar não poderiam ser feitos sem a sondagem acústica, processo que tornou 
possível, por exemplo, a elaboração desta carta da topografia de um "canyon" submerso na costa francesa.
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Religião

Em toda a história da humani
dade, |am ais existiu uma cultura 
que nao tivesse apresentado al
guma concepção de um mundo so
brenatural, povoado por persona- 
gens_ místicas, deuses, espíritos e 
demônios, ou por um Deus único 
ou ainda pela negação de Deus. 
Todas essas concepções propõem 
explicações sobre a posição do ho
mem no cosmos e seu relaciona
mento com os outros homens. A 
elas dá-se o nome de religião.

Vinculadas a civilizações bas
tante diversas, as religiões assumi
ram formas de expressão e con
teúdo específicos. Da diversidade 
de formulações resulta a dificul
dade de definir o que seja religião. 
Aspecto comum a todas elas, entre
tanto, é a preocupação com o que 
há de mais fundamental na condi
ção humana: a origem da existên
cia, a angústia da vida, o mistério 
da morte. Como resposta à fragili
dade da situação existencial, as re
ligiões proporcionariam aos ho
mens fundamento e sentido para a 
própria existência.

Relacionadas diretamente com a 
condição existencial e a vida prá
tica, as formas de expressão reli
giosa mostram-se tao variadas 
quanto as culturas humanas, cres
cendo e transformando-se numa 
adequação ao processo evolutivo 
da humanidade. Algumas formas 
religiosas ligam-se de tal modo à 
cultura peculiar de um grupo tribal 
que suas formulações limitaram-se 
praticamente à história particular 
de um povo. Outras, no entanto, 
acompanharam a expansão comer
cial e militar das civilizações nas 
quais surgiram, acomodando-se a 
novas situações e a outros povos.

Desde o passado remoto até a 
época contemporânea, desenvolve
ram-se formas religiosas politeístas 
e monoteístas. As primeiras, como 
as religiões greco-romanas da Anti
guidade, subdividem os poderes di
vinos em entidades com papéis es
pecializados que se relacionam 
com as esferas particulares da exis
tência humana, da natureza ou da 
organização social. De outro lado 
estão as formas estritamente mono
teístas, como a constituída pela re
velação de Javé, Deus ciumento do

fiovo de Israel, cujos profetas de- 
endiam zelosamente o culto a um 

único Deus.

Am plitude e com plexidade

Embora a experiência religiosa 
se realize no foro íntimo e seja rela
tiva a problemas individuais, não 
se podem compreender a condição 
existencial dos homens e sua ação 
prática sem referência à sociedade 
em que vivem. Dessa maneira, a re
ligião é, ao mesmo tempo, processo 
pessoal e modo social de viver; as
sume dimensões de doutrina*, or
ganização eclesiástica, ritual*, in
fluência moral e experiência 
espiritual.

A ssim , o  ritual da  m issa  ca tó lic a
fundamenta-se numa doutrina teo-

Politeísta ou monoteísta, a religião possui conteúdo específico. (Deus do Vento. Japão; e Maomé e o pastor.)

lógica, realiza-se por meio de sa
cerdócio que configura uma forma 
de organização eclesiástica e, por 
fim, propicia ao celebrante e fiéis a 
oportunidade da experiência reli- 
gio sa.

A doutrina é um conjunto de 
crenças que. às vezes, pode resu
mir-se a histórias rudimentares e 
explicações parciais sobre o mundo 
sobrenatural, a natureza dos deuses 
e espíritos e seu relacionamento 
com a vida cotidiana.

Nas culturas pré-letradas fre
qüentemente não ocorre uma for
mulação abstrata e sistemática da 
doutrina religiosa. Grandes reli
giões ecumênicas e missionárias, 
como budismo*, judaísmo*, cristia
nismo* e islamismo*, desenvolve
ram doutrinas precisas, possibili
tando ampla difusão cultural e um 
diálogo com as modalidades profa
nas de conhecimento.

O ritual é a prática e a maneira 
simbólica de representar crenças 
míticas ou concepções doutriná
rias. Tem por finalidade expressar 
as mais variadas formas de relacio
namento entre o homem, a natu
reza e o sobrenatural. Manter e 
confirmar a continuidade da dou
trina, bem como relembrar episó
dios significativos do passado, 
constituem funções essenciais 
dessa dimensão religiosa. Festas 
que celebram a divindade, práticas 
de iniciação e todas as ações huma
nas de intenção religiosa, geral
mente reguladas de modo sistemá
tico, compõem o ritual.

De modo similar às outras di
mensões religiosas, variam também 
consideravelmente as modalidades 
de organização eclesiástica. Ela é, 
no entanto, indispensável a toda

As -formas de expressão religiosa «ão tão variadas quanto as culturas exis

tentes. ("Muro das Lamentações", Jerusalém; e procissões católicas.)
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administração da  vida religiosa. 
Mesmo entre povos como os 
índios* brasileiros, cuja economia 
rudimentar não leva muito longe a 
especialização dos papéis sociais, 
surgem os pajés, especialistas em 
práticas mágico-religiosas.

O comportamento moral da hu
manidade encontra, muitas vezes, 
fundamento e inspiração na vida 
religiosa. Os dez mandamentos de 
tradição judaico-cristã, por exem
plo, constituem padrão moral de 
inspiração religiosa. Mesmo 
quando o processo de seculariza- 
ção diminui os fundamentos sacros 
da ordem moral, persistem con
tudo, através de sanções sociais e 
jurídicas, muitos dos padrões de 
conduta e relacionamento humano 
inspirados na religião.

Todo sistema religoso inclui um 
certo grau de experiência espiritual. 
As orações, pessoais ou comunitá
rias, as prescrições ritualísticas, o 
ascetismo e as experiências místi
cas constituem aspectos internos 
da religião. Entre eles, o misti
cismo* apresenta-se como a mais 
profunda modalidade de experiên
cia religiosa, pois, através dele, o 
fiel conseguiria contato direto com 
a divindade e se transformaria radi
calmente.

Em quase todas as sociedades 
aparecem intensas formas de expe
riência religiosa, capazes de levar 
os devotos a sentirem transforma
ções na personalidade e alterações 
em seu estado físico. As maneiras 
de induzir esses fenômenos variam 
consideravelmente, prendendo-se a 
diferentes tradições éticas e estilos 
de ascetismo. Entre os índios* nor
te-americanos, por exemplo, os ri
gores do isolamento e do jejum 
condicionam o contato com a di
vindade. No México, o uso de dro
gas como o “peiotl” e o “cogumelo 
sagrado" acarreta estranhas vivên
cias psicológicas que são geral
mente interpretadas como de natu
reza religiosa.

Am bigüidades

Como resposta à situação exis
tencial, as religiões sempre com
partilham das vicissitudes da histó
ria humana. A sabedoria envolvida 
na busca de Deus contribuiu para 
çjue a humanidade construísse uma 
imagem mais digna de si mesma. 
Da mesma forma, a descoberta da 
paternidade divina inspirou a espe
rança de fraternidade entre os ho
mens.

Por outro lado, a religião tam 
bém compartilhou de todas as di
mensões da miséria humana: legiti
mou as mais iníquas modalidades 
de dominação: exerceu diretamente 
a tirania; aterrorizou as pessoas, 
ameaçando-as com poderes mági
cos e as penas do inferno; coagiu 
o pensamento livre; impôs o poder 
inquisitorial e favoreceu o obscu
rantismo.

VEJA TAM BÉM : Agnosticismo; 
Ateísmo; Candomblé; Deus; Ma
gia; Messianismo; Milenarismo; 
Misticismo; Mitologia; Panteísmo; 
Profetas; Religiões da A ntigui
dade: Ritual: Sagrado: Seitas: Teo
logia; Umbanda.

Os a tos de re lig io s id ad e  m an ifes tam -se  em  quase tod ae  as ro g iõ es  do m undo. (E m  cim a, dança tribal o rito do
um banda: embaixo, sacerdote hindu coberto de cinzas sagradas e monge da Tailândia recebendo oferendas.)
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S e g u id a  por b a b ilô n io s  e  a 33frios, a re lig ião  rriosopu tâm ica  era co n stitu íd a  por Um g ra n d e  n ú m ero  d e d iv in d ad es, em  cu ja  o rig em  s e  e n co n tra v a m  o s  d e u se s

cósmicos. (No alto, escultura que representava a Deusa-Mãe; acima, friso que decorava o templo de Ninhursag, a deusa da montanha.)

Religiões da 
Antiguidade

Na Mesopotâmia e no Egito* de
senvolveram-se as mais significati
vas religiões do Oriente Próximo; 
caracterizaram um dos mais im
portantes aspectos das culturas que 
floresceram a partir da revolução 
agrícola ocorrida nas férteis áreas 
junto aos rios Tigre. Eufrates e 
Nilo, cerca de quatro milênios an
tes de Cristo.

Introduzida pelos sumérios*, a 
religião mesopotâmica seguida por 
babilônios* e assirios* era povoada 
por uma multidão de divindades, 
em cuja origem se encontravam 
deuses cósmicos (como os do raio, 
do furacão, do fogo, dos rios, das 
montanhas, etc.). Entretanto, o 
principal lugar nessa hierarquia re
ligiosa era reservado aos astros: 
Anun e Antum (céus), Sin (lua), 
Shamas (sol), Ichtar (Vênus). Além 
desses, existia ainda um grande 
número de deuses pessoais, deuses 
ligados às cidades e toda sorte de 
demônios.

Desde o período sumeriano, os 
deuses eram concebidos à imagem 
do homem: dotados de paixões e 
características terrenas. E, como 
cada cidade era associada a uma 
divindade (da mesma forma que 
ocorria no Egito), o destino destas 
era condicionado à sorte política de 
seu local de origem: assim é que 
Assur, deus da cidade do mesmo 
nome, tornou-se o principal deus 
durante o império assírio.

Para os habitantes da Mesopotâ
mia, a morte nâo representava o 
fim da existência. A vida futura, no 
entanto, era vista como um “reino 
subterrâneo”, para onde iriam in
distintamente todos os mortos. 
Mas, para que o espírito descesse 
a essa “ terra sem retorno”, deveria 
receber cuidados especiais e sepul
tura, pois sem isso ficaria vagando 
pela terra, faminto e atormentando 
os vivos. Diante dessa melancólica 
perspectiva, esse povo enfatizava a

vida terrena. Assim, as orações vi
savam a recompensas tangíveis e 
os favores divinos manisfesta- 
vam-se durante a existência do su
plicante. O fiel sentia-se dominado 
pelo medo, diante de uma legião de 
demônios e deuses irritáveis, em 
sua maioria pouco conhecidos. Aos 
poucos, essa atitude transfor
mou-se num fanatismo no qual pro
liferam o ritualismo e os recursos 
mágicos e divinatórios como meios 
de aplacar a ira dos deuses.

Os templos (chamados zigura- 
tes) eram a moradia das divinda
des. E toda a finalidade do culto re- 
sumia-se em cuidar adequadamente 
dos templos, sobretudo no que se 
referia a alimentação, minuciosa
mente prescrita. Para essas fun
ções, havia um clero numeroso e 
hierarquizado, em cujo topo encon
trava-se o rei, seguido de sacerdo
tes que se dedicavam a diferentes 
atividades — encantadores, conju- 
radores, lamentadores, cantadores, 
adivinhos e astrólogos.

Os sacerdotes prestavam tam 
bém serviços ao público e através 
da magia protegiam os homens de 
demônios, feitiços e infortúnios. O 
mesmo ocorria em relação à prá
tica da adivinhação, que se servia 
da observação do vôo das aves, do 
movimento da água e do fogo e, em 
particular, do exame das vísceras 
de animais. Dentro desse quadro, a 
astrologia* foi aos poucos ocu
pando um lugar destacado, espe
cialmente no período caldaico: im
pulsionando uma incipiente 
astronomia, a crença da íntima re
lação entre a ordem celestial e a 
vida terrena provocou uma cres
cente preocupação com os astros.

O simbolismo, o fatalismo e a 
demonologia, bem como os mitos a 
respeito da criação e do dilúvio, se
riam as principais marcas deixadas 
pelos mesopotâmios nas religiões 
do mundo antigo.

Na terra dos faraós

Heródoto* dizia que os egípcios 
eram “os mais escrupulosamente 
religiosos de todos os homens”. Na 
verdade, em relação ao Egito An
tigo, a afirmação não chega a ser 
um exagero. A religião* achava-se

presente em todos os aspectos da 
vida e desempenhava um papel es
sencial como fundamento da ordem 
política do país.

Na origem dos deuses encontra- 
va-se a divinização de animais e ve
getais, talvez insígnias de regiões 
ou de cidades. Mesmo depois que 
o antropomorfismo se impôs, per
maneceram alguns aspectos ani
mais na imagem humana dos deu
ses. Essa forma de representar os 
deuses jam ais desapareceu inteira
mente: a mais célebre centraliza- 
va^se no culto ao touro Ápis (em 
Mênfis); mas também bodes, gatos, 
cães, falcões, crocodilos e peixes 
foram cultuados.

Também sofreram divinizações 
outros elementos da natureza, 
como o sol, a terra, o céu. Eram 
por excelência deuses adequados à 
manutenção da unidade territorial. 
Entre eles colocava-se o próprio so
berano.

O culto popular, no entanto, 
sempre se dirigiu principalmente a 
Osíris, cuja lenda é interpretada 
como uma representação simbólica 
do ciclo agrário — a morte e a res
surreição da natureza. Morto e es
quartejado pelo irmão, pranteado, 
procurado e reconstituído pela 
irmã e esposa, ísis, renascido e vin
gado pelo filho Horus, Osíris teria 
sido o primeiro dos faraós.

Houve várias tentativas de orde
nar num mesmo sistema a multipli
cidade de divindades que prolifera
vam nessa religião sem dogmas 
fixos comuns. No entanto, cada 
versão dava preeminência ao deus 
de alguma cidade, a partir de He- 
liópolis, na qual o centro era do 
deus-sol (Ré). O faraó, antes enca
rado como Horus vivo, passou a 
ser também “filho de Ré”. A partir 
da XII Dinastia, devido à hegemo
nia de Tebas, o deus Amon (miste
rioso) associou-se ao deus solar, 
como Amon-Ré.

No Antigo Império, a vida 
eterna era considerada um atributo 
exclusivo da pessoa divina dos fa
raós, os quais foram sepultados nas 
grandes pirâmides*. Pouco a 
pouco, porém, o círculo dos que 
podiam ter acesso à morada futura 
alargou-se (primeiro aos sacerdo
tes, depois aos altos funcionários)
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dades guerreiras. Dessa forma, 
deuses e homens formavam uma 
sociedade basicamente estruturada 
no esçírito de casta, dividida entre 
cidadaos, metecos (homens livres 
m as sem direito à cidadania) e es
cravos.

Concebidos sob forma antropo
mórfica e capazes de experimentar 
tristezas e alegrias humanas, os 
deuses presidiam essa sociedade, de 
acordo com os códigos de conduta 
e leis de honra militar.

Mas um abismo intransponível 
separava-os dos homens e acen
tuava a inferioridade destes em re- 
ção à divindade: a mortalidade hu
mana.

Substituindo o antigo sentimento 
de clã e tribo pelo sentimento de 
pátria, de cidade e de seus deuses, 
a religião grega era, portanto, uma 
religião de Estado e, em seu nome, 
o oráculo de Delfos, consagrado ao 
deus Apoio, dirigia-se à pólis para 
expressar o ideal de cidadania 
grega.

O s cu ltos ag rário s e o o rfism o

Os camponeses, que não tinham 
direito à cidadania, desenvolveram 
à margem da pólis uma religião 
agrária cultuando Deméter, a mãe 
Terra, e Dioniso, o deus das árvo
res, dos frutos, da  uva e do vinho.

Esses cultos agrários procura
vam uma comunhão com o divino 
através de rituais em que os ofi
ciantes se acreditavam possuídos 
pela divindade, invocada para con
ceder os favores de um solo fértil. 
Essa comunhão com o divino, fun
damento de seu misticismo, era 
praticamente um desafio ao sis
tema olímpico que delimitava cla
ramente as fronteiras entre homens 
e deuses.

Na época da transição do regime 
aristocrático para o democrático, e 
principalmente com as reformas de 
S ó lo n , grande número de camço- 
neses recebeu o título de cidadao. 
Para manter o apoio popular, em 
nome do qual exerciam o poder, os 
tiranos alargavam os quadros so
ciais.

Assim, os cultos agrários foram 
introduzidos na cidade e assimila
dos pela religião oficial, que procu
rava manter a primazia do Olimpo, 
determinando um papel subordi
nado aos deuses populares. Em 
Eléusis, foi institucionalizado o 
culto a Deméter que, além de ser 
a divindade da vegetação, era tam 
bém a da imortalidade da alma. 
Todos podiam ter acesso aos misté
rios. mesmo os escravos, desde que 
iniciados.

Paralelamente à religião oficial e 
aos cultos agrários absorvidos pela 
cidade, surgiu uma comunidade re
ligiosa, sem vínculos de nacionali
dade ou cidadania e formada ape 
nas por uma profissão de fé comum 
entre seus adeptos, recrutados entre 
os metecos e os escravos. Essa reli
gião. denominada orfismo, perma
neceu sempre afastada da pólis, ofe
recendo aos deserdados uma espe
rança de salvação. Embora tivesse 
pontos de afinidade com a religião 
agrária e os mistérios eleusianos. 
com a noção dc imorta
lidade da alma e de comunhão com 
o divino, o orfism o valorizava  so
bretudo a religiosidade individual.

A religião egípcia baseava-se na divinização de animais, vegetais e outros elementos da natureza. (À esquerda, 
Apis, deus representado sob a forma de um touro com o sol entre os chifres; à direita, a deusa ísis.)

até que, no Médio Império, os ritos 
funerários estavam totalmente dis
seminados. Ao mesmo tempo, a 
“doutrina solar” sobre a vida fu
tura. ligada ao culto oficial de 
Amon-Ré, cedeu lugar a uma ou
tra, na qual Osíris, Senhor dos 
Mortos, era a figura central. A 
possibilidade de ingresso no “ rei
no do Ocidente” , presidido por 
Osíris, prendia-se ao cumprimento 
de complexo ritual a que se subme
tia o morto a ser julgado, segundo 
suas ações, pelo tribunal divino, re
gido por Maat, filha de Ré, deusa 
da justiça.

A influência das religiões do 
Egito e da Mesopotâmia fez-se sen
tir através dos povos com os quais 
entraram em contato, em situação 
de domínio ou de sujeição — nas 
crenças de Israel*, no mundo helé
nico, no Império Romano.

O s deuses do  O lim po

As características fundamentais 
da religião grega definiram-se com 
a síntese de duas culturas anterio
res: a mediterrânea oriental (ma
triarcal e agrícola) e a indo-euro- 
péia (patriarcal e pastoril).

Ao mesmo tempo que conservou 
os elementos específicos de cada 
uma dessas culturas, a religião 
grega foi marcada pelo dualismo 
que durante o período helénico se 
prendeu ao Olimpo e aos misté
rios*.

Constituída peU união de tribos 
organizadas em clãs, a pólis grega 
impôs à população um culto co
mum, sem afastar, porém, as anti
gas formas religiosas conhecidas 
desde a época micemana (século X 
a.C.). Assim, as divindades dos la
res continuaram a ser cultuadas em 
cada família, e os ancestrais em 
seus clãs.

Registrada na poesia de Ho
mero , a religião olímpica da pólis 
era um culto de chefes e heróis, na 
verdade semelhante à própria so
ciedade grega, constituída por aris
tocratas que se dedicavam a ativi-

Os heróis e os deuses cultuados na Grécia antiga viviam no m o n te  O lim p o .  
Os camponeses tinham especial predileção por Dioniso (embaixo).



Religiões da Antiguidade 339

Os romanos tinham por divindade suprema Júpiter (à direita, com Ganimede). Veneravam também os lares —  enti
dades que protegiam a casa e o trabalho nos campos. (À esquerda, afresco alusivo ao "paterfamilias".)

E, nesse sentido, enfa
tizava o ato pessoal de iniciação, 
estabelecendo severas regras de 
comportamento para o recém-con- 
vertido, prescrevendo para ele uma 
vida de renúncia e sacrifícios, con
dição necessária para alcançar a 
salvação eterna.

Com o declínio da hegemonia 
grega no mundo antigo e com a 
evolução do pensamento filosófico, 
que deslocava o centro da indaga
ção da natureza para o homem, a 
religião oficial grega começou a so
frer uma transformação que se 
completaria com as formulações 
doutrinárias do cristianismo. Mas 
ela já  continha em germe, na hie 
rarquização das divindades, o 
princípio do monoteísmo, aliado 
aos conceitos órficos de salvação e 
imortalidade.

A s crenças romanas

Primitivamente um povo agrí
cola, os romanos possuíam uma re-

Mitra foi venerado pelos so'dados

romanos. (Santuário subterrâneo).

ligião de culto doméstico, baseado 
no lar e nos trabalhos do campo. 
Veneravam Júpiter, Senhor do Céu, 
como deus supremo, e os numina, 
divindades espirituais, invocados 
através de rituais específicos, a fim 
de que fossem propícios às ativida
des agrícolas ou, pelo menos, nelas 
não interferissem malignamente.

Jano, Vesta, os penates, o genius 
e os lares eram forças éspir.ituais a 
quem os romanos atribuíam a 
guarda da casa e dos trabalhos 
agrícolas.

Jano velaria as portas da casa; 
Vesta cuidaria do fogo no lar. e a 
evolução do seu culto levou à pos
terior criação da casta dos flami- 
nes, sacerdotes incumbidos do 
culto a diferentes divindades, e das 
vestais, virgens com o dever sa
grado de zelar pelo fogo do altar 
principal de Roma. Os penates en
carregavam-se da segurança da des
pensa, enquanto que o genius habi
taria cada ser humano, repre
sentando uma força espiritual iden
tificada como agente de

Cultos orientais tiveram grande re
ceptividade em Roma. (Cibele.)

reprodução e reconhecida como 
personalidade individual. A sorte e 
a prosperidade da família depen
diam do genius do paterfamilias, ce
lebrado no dia de seu aniversário.

Com a transformação de Roma 
em capital de um reino, o culto do
méstico ampliou-se e adquiriu di
mensões nacionais. As funções sa
cerdotais do paterfamilias pas
saram a ser exercidas pelo rei. 
assistido por colégios de sacerdo
tes.

A nova problemática espiritual re 
publicana não encontrou soluções 
na religião nacional, muito pouco 
subjetiva. Dessa forma, os romanos 
apelaram às formas estrangeiras — 
etruscas e gregas, principalmente.

Apesar da resistência estatal, as 
novas influências começaram a fi- 
xar-se. Já  a partir do fim do século 
III a.C., os numina passaram a as
similar os atributos das divindades 
gregas. Júpiter, Juno e Minerva as
semelharam-se a Zeus, Hera e 
Atena; Marte passou a identifi
car-se com Ares; Vênus com Afro
dite; Ceres com Deméter; e Baco 
com Dioniso.

Com a queda da República, a 
mitologia greco-romana foi oficia
lizada e os romanos elegeram o Ca
pitólio como sede de assembléia de 
seus deuses.

O apelo místico dos cultos de 
mistério e certos temas como o da 
salvação e vida eterna encontraram 
ampla ressonância entre os rom a
nos com a introdução de cultos 
orientais a Cibele (dfusa da vegeta
ção, originária da Ásia Menor), a 
Isis (deusa egípcia) e, principal
mente, a Mitra, de larga aceitação 
entre as legiões.

VEJA TAM BÉM : Assírios: Babi
lônios; Bramanismo; Budismo; 
Grécia Antiga; Hinduísmo; Ju
daísmo; Mesopotâmica, Arte; M is
térios; Mitologia; Mitraísmo; Reli-
g i ã o ;  R o m a  A  n t ig a ;  S u m é r i o s ;
Tauísmo.

Os deuses romanos surgiram do culto doméstico. Com a expansão de

Roma, tornaram-se parte de uma religião nacional. (Mercúrio e Júpiter.)
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Religiosa, Questão

Com a aplicação da bula papal ''Syllabus". o bispo de Olinda criou um conflito entre a maçonaria e a Igreja.

A maçonaria*, que. contribuiu 
para a propagação das idéias libe
rais no Brasil e atuou politicamente 
em favor da independência*, foi 
motivo de uma seria divergência 
entre a Igreja* Católica e o go
verno imperial, em fins do século
XIX. Esse_ conflito, conhecido 
como Questão Religiosa, revelou o 
enfraquecimento do poder político 
da hierarquia católica no Brasil e 
também desgastou o prestígio do 
império, contribuindo para o pro
cesso que conduziria a proclama
ção da República*.

Desde sua instalação no Brasil, 
em 1801, a maçonaria teve em seus 
quadros quase todos os líderes dos 
movimentos de emancipação. Im
portantes dirigentes políticos 
(como José Bonifácio de Andrada* 
e Silva e Diogo Antônio Feijó*), 
padres e até clérigos de posição su
perior eram maçons. As lojas ma
çónicas aceitavam membros de to
das as crenças, mas a partir de 
1852, quando se generalizou entre 
elas o rito escocês, seu liberalismo 
político passou a antagonizar-se 
com a hierarquia religiosa. A Igreja 
condenava a maçonaria desde 1738 
(bula In Eminenti, do Papa Cle
mente XII), embora houvesse na 
prática certa tolerância. Entre
tanto, em 1864, Pio* IX lançou a 
bula Syllabus, condenando os 
princípios maçónicos e proibindo 
os membros do clero de se filiarem 
às lojas.

Em fins de 1872, o bispo de 
Olinda, Dom Vital M aria Gonçal
ves de Oliveira*, resolveu aplicar a 
bula papal. Nessa altura, as lojas 
maçónicas já  não assumiam o ca
ráter de organizações políticas, 
tendo a maior parte delas se trans
formado em meras sociedades be
neficentes. Isso viria facilitar a en
trada de católicos, padres e frades, 
que chegavam a alcançar graus 
maçónicos de destaque, como por 
exemplo os de vigilante e grão-mes- 
tre. A medida de Dom Vital iria en
contrar forte oposição por parte 
desses católicos.

Sem considerar os protestos, o 
bispo de Olinda resolveu estender a 
proibição de filiar-se à maçonaria 
também aos membros de irmanda- 
des católicas, sob pena de expulsão 
e excomunhão, agravando ainda 
mais a situação. A irmandade de 
Nossa Senhora da  Soledade, de Re
cife, recusou-se a cumpri-la, recu
sando-se a expulsar os associados 
que pertencessem à maçonaria. A 
titulo de represália, o bispo orde
nou a sua interdição.

Em Belém do Pará, o bispo Dom 
Antônio Macedo Costa solidari
zou-se com Dom Vital, tomando 
medidas similares na sua Diocese. 
Enquanto isso, várias outras ir- 
mandades de Recife negavam-se a 
obedecer as determinações episco
pais e resolviam submeter a ques
tão ao imperador. A estreita vincu- 
laçâo entre Estado e Igreja 
existente no Brasil dessa época 
concedia ao imperador o poder de 
arbitrar as grandes divergências re

ligiosas, além de exercer influência 
sobre a nomeação dos bispos.

A  crise

Dom Pedro* II recebeu o re
curso das irmandades e enviou-o 
ao Conselho de Estado, que emitiu 
um parecer. Mais tarde chegou 
novo recurso, enviado pelas irman
dades de Belém. Desta vez, o Con
selho de Estado emitiu um parecer 
mais decisivo, escrito pelo relator 
Nabuco de Araújo (1813-1878), di
zendo: “ O bispo é um empregado 
público (Ato Adicional); a origem 
divina das suas funções constitui 
uma especialidade de seu cargo, 
mas não exclui outros caracteres, 
que lhe são comuns com outros

empregados públicos: assim, a in
tervenção do governo na nomea
ção; o só poder ser exercido por ci
dadão brasileiro; o ser dotado pelo 
Estado com côngruas e outros 
emolumentos; o ter em muitos ca
sos relações e efeitos civis; o ser 
também do interesse do Estado, 
porque a religião, a que o cargo se 
refere, é religião do Estado e ofi
cial” .

Diante desse relato, o governo 
decidiu julgar a questão e responsa
bilizou os bispos por desrespeito à 
Constituição , ordenando-lhes que 
levantassem os interditos que proi
biam a participação de membros de 
irmandades na maçonaria. Os bis
pos recusaram-se, e o imperador, 
considerando-se ofendido, mandou

promover diante do Supremo Tri
bunal de Justiça as acusações cri
minais contra os dois prelados.

No processo, o bispo de Olinda 
foi defendido por Zacarias de Góis 
e Vasconcelos* e p o r Cândido 
Mendes de Almeida (1818 188 1), e 
o de Belém, pelo mesmo Zacarias 
e por Antônio Ferreira Viana. Ape
sar de brilhante defesa, os bispos 
foram condenados a quatro anos de 
prisão com trabalhos forçados. De
pois o imperador comutou a pena 
para quatro anos de prisão simples.

Enquanto transcorrera o pro
cesso, Francisco Inácio Carvalho 
Moreira (1816-1906), barão de Pe
nedo, um dos mais destacados di
plomatas do Segundo* Reinado, 
conseguira junto ao papa que os in

O litígio nas caricaturas da época: políticos pedindo bênçãos: padre punido por oficiar casamento de maçons.
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terditos fossem levantados: os ir
mãos poderiam como sempre fazer 
parte das lojas maçónicas, e os bis
pos, embora repreendidos, não de
viam ser condenados à prisão.

Quando chegou a carta do papa 
com essas disposições, os bispos já  
estavam condenados. O papa con
siderou a sentença como um in
sulto pessoal e, em represália, 
revogou imediatamente a carta 
pontifícia, o que significava colo
car os interditos novamente em 
vigor.

Em tudo isso sobressaía a inabi
lidade política do poder imperial. 
Em Pernambuco e no Pará, o go
verno não encontrava mais quem 
executasse suas decisões contrarias 
à Igreja. O clero de todo o país 
combatia as condenações aos bis
pos. Os membros das seitas maçó
nicas viam-se numa situação incô
moda ante as condenações e 
também estavam descontentes.

Em todo o país, as opiniões divi
diam-se entre a Igreja e a m açona
ria, e em ambos os casos era sem
pre o prestígio do governo que saía 
abalado. O presidente do conselho 
de ministros, visconde do Rio*

Branco (que foi grão-mestre do 
Grande Oriente maçom de 1870 a 
1880), não cedia às pressões, até 
que finalmente seu Ministério caiu. 
Ô Ministério foi entregue ao duque 
de Caxias*, um católico praticante, 
que aceitou o cargo desde que o go
verno se dispusesse afazer as pazes 
com o clero. A 17 de setembro de 
1875, o imperador cedeu, conce
dendo anistia aos bispos. Termi
nava oficialmente a Questão Reli
giosa. A intransigência do 
imperador levantara sobre ele a 
desconfiança dos mais apegados à 
“religião do Estado”, favorecendo 
a formação do ambiente contrário 
ao regime monárquico.

Em 1891, a primeira Constitui
ção republicana estabelecia a sepa
ração dos poderes religioso e secu
lar, desligando a Igreja do Estado, 
além de garantir a liberdade de 
culto e de crenças.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Histó
ria): Maçonaria; República Brasi
leira, Proclamação da; Segundo 
Reinado.

O relógio de sol indicava o transcorrer das horas pela variação da sombra 
de uma haste projetada sobre um plano, durante a trajetória solar.

Relógio

Dom Pedro II submeteu a julgamento os bispos de Olinda e Belém do Pará.

Na Antiguidade, o homem pro
curava medir o tempo* observando 
o movimento aparente dos astros. 
A partir dessas observações, cons- 
truiu-se o relógio de sol, que indi
cava o transcorrer das horas pela 
variação da sombra de uma haste 
(gnômon) projetada sobre um 
plano, durante a trajetória solar. 
Depois disso, desenvolveu-se o re
lógio de água (clepsidra), consti
tuído de dois vasos de vidro, de for
mato cónico, superpostos e 
interligados por um orifício em 
seus vértices. Do vaso superior a 
água caía, em gotas, para o inferior 
e, após um intervalo previsto com 
precisão, toda ela escoava. Nesse 
instante, o aparelho era colocado 
de cabeça para baixo, recomeçando 
o ciclo. Mais tarde, apareceram as 
ampulhetas, semelhantes às clepsi
dras mas utilizando areia muito 
fina ao invés de água. Os dois tipos 
de relógio existiram no Egito* por 
volta do século XVI a.C.

Com o desenvolvimento das
ciências, as clepsidras e ampulhe
tas foram aperfeiçoadas pelos gre
gos e romanos. Os bizantinos, por 
sua vez, desenvolveram relógios a

combustão, que queimava unifor
memente mechas providas de nós 
eqüidistantes. Os árabes, tempos 
depois, criaram sistemas mecâni
cos de pesos e contrapesos, que au
tomatizaram as clepsidras e ampu
lhetas e originaram os primeiros 
relógios mecânicos. Assim, em 
1386, foi construído, na catedral de 
Salisbury, o primeiro relógio mecâ
nico, de funcionamento semelhante 
ao dos contemporâneos, utilizando 
pesos para obter energia motora.

Qs chineses, que paralelamente 
aperfeiçoavam relógios mecânicos, 
foram os primeiros a criar um sis
tema de escape, isto é, um meca
nismo de frenagem intermitente, 
regulador da velocidade de aciona
mento.

Apesar de pouco precisos, os re
lógios mecânicos se popularizaram 
rapidamente, dando origem, aos re
lógios portáteis, a principio versões 
reduzidas dos relógios existentes. 
Foi somente no seculo XV (pri
meiro em Milão e depois em Nu- 
remberg) que apareceram os reló
gios de bolso, acionados a mola.

No século XIX, os estudos de 
Huygens* propiciaram um novo 
desenvolvimento na técnica relo
joeira: a isocronia dos pêndulos e 
depois o desenvolvimento do ba
lanceiro de mola espiral. Segui- 
ram-se outras inovaçoes, como o 
pêndulo de torção e mecanismos de 
escape, que reduziam ou compen-RiO Branco (esquerda) era m in istro  e grâo-m estre maçom. Nabuco Araújo 

tam bém  se envolveu na Questão, com o re lator do Conselho de Estado.
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A ampulheta (à esquerda) surgiu depois do relógio de sol (centro). Coube aos chineses criar o primeiro sistema de escape, usado nos relógios de mola.

savam as variações de regularidade 
do mecanismo, das molas e dos pe 
sos. Finalmente, no século XX, 
com a evolução de técnicas eletrô
nicas, surgiram os relógios elétri
cos de diapasão, de quartzo e o 
atômico.

M ecanism os internos

Para funcionar, o relógio con 
juga três fatores: uma fonte de 
energia, que aciona o mecanismo, 
constituída por molas, pesos, ímãs, 
motores elétricos, etc.; um disposi
tivo regulador que produz movi
mentos em ciclos constantes (meca
nismo de escape) e um sistema de 
contagem desses ciclos, que apre 
senta o resultado de forma legível 
para o observador (ponteiros).

O tipo mais antigo de motor, o 
de peso, tem a vantagem de trans
mitir uma rotação devida a uma so
licitação constante — a gravidade. 
Nos relógios acionados a mola, o 
mecanismo é impulsionado pela 
tensão criada na mola, podendo a 
recarga da mesma ser manual ou 
autom ática (utilizando-se oscila

ções de uma pequena massa, pro
vocadas pelos movimentos do 
pulso, ou através de um pequeno 
motor elétrico). Tanto em relógios 
de peso quanto de mola, o movi
mento é transmitido a uma roda 
dentada (de escape), que é impe
dida de girar rapidamente (e assim 
esgotar a tensão da mola motora) 
pelo balanceiro, que libera seus 
movimentos em intervalos iguais, 
originando o tic-tac característico.

_ O balanceiro corresponde ao 
pêndulo dos relógios de parede e a 
outros tipos de osciladores. Seu 
tipo mais comum é o de âncora, 
com a forma de um Y. As extremi
dades dos dois braços superiores 
oscilam, enquanto o conjunto per
manece preso pelo ponto de junção 
dos três braços. O braço inferior 
também oscila, transmitindo seu 
movimento ao regulador balan
ceiro, que está montado sobre ou
tra mola —  o cabelo. A mola se re
tesa e, ao distender-se, empurra o 
braço de volta. Esse movimento de 
vaivém transforma-se num fracio- 
namento do movimento da roda de 
escape, pela interposição alternada

dos braços da âncora nos dentes da 
roda de escape. Do movimento 
desta, chega-se ao movimento dos 
ponteiros, através de numerosas en
grenagens que, mediante combina
ções, conseguem multiplicar ou di
vidir o movimento, movendo os 
ponteiros na velocidade correta.

D iapasão, quartzo, atôm ico

Entre os relógios puramente me
cânicos, o de maior precisão e de 
grande perfeição técnica é o pên
dulo astronômico. Nele são utiliza
das ligas especiais para diminuir ao 
máximo qualquer influência am
biental, estando seu mecanismo 
hermeticamente encerrado no inte
rior de caixas pneumáticas. Os re
lógios elétricos de diapasão, de 
quartzo, atômicos, ultrapassam em 
precisão os mecânicos. Destes, o 
mais simples é o relógio sincrônico, 
alimentado por uma corrente alter
nada de freqüência constante. O 
motor sincrônico gira nUma veloci
dade proporcional à freqüência da 
corrente, que, se mantida cons
tante, proporciona ao relógio uma

regularidade também constante.
O relógio de diapasão possui 

como oscilador um diapasão, cuja 
vibração é mantida por força ele
tromagnética. O diapasão liga-se a 
um crivo que, a cada oscilação 
completa, desloca um dente de uma 
roda dentada. Esta, por sua vez, 
está ligada às engrenagens trans
missoras de movimento aos pontei
ros. Esse sistema é utilizado nos 
relógios portáteis, com precisão da 
ordem de 1 segundo ao dia. O dia
pasão pode funcionar também 
como fixador da freqüência da cor
rente alternada, que alimenta o mo
tor de um relógio sincrônico. Nesse 
caso, a precisão é de cerca de 0,1 
segundo ao dia, o sistema é util- 
zado em relógios astronômicos.

Nos relógios de quartzo, o osci
lador funciona com a radiofreqüên
cia de quartzo, um demultiplicador 
de freqüência e um relógio eletrô
nico sincrônico. O oscilador de 
quartzo fornece uma freqüência 
constante independente de qualquer 
variação local, já  que o cristal é en
cerrado numa câm ara hermética. 
Sua freqüência de 50 a 100 kHz é 
demultiplicada para 1 000 Hz, 
adaptando-se ao motor sincrônico. 
A tensão obtida é amplificada, 
para alimentar o relógio sincrô
nico. Todo esse complexo fornece 
medições de tempo com grande 

recisão (variações menores que 
,0001 por dia) e funciona como 

fonte primária de vibrações.
No relógio atômico, a freqüência 

de controle é determinada pela res
sonância de um sistema atomico ou 
molecular excitado. Essa freqüên
cia, de alta precisão, é geralmente 
utilizada para o controle de um re
lógio de quartzo. Na categoria dos 
atomicos, os principais tipos de re
lógio utilizam maser (Micro-wave 
Amplification by Stimulated Emis- 
sion of Radiation) de amoníaco, 
rubídio, césio e hidrogênio em es
tado gasoso.

A estabilidade desses relógios é 
maior que em qualquer outro tipo, 
com uma variação de cerca de 1 se
gundo em trezentos anos. Como a 
freqüência emitida é da ordem de 
milhares de megahertz, utiliza-se 
um oscilador de quartzo, para que 
a freqüência chegue a 1 megahertz 
e seja multiplicada a fim de atingir 
o valor desejado.

VEJA  T A M B É M : Cronologia: 
Medição; Tempo.

O oscilador a cristal mais comumente empre
gado está esquematizado acima, à esquerda. 
Um conjunto ressoante. formado por um capa
citor variável e um indutor, é montado na placa 
de um tríodo. Na grade dessa válvula está a lâ
mina de cristal. Funcionando em estado de re
gime, o cristal é excitado a cada pulso de cor
rente pela válvula, vibrando em sua freqüência 
própria. O conjunto é sintonizado para ressoar 
a uma freqüência ligeiramente superior à fre
qüência própria do cristal. Acima, à direita, um 
gerador de freqüência de base. À esquerda,
apare lho  m u ltip licador de freqüôn cias.
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Rembrandt

Dos temas bíblicos. Rembrandt extraiu efeitos dramáticos. ("Jeremias Lamentando a Destruição de Jerusalém".)

Filho de um moleiro e neto de 
um padeiro, Rembrandt Harmens- 
zoon van Rijn nasceu no dia 15 de 
julho de 1606, na cidade de Ley
den, na Holanda.

A custa de grande sacrifício pa
terno conseguiu estudar, ingres
sando em 1620 na Universidade de 
Leyden. Nesse mesmo ano corne
ou a trabalhar no atelier de Jacob 
saaks van Swanenburch, onde 

aprendeu a preparar tintas, montar 
tel as, desenhar e pintar.

Alguns meses após sua m atrí
cula na Universidade, Rembrandt 
foi obrigado a abandonar os estu
dos por razões econômicas. Mas 
Swanenburch não permitiu que ele 
deixasse também o atelier, incenti- 
vando-o a prosseguir carreira.

Em 1623, a conselho do mestre, 
Rembrandt foi para Amsterdam, 
onde continuou seu aprendizado 
com o pintor Pieter Lastman 
(1583-1633), de quem receberia 
grande influência. Tendo estudado 
com os grandes mestres italianos, 
Lastman tornara-se uma celebri
dade, e desenvolveria em em seu 
discípulo o gosto pelos efeitos dra
máticos, além da representação de 
adornos, jóias e tecidos.

Artista requisitado

Os primeiros quadros de Rem
brandt são composições históricas 
e alegóricas, onde as personagens 
usam trajes e turbantes exóticos, 
evocando um Oriente fantástico. 
Em A  Lapidação de Santo Estêvão 
(1625), Tobias e sua Mulher e A 
Clemência de Tito (ambos de 
1626), predominam tonalidades 
frias, repletas de azuis elaborados 
de maneira minuciosa.

Em 1627, Rembrandt voltou a 
Leyden e instalou seu próprio ate
lier com o pintor Jan Lievens 
(1607-1674); no ano seguinte, con
vidou Gerard Dou (1613-1675) 
para trabalhar com eles. O atelier 
prosperou.

Em 1631, o artista estabele- 
ceu-se em Amsterdam, onde passou 
a gozar de grande prestígio junto à 
alta burguesia. Além de ser um 
grande centro cultural, Amsterdam 
era uma das maiores cidades euro
péias na época, com cerca de 
10 000 habitantes. Desde 1609, 
uando se desligara politicamente 
a Espanha*, a Holanda* era um 

país próspero e livre, dirigido por 
uma burguesia ansiosa por eterni
zar-se mediante os retratos de pin
tores famosos. Era uma forma de 
transmitir à posteridade aquele 
mundo sereno e dinâmico, pode
roso e liberal, para onde os judeus 
ibéricos fugiam da Inquisição*.

Rembrandt conseguiu tornar-se 
um dos retratistas mais em voga da 
cidade, pintando os burgueses mui
tas vezes de maneira exótica, com 
turbantes e trajes orientais.

Um  casam ento feliz

Em 1632, pintou seu primeiro re- 
trato coletivo. (Nessa época, as ins

tituições costumavam encomendar 
retratos de seus membros em reu
nião.) Rembrandt procurava sem
pre sugerir algo que ressaltasse a 
atividade de seus elementos, pin
tando cada figura de forma cuida
dosa e individualizada. Em A L i
ção de Anatom ia do Doutor Tulp, 
o artista destaca o cadáver, em 
torno do qual se distribuem os di
versos alunos de Tulp, que disseca 
um braço.

De 1633 a 1639, Rembrandt tra
balhou numa scric dc telas enco
mendadas pelo Príncipe Frederico

de Nassau (1584-1647), das quais 
Elevação da Cruz e A  Descida da 
Cruz já  revelam uma preocupação 
que seria peculiar ao barroco* e 
obsessiva no pintor: os efeitos de 
luz e sombra.

Ainda nesse período casou-se 
com Saskia van Uylenburgh, filha 
de um rico burguês e instalou-se 
numa casa luxuosa, que se trans
formou num centro de reunião so
cial e museu de objetos raros e mó
veis exóticos. O artista traduzia sua
fclicidadc pintando sua mulher cm 
diversas poses: Auto-Retrato com

a Esposa do Pintor (1634), Saskia 
em Flora (1634), Lia Esperando 
Jacó(  1636).

Sua tranqüilidade só seria per
turbada pela morte de três de seus 
quatro filhos.

Paisagens: um relaxamento

Embora jam ais tenha sido um 
pintor religioso, Rembrandt esteve 
muitas vezes voltado para temas 
bíblicos — Sacrifício de Abraão
(1635), A  Cegueira de Sansão
(1636), Cristo Aparecendo a Maria
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Luz e sombra: uma das características marcantes da obra de Rembrandt. (À esquerda. "Mulher no Banho"; à direita. "José Contando seus Sonhos".)

Madalena (1638), Visitação (1640).
Tal interesse relaciona-se, à in

fluência dos mestres barrocos (C a
ravaggio*, em particular) e às pos
sibilidades de obter efeitos 
expressivos e dramáticos nos temas 
religiosos.

Todavia, o mercado desse tipo 
de quadro era bem mais restrito na 
Holanda protestante do que nos 
países catolicos, onde a Igreja era 
o maior cliente dessas telas. A alta 
burguesia flamenga não adquiria 
pinturas religiosas em funçao de 
seu conteúdo espiritual, mas sim 
por seu valor decorativo.

Rembrandt nunca manifestou 
grande interesse por naturezas 
mortas, mas as paisagens estavam 
entre seus temas prediletos. Eram 
uma espécie de relaxamento e deva
neio em meio à intensa produção 
de retratos. Nessas obras, foi muito 
influenciado por mestres flamen
gos, como por exemplo Pieter Mo- 
lijn (1595-1661). Paisagem com 
Ponte de Pedra (1637/38), Paisa
gem com Obelisco (1638) e Paisa
gem de Inverno (1640) são estudos 
de contrastes tonais, quase mono
cromáticos.

Ele só pinta o que quer

Em 1642, Rembrandt pintou 
uma de suas telas mais famosas: 
Mudança da Guarda do Capitão 
F rans Banningh C ocq, tambcm co
nhecida como Ronda Noturna, en

comendada pelo próprio capitão. 
Nessa obra, o artista colocou o 
cliente em primeiro plano ao lado 
do lugar-tenente, acentuando vigo
rosamente seus traços faciais e ca
racterizando as demais persona
gens como atores, alguns estranhos 
ao tema, como a menina banhada 
pela luz, o cachorro e o anão — 
uma cena feérica, abundante em 
tons quentes e formas vigorosas.

Ignorando^ sua qualidade esté
tica, o capitão devolveu o quadro, 
alegando que “aquilo” não era seu 
próprio retrato na mudança da 
guarda, mas o cenário de uma ópe- 
ra-bufa. Além disso era caro de
mais (1 600 florins).

Esse episódio valeu-lhe uma sé
rie de contrariedades: começou a 
ser acusado de só pintar o que 
queria.

Os anos de 1643 a 1656 são o 
grande período do desenho e da 
gravura. Rembrandt tornou-se gra
vador com o fim de preparar esbo
ços de obras maiores, mas essa téc
nica permitiu-lhe criar mais uma 
forma de expressar a realidade, por 
um confronto audacioso de luz e 
sombra.

Seus temas em gravura são ge
ralmente paisagens e cenas bíbli
cas: Paisagem com Três Árvores 
1643), Jesus Curando os Doentes 
1649), Três Choupanas (1650), Os 

Três Cristos (1653). Ele mesmo é
que im prim ia, cscoíhia os papeis c
as tiragens.

Mais preocupado com suas exi
gências interiores do que com a sa
tisfação do consumidor, Rem
brandt pintava o que via e sentia, 
procurando desenvolver estudos de 
caráter através dos retratos. Mas 
sua ilustre clientela queria ser re
tratada, e não criticada; dessa ma
neira, as encomendas começaram a 
escassear.

Muitas vezes, o artista senta- 
va-se diante do espelho e procurava 
em si mesmo os sinais do tempo, 
das paixões e da vida. Entre 1640 
e 1659, executou inúmeros auto- 
retratos.

Ao falecer em 1642, sua esposa 
proibira-lhe em cláusula testamen- 
tária  contrair novas núpcias, condi
ção irrevogável para que o pintor 
usufruísse seu dote. Essa determi
nação não o impediu de viver 
maritalmente com Hendrickje Stof- 
fels, uma jovem que contratara 
como governanta e que se tornou 
modelo de vários quadros, como 
Betsabé (1654) e Hendrickje como 
Flora ( 1657).

Falido e com os bens leiloados 
em 1660, Rembrandt passou a vi
ver miseravelmente no bairro judeu 
de Amsterdam, recebendo uma pe
quena pensão de seu filho Tito. 
Mesmo assim, não parou de pintar: 
Boi Esquartejado (1655), D avi e 
Saul (1657), A  Noiva Judia (1664)
— cada tema, sem acessórios e ce
nário, reduzido à riqueza plástica.
O artista prosseguiu preocupado

com a organização das sombras, 
luzes, massas e volumes.

Em 1661, recebeu uma das últi
mas encomendas da municipali
dade de Amsterdam: A  Conspira
ção de Claudius Civilis. Destinado 
a comemorar a vitória dos guerrei
ros sobre os espanhóis, o quadro de 
Rembrandt nao correspondeu às 
expectativas: os grandes heróis 
da Holanda eram mostrados como 
bárbaros jurando fidelidade a um 
rei caolho.

Na urgência de refazer o traba
lho, o pintor pôs fogo na tela, mas 
arrependeu-se em seguida e conse
guiu salvar a cena central (hoje no 
museu de Estocolmo). O incidente 
foi o golpe final em seu prestígio; 
depois disso, só teria uma enco
menda importante: Os Negociantes 
de Tecidos, um retrato coletivo da
tado de 1661.

Nessa década de infortúnios — 
morreram Hendrickje, em 1663, e 
Tito em 1668 — pintou Família de 
Titus (1668) e A Volta do Filho 
Pródigo (1669). No dia 4 de outu
bro de 1669 morria Rembrandt, 
deixando no cavalete um quadro 
inacabado, que mostrava seu 
quarto miserável.

Por dois séculos, seria conside
rado um pintor menor.

VEJA TAMBÉM: Barroco; classi
cismo; Pintura.
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No despontar da Idade Modema, a Europa assiste a um novo fenômeno cu ltu ra l: a Renascença. (Pormenor da "Criação do H om em ", de M ichelangelo.)

Renascença

Com inúmeras_ definições, mui
tas vezes antagônicas, o termo 
“Renascença” refere-se na maioria 
dos casos à revivescência da cul
tura greco-romana no limiar da 
Idade Moderna. Corresponderia à 
retomada do processo interrom
pido pelo espiritualismo teocen- 
trista medieval; muitas vezes é con
fundida com a própria Idade 
Moderna, devido à correspondên
cia dos fundamentos essenciais de 
seu pensamento e de suas perspecti
vas culturais. T o davia , a R enas
cença não se configura como um

período, mas como um fenômeno, 
ocorrido em determinado momento 
histórico. Essa condição de “fenô
meno” permite dizer que sua mani
festação no continente europeu 
passou-se em épocas diferentes 
para cada país ou região, nos quais 
apresentou aspectos específicos.

Um a nova consciência

A Renascença expressa a pri
meira ruptura sociocultural com o 
feudalismo*, o último modo de pro
dução pré-capitalista da Europa 
ocidental. Nesse sentido, apresenta 
duas tendências fundamentais, que 
conduzem a linhas opostas de pen
samento: o sentido de renascer (re
viver, despertar) e o de restaurar 
(rcim por um a velha ordem).

No primeiro caso, vincula-se es

treitamente a uma base espiritual, 
que implicava considerar o homem 
como a medida de todas as coi
sas”. Dessa forma, tudo que fosse 
humano deixava de ser estranho, de 
acordo com o sentido intimo da 
cultura da Antiguidade clássica. 
Embora fundamentada no saber 
antigo, essa mentalidade vislum
brava novos caminhos para o ho
mem; o conhecimento e a represen
tação da natureza estavam a seu 
alcance, e ele tinha condições de 
descartar-se das “revelações” divi
nas, para finalmente observar os 
mistérios do universo através de 
processos racionais e científicos.

Tratava-se de uma nova cons
ciência laica, antropocêntrica e oti
mista: ao lado das grandes realiza
ções artísticas que enalteciam as 
formas humanas, ocorria um notá

vel desenvolvimento das ciências 
naturais que se chocavam com as 
interpretações oficiais da Igreja*.

Pela primeira vez, a razão* e o 
método experimental evidenciavam 
sua superioridade sobre a tradição; 
Galileu* Galilei, por exemplo, dei
tava por terra as verdades absolu
tas”  contidas, racionalmente, na fi
losofia aristotélica, segundo a 
teologia tomista, com a simples 
formulação do princípio da inércia. 
A Terra deixava de ser, portanto, 
o centro do Universo.

Em contrapartida, a primeira 
fase da Renascença apresentou as
pectos nitidamente reacionários, no 
que se refere a seu caráter restaura
dor. Acreditava-se que o saber atin
gira suas culminàncias nos antigos 
textos greco-rom anos, fora dos 
quais não haveria mais nada a des-
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cobrir. A inteligência humana teria 
alcançado sua expressão máxima 
no patrimônio artístico e cultural 
dos clássicos e a única tarefa dos 
contemporâneos seria reconstruir 
esse mundo antigo e trazer à luz 
seus depoimentos.

O valor dos indivíduos

Em todas suas manifestações, a 
Renascença denunciou a cultura 
medieval como algo decadente. 
Procurava um homem realmente 
novo e liberto das instituições feu
dais, em todos os níveis. Se na 
Idade Média prevaleciam os laços 
de sangue — o homem valia por 
aquilo que lhe fora legado pela 
família — , nos primórdios da Re
nascença foram introduzidos novos 
elementos valorativos: a coragem, 
a eficácia, a inteligência e a capaci
dade de acumular riquezas.

O Humanismo*, fundamento 
ideológico e cultural da Renas
cença, procura emancipar o indiví
duo da fatalista personalidade me
dieval para que ele possa expandir 
livremente sua energia criadora e 
conquistar o mundo, graças a qua
lidades intransmissíveis e intrans
feríveis. Ou seja, um individua
lismo* que não é isolacionista e 
egocêntrico mas, em sua autono
mia, respeitador da liberdade 
alheia, como principio fundamental 
da pessoa humana, particular ou 
universal.

Em termos sociais, esse indivi
dualismo vincula-se à economia 
mercantil, iniciada e praticada por 
uma nova classe, dotada de ex
tremo vigor, pela qual a tradicional 
nobreza dos feudos manifestava 
absoluto desdém. Esse desprezo 
não era de todo gratuito, pois o “in
fame burguês”, que se apegava a 
“coisas tão vis” (o dinheiro), repre
sentava uma séria ameaça a ordem 
estabelecida.

Contudo, essa ordem já  estava 
havia muito tempo ameaçada. As 
cidades medievais —  de início, me
ros entrepostos —  tornavam-se 
centros importantes e auto-sufi- 
cientes, em relação aos velhos nú
cleos dependentes da nobreza feu
dal. Os próprios valores dessa 
nobreza iam ficando cada vez mais 
comprometidos com as novas exi
gências (luxo, conforto e o “esplen
dor oriental”) trazidas pelos merca
dores.

Todas as instituições, de uma 
maneira ou de outra, foram abala
das, quando não destruídas, por 
essa transformação econômica e 
social. A Igreja Romana, por 
exemplo, cujo poder temporal fora 
até então indiscutível, teve sua au
toridade contestada pelos reforma
dores. Os seguidores de Lutero* e 
Calvino* (encabeçados pelos auste
ros capitalistas da Europa do 
norte) criticavam o fausto escanda
loso do Vaticano e propugnavam 
pela sobriedade de costumes de sua 
classe ascendente. E mesmo os ele 
mentos da alta burguesia que se 
mantinham fiéis à Igreja de Roma 
modificaram suas relações com 
Deus. No lugar de “pedir” e “ agra
decer”, passaram a estabelecer con
tatos socio-comerciais com o sa
grado: sua religiosidade traduzia-se
em  “ boas obras”  (edificação de
templos suntuosos, generosas con-

tribuições, etc.), que, no plano ma
terial, reverteriam em “bons negó
cios” (prova do reconhecimento 
divino).

Quanto à população artesã habi
tante dos burgos (mais tarde, prole- 
tarizada), nao ocorreu propria
mente uma alteração dos seus 
hábitos religiosos. As figuras ecle
siásticas inspiravam-lhe o mesmo 
respeito de outrora; muito lenta
mente, percebiam a profunda modi
ficação social de sua época. O 
povo via algo de diabólico na pes
soa dos empresários, mas admira- 
va-os: seriam seus futuros patrões.

O berço da Renascença

Portadora de vigorosa tradição 
clássica, a Itália* preservava sua 
ascendência romana: a herança 
cultural do povo latino. Além 
disso, devido à sua posição geográ
fica, recebeu demorada influência 
da civilização bizantina.

As cidades italianas foram as 
principais beneficiárias do restabe
lecimento comercial com o Oriente. 
Por muito tempo, os portos de Ve
neza*, Nápoles, Gênova* e Pisa 
monopolizaram o comércio medi
terrâneo; por extensão, os merca
dores de Florença*, Bolonha e ci
dades lombardas firmavam eixos 
comerciais entre a Europa do sul e 
do norte.

Esses fatos geraram notáveis 
progressos econômicos, proporcio
nando grande desenvolvimento in
telectual e artístico.

Mas a época era de profunda 
turbulência política: a Itália estava 
dividida, e só iria unificar-se no sé
culo XIX. A lenta dissolução do 
coletivismo medieval deixou em 
seu lugar a disputa pelo poder que 
permitiu aos condottieri torna
rem-se tão fortes a ponto de assu
mirem o poder político em algumas 
regiões.

O monopólio das rotas comer-Opondo-se à doutrina v igente, Galileu inaugurou a ciência experimental.

A filosofia de Averróis (esquerda) influiu no pensamento renascentista, que tambãm se inclinava ao ocultismo.
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Marcada por exuberante arquitetura, Florença representou o ponto de partida da arte italiana na Renascença.

ciais despertava intensa rivalidade 
entre as cidades italianas, provo
cando inúmeros conflitos. Essas ci
dades funcionavam como repúbli
cas independentes, após a longa 
luta contra o Sacro* Império Ro- 
mano-Germânico. Eram domina
das por famílias de poderosos co
merciantes enobrecidos (algumas 
das quais descendiam dos condot- 
tieri): os Mediei em Florença, os 
Sforza em Milão, os D’Este em 
Ferrara, os Gonzaga em Mântua, 
os Motelfeltro em Urbino e os Ma- 
latesta em Rimini.

Florença

Os “príncipes” italianos — go
vernantes despóticos — encontra
vam nas letras e nas artes uma 
forma de manter o prestígio, ali
mentar a vaidade e ilustrar-se, mas 
sempre com o intuito de ostentar o 
poder.

Assim surgiram os mecenas, que 
protegiam os artistas e patrocina
vam o desenvolvimento das artes, 
papel que os Mediei, de Florenja, 
desempenharam com perfeição. 
Empregando generosamente na 
arte as riquezas acumuladas no co
mércio, promoviam a consagração 
dos valores espirituais e o culto da 
personalidade.

Cosme de Mediei*, por exem
plo, governou Florença sem título, 
exceto aquele que recebeu depois 
de morto: Pai da Pátria. Em 1429, 
fundou a Academia Platônica e 
construiu um palácio na Via Larga, 
para uso da família. Renascentista 
ambicioso, ampliou seus empreen
dimentos para além dos limites da 
cidade: em Veneza, construiu uma 
biblioteca projetada por Miche
lozzo*; em Milão, encomendou 
pinturas a Vincenzo Foppa 
(1427-1516) para o Palácio Mediei.
Em torno de si, reunia os m ais re- Seus artistas eram patrocinados pelos mecenas, como Lourenço de Mediei.

nomados artistas: Ghiberti*, Fra 
Angélico*, Fillippo Lippi*, Paolo 
Uccello* e outros.

Florença representou sem dú
vida o ponto de partida da arte ita
liana no movimento renovador da 
Renascença. Além dos Mediei, a 
cidade contava com uma burguesia 
poderosa e outras famílias mecenas 
— os Pazzi e os Pitti.

Do ponto de vista artístico, os 
florentinos preocupavam-se sobre
tudo com problemas formais: pers
pectiva, anatomia, precisão, equilí
brio e construção racional da 
composição, sempre marcada por 
um certo intelectualismo.

Outro fator determinante da van
guarda renascentista florentina, foi 
a arquitetura de Brunelleschi* e Al- 
berti*, artista gue deixou expressi
vas contribuiçoes teóricas, como o 
ensaio De Re Aedificatoria, publi
cado em 1485.

A cidade do papa

Roma* sucedeu a Florença 
como núcleo cultural dominante no 
início do século XVI. A arte, o ho
mem e a vida romana tornaram-se 
modelos para a Itália, e a Itália, um 
modelo para a Europa.

A arquitetura renasceu” em 
Roma como em poucos outros lu
gares. Resultou de influências das 
pesquisas feitas no século XV so
bre o estilo romano e, em última 
instância, o românico. Os arquite
tos —  baseados em igrejas e mos
teiros românicos, e inspirados nos 
ornamentos da Roma* Antiga — 
realizaram obras de planta baixa e 
cruciforme (transepto e nave), à 
qual incorporaram colunas e arcos. 
A frente do movimento renovador, 
Brunelleschi, em Florença, já  afas
tara  (no século anterior) a influên
cia medieval, revivendo as normas 
clássicas de proporções modulares 
e fazendo reaparecer a cúpula 
(duomo).

Para Roma afluíam artistas de 
todas as partes do país: Rafael*, de 
Urbino, Michelangelo*, de Flo
rença, Pietro Bembo*, de Veneza, 
entre outros. Um dos fatores desse 
deslocamento cultural foi o desen
volvimento do Estado Pontifício, 
com os Borgia* e Júlio* II, que ten
tou criar um Estado unitário e ab
soluto na Itália, incentivando o 
sentimento nacional. Pretendia 
transformar a península num Es
tado moderno e organizado. Sua 
tentativa foi frustrada, conseguindo 
apenas expulsar os franceses; toda
via, inaugurou no Vaticano uma 
tradição restauradora.

Na decadência de Florença, tam 
bém exerceu influência a chamada 
Questão Savonarola. O monge do
minicano Gerolamo Savonarola*, 
criticando os costumes da corte e 
do papado, profetizou a morte de 
Lourenço de Mediei £1449-1492) e 
do Papa Inocêncio VIII 
(1432-1492), e uma invasão estran
geira. A previsão do monge foi 
exata: ambos morreram em 1492 e, 
em 1494, Carlos* VIII da França 
invadia Florença. Embora o sobe
rano francês nao conseguisse man
ter a conquista, sua penetração foi 
suficiente para romper a hegemo
nia dos Mediei.

Expulsando os M ediei da cidadc, 
a burguesia submeteu-se a Savona-
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rola, que empreendeu a “purifica
ção” ae Florença. Queimou obras 
de arte e promoveu um governo ba
seado numa constituição teodemo- 
crática: o poder era exercido pelo 
povo e controlado pela ação mode
radora do clero.

A Sereníssim a República

Estado aristocrático e autoritá
rio, Veneza mostrava profundo in
teresse pela vida cultural. Apesar 
disso, o Renascimento só penetrou 
tardiamente em seu mundo artís
tico, pois as tradições bizantinas e 
góticas ainda estavam profunda
mente arraigadas. Essa defasagem 
permitiu que Veneza conhecesse 
um período clássico (com Ticiano*, 
por exemplo) quando os princípios 
renascentistas dominavam no resto 
da Itália.

Sua sociedade, basicamente com
posta de nobres negociantes, 
caracterizava-se por um espírito 
positivo e pragmatico. A arte era 
uma espécie de instituição pública, 
com a função de cantar as belezas 
naturais, morais e espirituais da Se
reníssima República. Embora a 
maior parte de seus artistas viesse 
de outras cidades, criou-se ali uma

arte típica, repleta de vida e luz, re
fletindo a euforia estética carac
terística da cidade.

Depois de Veneza, foi o ducado 
de Ferrara que aglutinou o movi
mento artístico italiano. Gover
nado pela família D ’Este, consti
tuía um Estado quase militar; a 
universidade era um instrumento a 
serviço dos governantes e da no
breza local.

Todavia, permitiu que ali flores
cessem notáveis manifestações cul
turais, sobretudo no campo das Jeis 
e das letras. A pintura apresentava 
características neoplatônicas, re
presentando a aristocracia de Fer
rara como uma espécie de Olimpo, 
de beleza eterna e prazer perpétuo, 
com ideal de vida carnal e pagão.

Principais períodos

Também conhecido como Pri
meira Renascença, os anos do 
Quattrocento (século XV) estabele
ceram as normas das artes plásti
cas até o século XIX. Nesse pe
ríodo, o retrato e a paisagem 
tornaram-se extremamente popula
res: as formas humanas eram vo
luptuosamente elaboradas, sobre 
fundos detalhados e delicados.

Tendo Florença como ponto de 
partida, a arte do Quattrocento rea- 
lizou-se na geraçao de Brunelles
chi, Masaccio*, e Donatello*. Para 
eles, pintar e esculpir era “represen
tar”  o mundo exterior segundo os 
princípios da razão humana.

Refletindo as idéias desenvolvi
das pelos pensadores da época, a 
natureza não era mais concebida 
empiricamente, mas interpretada 
segundo processos racionais. Aos 
poucos, a visão da realidade torna
va-se função única do espírito e 
não da percepção. Há uma refor
mulação na representação do es
paço e no sistema das proporções 
regidos pelas leis da geometria e da 
perspectiva.

Paolo Uccello foi um legítimo 
representante dessa tendência; sua 
obra figura matematicamene o es
paço material, com elementos sim
plificados e a exploração de um 
mtindo onírico (Batalha de São R o
mano). Masaccio, nos afrescos da 
Capela Brancacci, revela uma nova 
concepção da relação entre a figura 
e o espaço, e na simplificação da 
composição.

No plano da escultura, liderado 
por Ghiberti e Donatello, foram 
largamente empregadas técnicas e

temas greco-romanos, desvincu
lando em caráter definitivo a arte 
escultórica da arquitetura.

Na segunda metade do século 
XV, as novas influências amplia
ram-se, gerando outras manifesta
ções plásticas. A arte adquiriu cer
tas sofisticações: o corpo humano 
ganhou flexibilidade e os gestos 
simples foram substituídos por pe
quenos movimentos elegantes. Os 
elementos essenciais passaram a 
ser o movimento, a linha e a anato
mia; o naturalismo deu lugar à be
leza e à harmonia.

Nesse período destacaram-se 
Pollaiuolo*, Verrocchio*, Botti
celli*, Perugino* e Signorelli*.

No final do século XV e começo 
do seguinte, o centro artístico ita
liano desloca-se para Roma. Nessa 
época (Cinquecento), a arte tende 
para uma grande simplicidade e 
clareza na composição: harmonia, 
simetria e equilíbrio eram fatores 
constantes. A figura humana apre
sentava movimentos enérgicos _e 
gestos decisivos, numa construção 
anatômica cada vez mais perfeita, 
associada a surpreendentes efeitos 
de luz e sombra.

O Cinquecento encontra-se asso
ciado particularmente a três gran-

Na estetica visual dos florentinos, predominavam elementos formais: construção racional e harmonia. ("Batalha de São Romano", de Paolo Uccello.)
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des nomes: Leonardo* da Vinei, 
Rafael* e Michelangelo*.

Leonardo era o típico homem da 
Renascença, um genio universal; 
além de pintor de talento, foi escul
tor, músico, arquiteto, matemático 
e filósofo. Como artista plástico, 
dava um tratamento dramático à 
realidade, idealizando a figura hu
mana. Criou o sfumato (contornos 
vagos). A ultim a Ceia, A  Virgem 
dos Rochedos e Mona Lisa consti
tuem eloqüente depoimento da arte 
renascentista.

Os trabalhos de Rafael, com sua 
composicão equilibrada, serviram 
de modelo por muito tempo — dos 
afrescos monumentais do Vaticano 
aos retratos que realizou, dotados 
de grande densidade psicológica.

Michelangelo, considerado o me
lhor escultor da Renascença, dei
xou ainda obras pictóricas e arqui
tetônicas de grande envergadura. 
No Juízo Final (parede posterior 
do altar da Capela Sistina), sua 
pintura expressa o drama, a desilu
são e a tragédia humana. Suas es
culturas mais conhecidas Davi e 
Pietà, apresentam figuras m onu
mentais, intensamente humanas 
e plasticamente divinas.

N o mundo das letras

A Retórica e a Poética de Aris
tóteles* e a Arte Poética de Horá- 
cio* forneceram os principais ele
mentos literários da Renascença; 
os escritores acreditavam poder en
contrar nesses clássicos as normas 
que assegurariam a perfeita regula
ridade e precisão de forma. O tea
tro* renascentista também estrutu
rava suas peças segundo a teoria 
aristotélica das três unidades: ação, 
tempo e espaço. Dante*, Boccac- 
cio* e Petrarca* ficariam consagra
dos como precursores literários da 
Renascença.

Tal interesse não se reduzia a 
uma simples questão de estilo: re
fletia igualmente a necessidade de 
desvendar um mundo diferente, 
obscurecido pelas interpretações 
espiritualistas e teocêntricas predo
minantes na Idade Média.

Como em todas as outras mani
festações culturais da época, a lite
ratura procurava supervalorizar o 
ser humano, através de suas reali
zações. Também dominada pelo 
antropocentrismo, ela refletia a in
discutível universalidade da cultura 
ren ascentista.

A inspiração dos mestres

O mecenato que imperava em 
Florença, Nápoles e Ferrara possi
bilitava aos artistas uma ampla 
movimentação, no sentido de vei
cularem suas idéias e trabalhos. 
Reunidos nas cortes, humanistas, 
filósofos e poetas puderam desen
volver um trabalho extremamente 
fecundo.

O grupo dos puristas visava a 
elevar o italiano a uma grande per
feição lingüística, sustentada nos 
modelos de Petrarca e Boccaccio. 
Seu maior representante foi o Car
deal Bembo*, autor de um tratado 
idiomático (Prose delia Volgar Lin- 
gua) e outro poético (Ãsolani), 
além de inúmeras poesias no estilo 
petrarquista.

Apoiado nas formas clássicas gre-
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co-romanas, Giangiorgio Trissino 
(1478 1550), escreveu a primeira 
tragédia classica em língua vulgar 
—  Sofonisba (15 15). Alem da tra
gédia, também obtiveram grande 
exito as excelentes comédias de 
Maquiavel* e Ariosto*.

Quase toda a produção lírica da 
Renascença italiana (e de outros 
países) submeteu-se à influência do 
petrarquismo, cujas formas — me
táforas e temáticas amorosas — fo
ram largamente imitadas e exausti
vamente cultivadas.

A poesia bucólica, por sua vez, 
inspirada em Virgílio* e em poetas 
medievais como Boccaccio, consti
tuiu outra tendência bastante signi
ficativa. O gosto pastoral manifes
ta-se claramente no Orfeu de 
Angelo Poliziano*, na Am inta  de 
Torquato Tasso*, no Pastor Fido 
de Gian Battista Guarini*, na A r
cádia de Jacopo Sannazzaro 
(1458-1530), na Diana Enamorada 
de Jorge de Montemayor (1521?- 
1561) e em L A strée  de Honoré 
D’Urfé (1568-1625), obras essas 
que alcançaram grandes momentos 
estéticos ao mesmo tempo que cor
respondiam às preferências popula
res da época.

O elem ento épico

Dotada de espírito intensamente 
moderno, embora tratando de te
mas medievais, a epopéia consa
grou-se como a mais bela e valiosa 
criação da poesia italiana da Re- 
nascenca. Adotava como forma a 
oitava (estrofe de oito versos, no es- 

Ghiberti. a habilidade requintada em pormenores. ("S acrifíc io  de Isaac".) quema rítmico abababcc).
O poeta florentino Luigi Pulei 

(1432-1484) desenvolveu essa te
mática de forma pioneira: em sua 
obra Morgante (1480), mesclou a 
canção de gesta e o romance cor
tês, realizando uma epopéia gro
tesca e vigorosa, que precede o 
D om  Quixote de Cervantes*. Or
lando Innamorato, do Conde Mat- 
teo Maria Boiardo*, retomou esses 
assuntos, mas tratou-os de maneira 
mais aristocrática, introduzindo 
elementos da mitologia clássica 
aliados a temas da atualidade.

Orlando Furioso de Ariosto* é 
considerado o melhor poema épico 
da Renascença italiana. Relata as 
aventuras de cavaleiros heróicos e 
amorosos, de damas galantes, 
cruéis e até mesmo guerreiras. A 
inverossimilhança de tais peripé
cias é compensada pela doce ironia 
do poeta, um representante exem
plar do espírito renascentista.

Na prosa, além de Bembo e Ma
quiavel, surgiram inúmeras cole
ções de novelas seguindo o modelo 
boccacciano; cartas e panfletos 
políticos e satíricos, como os de 
Pietro Aretino*; diálogos sobre di
versos temas, como o Cortegiano 
do Conde Baldassare Castiglione*, 
obra de tendência platônica, tra
tando das “verdadeiras característi
cas da nobreza”.

Sob o  signo da Plêiade

O prestígio das letras italianas, 
apoiado na moda petrarquista, 
marcou toda a produção literária 
francesa do século XVI.

Tratados de língua e estilo proli- 
feravam  nessa época, entre os quais

Brunelleschi: arquiteto e escultor. (Igreja de Santa Maria dei Fiore.) se destacou Déjense et Illustration
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de la Langue Française —  espécie 
de programa de um £rupo de poe
tas intitulado La Pleiade, redigido 
por Joachim du Bellay*, segundo o 
modelo italiano.

Na segunda metade do século, 
verificou-se uma oposição cres
cente aos excessos de italianismo, 
sobretudo à “ italianização” da lín
gua falada na corte. O maior repre
sentante dessa oposição foi Henri 
Estienne (1528?-1598), ao tentar 
provar que o idioma francês se apa
rentava mais com o grego do que 
com o latim.

Outra figura literária de desta-

3ue, que se manteve independente 
o gosto italiano foi Clément Ma 

rot*: compôs versos nas formas 
tradicionais (baladas, rondós); imi
tou elegias, epigramas e epistolas 
da poesia antiga e traduziu os 
salmos.

As influências italianas (petrar- 
quismo e neoplatonismo) aparecem 
nitidamente em dois poetas lione- 
ses: Maurice Scève (século XVI), 
místico e sensual, e Louise L a b é , 
autora de sonetos amorosos.

Todavia, foi o grupo da Plêiade 
que criou os mais belos poemas da 
Renascença francesa. Pierre de 
Ronsard* (reconhecido ainda em 
vida como o príncipe dos poetas 
franceses) e Joachim du Bellay fo
ram seus principais representantes. 
Ronsard não se revelou apenas 
poeta lírico; escreveu também poe
mas políticos durante as guerras re
ligiosas, onde tomou o partido dos 
católicos. Mas Franciade, sua 
grande epopéia nacional, permane
ceu inacabada.

A Plêiade assinalou ainda uma 
etapa importante na história do 
teatro francês: introduziu na dra
maturgia as regras greco-latinas 
das unidades de lugar, tempo, ação 
e ordem clássica dos cinco atos. 
Étienne Jodelle* escreveu a tragé
dia Cleopâtre Captive, represen 
tada em 1552, perante a corte de 
Henrique II.

Na versão protestante da 
Plêiade, destacam-se dois poetas 
épicos: Guillaume de Saluste, se
nhor Du Bartas (1544-1590), que 
escreveu a Semaine (epopéia sobre 
a criação do mundo), e Agrippa 
d’Aubigné*, protestante radical, 
autor das Tragiques, epopéia de es
tilo humanístico e bíblico, sobre as 
guerras religiosas que testemunhou.

O verdadeiro espírito da Renas
cença manifestou-se de maneira 
mais incisiva em dois grandes pro
sadores franceses: Rabelais e 
Montaigne*. O primeiro soube ex
primir com exatidão o ideal de ale
gria física e moral do ser humano 
em sua época: os heróis Gargân- 
tua e Pantagruel são homens gigan
tes que rejeitam a submissão ascé
tica da Idade Média — acham se 
voltados para um futuro promissor.

Montaigne, por sua vez, escre
veu ensaios introspectivos, mani
festando uma extrema necessidade 
de auto-conhecimento; analista de 
si mesmo, deu um tratamento obje
tivo aos próprios devaneios.

Na península Ibérica

Sob o jugo eclesiástico e, no fim 
do século XVI, da Contra-Re
fo rm a * , a E spanha* apresentou um
movimento renascentista peculiar, Graça e suavidade marcam as obras de Botticelli. apreciado pela corte dos Mediei. ("Nascimento de Vênus"
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muito diferente do ocorrido na Itá
lia. Inclinou-se sobretudo para a fi
losofia escolástica, o ascetismo e a 
propagação da mística cristã. No 
entanto, ainda assim, não fora 
possível conter uma irrupção do 
italianismo, verificada no início do 
século XVI.

Juan Boscán (14937-1542), tra
dutor do Cortegiano de Baldas sare 
Castiglione, realizou uma série de 
poesias imitativas das formas me
dievais italianas. Garcilaso de la 
Vega* foi o primeiro dos grandes 
poetas líricos espanhóis; seus sone
tos, éclogas, elegias e canzoni, ape
sar da evidente forma italiana, ser
viriam de modelo para o lirismo 
espanhol do período conhecido 
como Século de Ouro.

Considerado o maior dos místi
cos espanhóis, Juan de Yepes 
(1542-1591), popularmente conhe
cido como São João da Cruz, reve
lou em sua poesia um ardoroso re
colhimento interior, com formas 
políticas de simbolismo pastoral.

Na prosa narrativa, aestacam-se 
duas obras, no início do século 
XVI: Amadis de Gaula, de García 
Ordonez de Montalvo, e Tragico- 
media de Calixto y  Melibea (mais 
conhecida como La Celestina), de 
Fernando de Rojas (14757-1538).

Em Portugal, desde o reinado de 
Afonso V, manifestara-se o inte
resse pela literatura italiana. Dom 
João* II chegou a corresponder-se 
com Angelo Poliziano e Dom 
João* III contratou os serviços do 
humanista flamengo Nicolau Cle- 
nardo para a educação de seus dois 
irmãos menores.

Nessa época, surgiram humanis
tas portugueses como Aires Bar 
bosa, professor de grego em Sala
manca; Jerônimo Barbosa, autor 
do primeiro dicionário latim-portu- 
guês; André de Resende, latinista e 
historiador; e ainda o erudito Da- 
mião de Góis*.

Em 1548, Dom João* III fun
dava o Colégio das Artes, em 
Coimbra, confiado a uma equipe 
de renomados pedagogos e dirigido 
por André de Gouveia, fundador 
do Colégio de Guienne, em Bor
déus.

Mas foi sobretudo com Fran
cisco e Sá* de Miranda que o dolce 
stil nuovo penetrou na literatura 
portuguesa, trazendo a “medida 
nova’ —  verso decassílabo, can
ções e sonetos de Petrarca, elegias, 
tercetos de Dante, sextinas, a oi
tava rima de Ariosto, Boccaccio e 
Poliziano.

Com Os Lusíadas, Camões ex
pressou a grande epopéia do 
oceano, contando a viageip de 
Vasco da Gama ao redor da África 
e a colonização portuguesa nas ín
dias. Sua poesia lírica (principal
mente os sonetos) caracteriza-se 
por um platonismo e antropocen- 
trismo melancólicos. Sua inquie
tude poética revela uma consciên
cia poderosamente assimiladora do 
espirito renascentista que (ao lado 
de Sá de Miranda) se consolidou 
nas letras portuguesas.

Ciência, filosofia, política

A Renascença produziu notáveis 
transformações no pensamento fi
losófico, científico e político. A 
partir da nova perspectiva antropo- Com seus m últip los ta lentos, Leonardo é um homem típ ico da Renascença. (Pormenor de "Adoração dos M agos".)



cêntrica, engendravam-se teorias e 
sistemas filosóficos que encaravam 
a vida e a natureza sob outro 
ângulo.

O retorno à Antiguidade fez com 
que ressurgissem filosofias esqueci
das (quando não condenadas) na 
Idade Média, como o estoicismo*, 
o materialismo* e o neoplatonismo. 
Até mesmo Aristóteles, filósofo ofi
cialmente aceito pela tradição me 
dieval, passou a ser estudado com 
nova orientação.

Na Itália, Maquiavel com O 
Príncipe inaugurava uma ciência 
política totalmente desvinculada de 
preocupações morais e religiosas. 
Erasmo* de Rotterdam, o inglês 
Thomas More* e outros humanis
tas renovaram o estudo dos textos 
antigos, defendendo a capacidade 
do homem de criar seu próprio pro
jeto de vida. Na França, Mon- 
taigne expressava o advento do in
dividualismo do homem moderno, 
desenvolvendo uma atitude cética 
frente ao mundo._

A revalorização do humano e da 
vida terrena aguçou o interesse pela 
natureza: o que antes era visto 
como simples local de tentações 
para uma boa alma” tornou-se ob
jeto de conhecimento científico. 
Assim, desenvolveram-se os pri
meiros estudos experimentais dos 
fenômenos (esboçados desde o sé
culo XIII nas universidades de Pa
ris, Oxford, Salerno e Montpellier).

Tais investigações ganharam 
contornos definidos com os traba
lhos científicos de Leonardo da 
Vinçi e outros pensadores, prenun
ciando a física de Galileu e New- 
ton*. Copérnico* formulava a teo
ria heliocêntrica, Tycho Brahe* 
efetuava observações precisas so
bre o movimento dos astros, Ke- 
pler* preparava o caminho para a 
descoberta da lei da gravitaçao uni
versal e Francis Bacon* introduzia 
nas ciências o chamado método 
experimental.

Tamanhas modificações no âm
bito cultural não estavam isentas 
de conflitos graves, uma vez que 
significavam a derrocada de uma 
ordem espiritual, social e econô
mica, havia séculos estabelecida na 
vida européia. Os setores tradicio
nais ameaçados reagiram violenta
mente, levando à morte alguns 
desses novos pensadores. Giordano 
Bruno*, uma das mais representati
vas figuras da Renascença italiana, 
pagou com a vida suas idéias con
sideradas perigosas.

Platônicos contra aristotélicos

O pensamento de Platão predo
minou nas correntes filosóficas da 
Renascença, embora aparecesse 
muitas vezes mesclado com as 
idéias de Plotino*.

O centro do movimento platô
nico foi a cidade de Florença, onde 
foi criada a Academia Platónica, 
em 1440. Nela destacou-se o grego 
Georgios Gemistos Pleton 
(7-1450), responsável pela divulga
ção das idéias platônicas na Itãlia. 
Outra figura de destaque foi 
Marcílio Ficino*, presidente 
da Academia de Florença. Suas 
teorias compõem-se de uma fusão 
do cristianismo com o platonismo, 
aliado a um misticismo de cunho 
helenístico. Em Roma, o cardeal Em "Davi", Micholangelo traduz um estudo apurado de proporções e volumes, lembrando representações gregas.
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O grande desenvolvim ento da pintura nos Países-Baixos não sofreu influên- Dürer levou a Renascença para dentro das fronte iras alemãs. A lém  da obra 
cias da cultura greco-romana. ("Cônjuges A rn o lf in i" , de Jan van Eyck.) pictórica, realizou gravuras como “ O Cavaleiro da M orte e do D iabo".

grego Bessarião (discípulo de Ple 
ton) fundou uma academia, onde 
defendia oralmente as doutrinas de 
Platão e de seu mestre.

Pico* delia Mirandolla, um dos 
pensadores mais importantes de 
Florença, identificou cristianismo 
com humanismo. Declarando-se 
por uma religião laica, de caráter 
universal e humano, desenvolveu 
suas teses sob inspiração platônica.
Em busca de uma nova imagem 
para o ser humano, acabou ideali
zando um homem infinito, com sua 
grandeza e capacidade para criar 
sempre coisas novas, indefinida
mente.

Opondo-se à corrente neopl atô
nica, os filósofos aristotélicos apre
sentaram diversas interpretações 
do pensamento de seu mestre, in
clusive a versão escolástica desen
volvida por Tomás* de Aquino no 
século XIII. O aristotelismo era a 
filosofia oficial de Bizâncio, onde 
se combatiam as idéias de Pleton, 
consideradas um “retrocesso” ao 
paganismo.

O aristotelismo cristão propa
gou-se também na Alemanha, ape
sar da crítica luterana à metafísica 
escolástica. Introduzido por Filipe 
Melanchton*, foi lecionado em di
versas universidades germânicas
durante o século XVI. Na França, No século XVI, a arquitetura francesa renovou-se, estruturando edifícios segundo esquemas renascentistas.
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Petrarca, A riosto , Roccaccio e Dante (em cima) marcaram decisivamente 
o universo literário da Renascença. Sua obra. inspirada nas letras clássicas, 
influenciou escritores como Torquato Tasso (esq.), que assim ilou o ele
mento bucólico, e Camões, que desenvolveu as tendências épicas.

essa corrente teve seus defensores 
em Jacques Lefèvre (1450-1537) e 
Charles Bauillé (?- 1533).

Em contrapartida, surgiu ainda 
o aristotelismo pagão dos alexan- 
dristas, que afirmavam a m ortali
dade do espirito, é dos averroístas, 
que acreditavam na existência de 
um só espírito para todos os 
homens.

Influências estóicas e 
epicuristas

Vários humanistas da Renas
cença apoderaram-se das idéias es
tóicas, que repercutiram ampla
mente em correntes posteriores, dos 
séculos XVI e XVII, sobretudo nas 
obras de Montaigne, Bacon, Des
cartes*, Charron* e Spinoza*. En
tre os ensaios estóicos da época, sa- 
lienta-se a Introdução à Filosofia 
Estóica, da autoria de Justo Lípsio 
(1547-1606).

Também a doutrina epicurista 
floresceu na Renascença, e, com 
ela, o atomismo grego. Lourenço 
Valia (1406-1457), um dos grandes 
criticos históricos da Renascença, 
declarava-se adepto de Epicuro* e 
reconhecia o prazer como o mais 
alto bem do ser humano, conde
nando o ascetismo como irracional 
c sem valur.

Outras doutrinas

Paracelso*, cognome de Teo- 
frasto Bombasto von Hohenheim, 
elaborou teorias segundo as quais 
os mistérios da natureza revelam-se 
através de uma ciência esotérica, 
baseada na tradição neoplatônica e 
neopitagórica chamada hermética 
(relativa a Hermes Trimegistos).

Observando a vida e a natureza, 
Paracelso concluiu que elas forne
ciam melhores informações do que 
a “ letra morta dos livros” . Enfati
zando o valor da experiência sobre 
as especulações intelectuais, distin
guia três graus do conhecimento: o 
do homem comum, que se serve do 
“espírito elementar” ; o da filosofia 
adepta, fundada na “luz natural” ; 
e o da filosofia celeste, à qual só 
se chega por meio da revelação di
vina e da graça. Sobre a natureza, 
Paracelso apresentou ainda ex
plicações de caráter astrológico.

O humanista João Reuchlin 
(1455-1522) levou da Itália para a 
Alemanha uma variante do neopla
tonismo —  a cabalística. Tal dou
trina dava maior importância à sa
bedoria secreta dos tradicionais 
escritos sagrados (cabala =  tradi
ção) do que à ciência e à filosofia, 
usando a simbologia dos números,'
letras c  pa lavras.

D. E R  A S M  I. R _ 0  
T E X O P A M l  V I R I  
vndêcuntp áodiflimi Lucti» 
bratíonesj quarum Index 
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Ex recognitione authorís.

Cum gratia ÔC priuilegiolm* 
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Erasmo de Rotterdam fo i o maior humanista cristão, intensam ente dedicado 
à reform a interna do cato lic ism o. (Frontispício de obra filo lóg ica.)

A Renascença presenciou tam 
bém a teosofia dos visionários, ique 
buscavam chegar a Deus através 
da misteriosa inspiração da graça.

A pansofia do luterano Jacob 
Bõhme* dirigiu-se, como os ensina
mentos de Paracelso, para os segre
dos do mundo, procurando enten
der o ser em sua totalidade, através 
da iluminação sagrada.

A  expansão

A Renascença se expandiu por 
toda a Europa, embora não tenha 
atingido em nenhum país o brilho 
cultural que iluminou a Itália.

Nos Países Baixos (sobretudo 
nas províncias que formaram a Bél
gica) ocorreu um notável desenvol 
vimento da pintura*, que não so
freu influências da Antiguidade, 
clássica, nem dos mestres italianos. 
Ali se destacou a escola flamenga, 
cujos principais representantes fo
ram Dürer*, os irmãos Van Eyck*, 
Hans Memling* e Roger van der 
Weyden*. Seu vigoroso realismo 
enfatizava os pormenores da vida 
cotidiana, retratados em cores 
brilhantes.

Na França e na Inglaterra, onde 
as fermentações políticas abriam 
caminho para a consolidação de
E s ta d o s  n a c io n a is ,  p ro l i f e r a r a m

manifestações de caráter político- 
filosófico, originando os grandes 
sistemas filosóficos racionalista 
(França e Alemanha) e empirista 
(Inglaterra).

O teatro francês reviveu como 
poucos a tragédia* grega, nas obras 
de Jean Racine*, Pierre Corneille* 
e outros; entretanto, coube a Wil- 
liam Shakespeare*, na Inglaterra, 
captar o cerne da mentalidade re
nascentista.

Analogamente a seu início, há 
muitas polêmicas em torno do fim 
da Renascença. A maioria dos au
tores oscila entre meados e fim do 
século XVII. Outros chegam a es
tendê-lo até a Revolução* Fran
cesa, coincidindo com o fim da 
Idade Moderna.

Sem dúvida, as primeiras mani
festações românticas, com suas 
propostas de “volta à Idade Mé
dia , pareciam abdicar da cons
ciência antropocêntrica e todos os 
demais valores da Renascença, um 
dos momentos mais brilhantes da 
história.

VEJA TAM BÉM : Absolutismo; 
Capitalismo; Classicismo; Estado; 
Feudalismo; Humanismo; Re-
f o r m a  e  C o n t r a - R e f o r m a .
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Em sentido amplo, o termo 
“renda” é usado para indicar a 
renda nacional, isto é, a remunera
ção aos fatores produtivos do sis
tema* econômico. Em sentido mais 
estrito significa o rendimento pro
porcionado pela propriedade de fa
tores de produção que não podem 
ser reproduzidos, isto é, cuja oferta 
é inelastica, como é o caso dos re
cursos naturais*, especificamente 
da terra. Nesse caso, a renda equi
vale ao aluguel recebido por uma 
propriedade rural ou por um imó
vel urbano.

Existem várias teorias sobre a 
renda da terra. Os fisiocratas fran
ceses, por exemplo, atribuíam prin
cipalmente à generosidade da natu
reza a causa da renda da terra. 
Para eles, todo excedente econô
mico originava-se da terra e termi
nava tomando a forma de renda da 
terra.

Entretanto, para Adam Smith*, 
esta era um ganho de monopólio. 
Na origem da sociedade, em seu 
“estado natural” , todo aquele que 
desejasse produzir bens agrícolas 
apenas teria que ir ao campo e cul 
tivá-lo. Mas como, a partir de certo 
momento histórico, o solo e o sub
solo do país tornaram-se proprie
dade privada de alguns, o produtor 
passou a ser obrigado a pagar ao 
proprietário da terra para explo
rá-la, isto é, entregar-lhe uma parte 
do que conseguiu com seu traba
lho. Essa parte ou esse preço de uti
lização é que viria a constituir a 
renda da terra.

A  teoria de Ricardo

Mais tarde, James Anderson 
(1739 1808), Thomas Robert Malt- 
thus* e Edward West (1782 1828) 
desenvolveram outras teorias sobre 
a questão. Mas foi David Ricardo* 
quem construiu a teoria mais com
pleta a esse respeito.

Ricardo partia de dois pressu
postos básicos: a) a renda é um a re
compensa pelo uso dos “poderes 
originais e indestrutíveis” do solo; 
b) as rendas elevadas não indicam 
a generosidade da natureza; ao 
contrário, apontam-lhe a mesqui
nhez, pois a oferta da terra é mais 
ou menos fixa.

Para explicar a renda, David Ri
cardo usava um exemplo: imagi 
nava um país no início de sua colo
nização, onde haveria terras de três 
categorias diferentes de fertilidade, 
sendo que as mais férteis produzi 
riam maior quantidade de trigo, 
com iguais gastos de capital e tra
balho. Assim, enquanto houvesse 
terras de primeira categoria, ape
nas elas seriam cultivadas, e não 
haveria entre elas nenhuma vanta- 
gejn. O preço do trigo deveria equi
valer ao tempo de trabalho gasto 
na produção. Por outro lado, nin 
guém arrendaria terra porque exis
tiriam outras disponíveis, de igual 
qualidade. Entretanto, com o au 
mento da população, haveria maior 
demanda de trigo e, conseqüente- 
mente, as terras de primeira catego-

Para Adam S m ith, a renda da terra constituía-se em ganho de monopólio.

ria acabariam não sendo suficien
tes para atender à procura; o 
resultado seria uma elevação de 
preços do cereal. A partir desse 
momento, começariam a ser culti
vadas as terras de segunda catego
ria, que apesar de exigirem maior 
custo de produção poderiam ser 
aproveitadas graças à alta dos pre
ços. Mas os donos das terras mais 
férteis desfrutariam de uma vanta
gem em relação aos da de segunda: 
a “renda diferencial” que permitiria 
que as primeiras terras fossem ar
rendadas com base na diferença de 
custo em relação às terras de se
gunda c*ategoria. A medida que a 
população fosse aumentando, subi
ria mais ainda o preço do trigo, e 
as terras de terceira categoria pas
sariam a ser ocupadas, enquanto as 
de segunda também produziriam 
renda, embora sempre em menor 
proporção que as primeiras.

Dessa forma, Ricardo introduziu 
seu conceito de “ renda diferencial”. 
Marx* levou este raciocínio 
adiante: admitiu que quando todas 
as terras disponíveis estivessem 
cultivadas, prosseguindo o au
mento da população e conseqüente 
elevação do preço do trigo, todas 
as terras poderiam dar renda, ainda 
que em doses diferentes. Entre
tanto, essa renda não seria mais 
“diferencial” mas sim “absoluta”.

Mas, além da qualidade da terra, 
os custos de produção podem ser 
afetados tambem pela distância do 
local de cultivo ao centro consumi 
dor. Quanto mais longe, maiores 
serão, naturalmente, os custos de 
transporte. Os proprietários das 
terras próximas receberão uma 
vantagem adicional ou renda dife
rencial, que corresponde à dife
rença de custo de transporte entre 
essas terras e a mais distante que 
esteia sendo cultivada. Ricardo e 
Marx frisaram que a renda não de
terminava os preços dos produtos, 
mas era por estes determinada.

Outras teorias

A teoria de Ricardo gerou inú
meras críticas e várias tentativas de 
melhorá-la e esclarecê-la.

O economista norte-americano 
Henry Charles Carey (1793-1879) 
procurou demonstrar que a ordem

De acordo com  a teoria de David Ricardo, a renda da terra  é determ inada pela qualidade do solo, pela distância
antro o s  lo ca is  d e  cu ltivo  e  o o  cen tros  consu m idores  e  p e los  p reços dos  cerea is .
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Há fatores de produção (entre os quais as máquinas) cuja oferta é inelástica 
a curto prazo e que geram o que Marshall denominou de "quase renda

dos cultivos, na realidade, havia 
sido o inverso, isto é, que o cultivo 
havia começado pelas terras menos 
férteis, mais leves, que são mais fá
ceis de cultivar, ou pelas situadas 
nas alturas, porque exigem menor 
esforço para sua defesa. Afirmou 
ainda que apenas lenta e progressi
vamente a agricultura, com melhor 
material e mais instrução, poderia 
explorar as terras ricas e pesadas, 
intransitáveis mesmo, pelo excesso 
de má vegetação. Na verdade, essa 
divergência entre os dois teoricos 
•tinha uma explicação: Ricardo vi
via na Inglaterra, pais insular cuja 
terra estava apropriada secular 
mente e cujo valor aumentava com 
a população; Carey, por outro 
lado, vivia nos Estados Unidos, 
onde as terras eram abundantes e 
apenas utilizadas nas áreas de mais 
facil acesso e cultivo.

Outros teóricos, da escola mar 
ginalista, explicaram a remunera 
ção do fator terra, assim como a 
dos demais fatores de produção 
(trabalho e capital), pela sua produ
tividade marginal, isto é, pela 
quantidade de produto excedente 
obtido com o cultivo de mais uma 
unidade de solo. Baseados na teoria 
do valor-utilidade, afirmavam que 
a produtividade da terra diminuía 
à medida que sua quantidade no 
processo produtivo aumentava em 
relação aos outros fatores. Aplica
vam, dessa maneira, a teoria dos 
rendimentos decrescentes, já  for
m ulada por Ricardo. Assim, a terra 
seria tanto mais valiosa quanto me
nor fosse a sua disponibilidade. 
Sendo arrendada em mercado per
feitamente competitivo (premissa 
clássica mantida pelos marginalis- 
tas), a renda da terra corresponde
ria, portanto, à sua produtividade 
marginal.

Escolas mais recentes admitem a 
renda como uma realidade indis 
cutível. Afirmam a existência da 
renda não somente na agricultura e 
nos terrenos urbanos, mas também 
nos demais setores da produção e 
inclusive na indústria: cada uni
dade^ devido à sua localização em 
relação aos centros consumidores, 
pode gerar uma renda diferencial.

Alrred Marshall*, economista da 
escola neoclássica, revisou a teoria 
da renda da terra de David Ri-

cardo. Reconheceu que a fertili
dade do solo pode ser aumentada 
e/ou depauperada se não for man
tida por praticas de cultivo adequa
das. Mas insistia na existência de 
dotes da terra puramente “natu
rais”, que colocam certas áreas em 
melhores condições que outras.

Prosseguindo o raciocínio de Ri
cardo, Marshall acrescentou ainda 
que a “terra” nesse sentido é ape
nas o caso extremo ou limitador de 
uma classe muito maior de agentes 
produtivos. Há determinados fato
res de produção, cuja oferta é elás
tica a longo prazo, entretanto ine
lástica a curto prazo (dentre eles, 
segundo Marshall, estao as “ má 
quinas e outros instrumentos feitos 
pelo homem”). Sua oferta não é 
fixa como a da terra, de modo que 
os ganhos provenientes de seu uso 
não podem ser chamados de 
“renda” no sentido econômico. 
Não obstante, a curto prazo, não se 
pode aumentar nem diminuir sua 
oferta, já  que são de uso relativa
mente durável e sua fabricação de
manda tempo. Aos rendimentos 
provenientes da demora de ajusta
mento do suprimento de determi
nado equipamento à procura, que 
são determinados da mesma ma
neira que as rendas na teoria de Ri 
cardo, Marshall denominou “quase 
rendas”.

Marshall introduziu também o 
conceito de “excedente do consu
midor” ou “renda econômica do 
consumidor”. O preço que uma 
pessoa paga por um bem jam ais 
pode ultrapassar e raramente al
cança aquele pelo qual ela desisti
ria de adquiri-lo. Desse modo, a sa
tisfação obtida com sua compra 
geralmente é superior ao preço. A 
diferença entre o preço que a pes
soa estaria disposta a pagar e o 
realmente pago constitui a medida 
econômica dessa satisfação suple
mentar. Poderá ser chamada de 
“renda do consur-idor”.

VEJA TAM BÉM : Capital; Con
sumo; Contabilidade Nacional; 
Emprego; Investimento; Juro; Lu
cro; Naturais, Recursos; Pou
pança; Produto; Renda, Reparti
ção da; Salário; Valor.

Renda, 
Repartição da

Embora a análise quantitativa 
da repartição da renda* possa ser 
abordada sob diversos aspectos, os 
economistas costumam dar espe
cial atenção à sua repartição fun
cional e pessoal.

A repartição funcional preocu
pa-se com o modo pelo qual a 
renda nacional é distribuída entre 
os diversos fatores de produção: 
trabalho*, capital* (financeiro e 
produtivo) e recursos naturais* — 
através dos salários* (remuneração 
do trabalhador), juros* (ao capital 
financeiro), lucros* (ao capital pro- 
dutivo-empresas), e renda da terra 
(aos recursos naturais).

A repartição pessoal da renda é 
a divisão do valor gerado pela pro
dução social entre as unidades con 
sumidoras do sistema. Trata-se da 
repartição determinada pelo tam a
nho da renda recebida por cada in
divíduo (renda individual) ou famí
lia (renda familiar). Resulta disso a 
distribuição de famílias por tam a
nho de renda. Para a analise desta 
distribuição, costuma-se ordenar as

famílias (ou indivíduos), das mais 
pobres às mais ricas. Visando uma 
simplificação, a população é divi
dida em cem partes (percentis) ou 
em dez partes (decis), e verifica-se 
a parte que cada decil ou percentil 
recebe da renda total. A repartição 
pessoal está diretamente relacio
nada com a repartição funcional e 
é por esta determinada.

Existem ainda outras formas de 
analisar a distribuição da renda: 
setorial (divisão entre os setores da 
economia); ocupacional (entre dife
rentes indústrias ou grupos ocupa- 
cionais), geográfica ou regional 
(entre as regiões de um mesmo 
país), internacional (em âmbito 
mundial), racial, sexual, etc.

A repartição funcional

A repartição da renda entre os 
fatores de produção foi sempre 
uma das grandes preocupações da 
literatura econômica, desdp os au
tores clássicos.

Com Adam Smith*, a teoria da 
distribuição surgiu como corolário 
da teoria dos preços*. A análise do 
salário, do lucro e da renda não 
procurava explicar a divisão do 

roduto global, mas revelava a in- 
uência desses três componentes 

no preço natural de um bem.
David Ricardo*, por outro lado, 

colocou a repartição como o prin-

A análise da repartição da renda costum a ser fe ita  sob os aspectos da d is tr i
buição entre os fatores de produção e entre as unidades consumidoras.
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Karl Marx baseou-se na concepção de va lo r-traba lho : o va lor dos bens é dado pelo trabalho que os produziu.

cipal problema da economia polí
tica. Observou que a produção era 
efetuada por meio dos fatores tra
balho, capital e recursos naturais. 
Dessa forma, a renda total da so
ciedade seria distribuída entre as 
classes de acordo com sua partici
pação no processo produtivo. Se
gundo Ricardo, havia três classes: 
os proprietários da terra, os donos 
de estoque ou capital necessário a 
seu cultivo e os trabalhadores, que 
cultivavam a terra. Nos diferentes 
estágios da sociedade, as propor
ções do produto que seriam desti
nadas a cada um a das classes — 
como renda, lucro e salários — se
riam essencialmente diferentes, de
pendendo da fertilidade do solo, da 
acumulação de capital, do cresci
mento da populaçao e das técnicas 
e instrumentos empregados na agri
cultura. A renda do trabalhador de
penderia do valor dos produtos ne
cessários à sua subsistência. 
Sempre que transitoriamente a 
pressão da procura fizesse subir o 
salário acima deste nível, a popula
ção passaria a crescer mais de 
pressa e o conseqüente aumento da 
oferta de força de trabalho faria 
com que o salário voltasse ao nível 
de subsistência. A taxa média de 
salários seria determinada pelo va
lor ou tamanho de um “ fundo sala
rial real” , que seria dividido pelo 
número de trabalhadores.

A renda do proprietário territo
rial seria determinada pela dife
rença entre os custos de produção 
em cada exploração e os preços al
cançados pelos produtos no mer
cado. A esta diferença, Ricardo 
chamou de “renda diferencial” ; ela 
existiria devido às variações na fer
tilidade e localização em relação 
ao centro consumidor de cada pro
priedade. A remuneração paga ao 
capitalista, Ricardo chamou de lu
cro, confundindo assim o juro — 
renda paga ao capitalista finan
ceiro —  com o lucro propriamente 
dito, isto é, a remuneração do capi
talista. Dessa forma, a rendado ca
pitalista surgiria em função de uma 
taxa de lucro resultante dos preços 
dos produtos e das taxas das diver
sas remunerações (salários, rendas 
da terra, etc.) que compõem o 
preço de custo. David Ricardo ela
borou uma construção dinâmica 
que colocava em relevo as leis da 
repartição. Afirmava que a renda 
dos proprietários fundiários au
mentaria cada vez mais devido ao 
aumento dos preços dos produtos 
agrícolas, já  que, sob a pressão de
mográfica, haveria uma crescente 
necessidade de se cultivarem terras 
de fertilidade menor e de lhes incor
porar sempre mais trabalho e capi
tal. Assim, a “renda” dos proprie
tários das terras mais férteis 
aumentaria, em detrimento do lu
cro, já  cjue o salário não poderia 
cair abaixo do nível de subsistên
cia. Ricardo conclui, dessa ma
neira, que a tendência contínua à 
baixa da taxa de lucros levaria à 
queda da acumulação do capital e 
portanto à expansao da atividade 
econômica, devendo a economia 
acabar alcançando o chamado “es
tado estacionário”.

Karl Marx* via o problema de 
outra forma. Calcou sua teoria de 
repartição da renda na concepção
do valor-trabalho e desenvolveu-h

nas análises da exploração e da 
mais-valia. O valor de troca dos 
bens é dado pelo trabalho que os 
produziu. Os capitalistas adquirem 
a força de trabalho e pagam aos 
trabalhadores salários que corres
pondem ao valor dos produtos ne 
cessários à reprodução de sua força 
de trabalho e que sao inferiores ao 
trabalho por eles produzido. Essa 
diferença extraída dos trabalhado
res é a mais-valia.

Segundo a teoria de Marx, a re
partição é feita através de duplo 
mecanismo: numa primeira fase, os 
capitalistas e os trabalhadores dis
putam a divisão da renda; depois, 
numa segunda etapa, os capitalis
tas, de posse da mais-valia sub
traída aos trabalhadores, repar
tem-na, entre si, sob a forma de 
lucro líquido, juros e renda da 
terra.

Depois de indicar como o pro
duto total é repartido entre o con
junto de trabalhadores e o conjunto 
de capitalistas, Marx analisou os 
processos pelos quais a mais-valia 
global era distribuída entre os seto
res de produção (indústria, comér
cio, agricultura, etc.) e depois, em 
cada setor, entre os capitalistas, 
ora em função dos detentores do di
nheiro, ora em função dos proprie
tários de recursos naturais. As 
desigualdades na distribuição 
tenderiam a aumentar cada vez 
mais, devido à crescente acumula
ção de capital e da  lei de concentra
ção. Os capitalistas teriam que acu
mular a mais-valia para atender às 
transformações nos métodos de 
produção. No entanto, uma vez que
o  p rocesso  cap ita lis ta  tende a au~

mentar a dimensão das empresas, 
os capitalistas menores vão sendo 
eliminados.

Havia uma diferença fundamen 
tal entre a teoria clássica e a mar 
xista. Enquanto admitiam que a 
população, o produto nacional, e a 
participação dos diferentes grupos 
na renda se modificam, os clássicos 
supunham que a estrutura institu
cional, determinante das relações 
de produção, sempre permaneceria 
a mesma. Já  a teoria marxista con
sidera essa estrutura como sendo 
historicamente condicionada, pre
cisando mudar para atender aos re
quisitos do desenvolvimento das 
forças produtivas.

À teoria marginalista ou da pro
dutividade marginal é considerada, 
de certa forma, uma reação à aná
lise marxista.

A produtividade marginal parte 
do pressuposto de que a remunera
ção dada a cada agente de produ
ção tende a ser igual ao valor da 
porção do produto que não teria 
existido se nao se tivesse usado esse 
agente de produção. Assim, numa 
produção global, devem ser deter
minadas as partes devidas, respec
tivamente, à produtividade da terra 
(colaboração do proprietário terri
torial), à produtividade do capital 
(máquinas, capital financeiro, etc.) 
e à produtividade do trabalho (for
necida pelos trabalhadores). Se
gundo os teóricos da produtividade 
marginal, cada fator de produção é 
empregado em tal quantidade que 
a produtividade da ultima unidade 
(produtividade marginal) equivale 
ao rendimento deste fator. Desse 
modo, cm icgiine de IIherdade eco

nômica (concorrência perfeita), o 
justo emprego de cada fator deter
minaria suajusta remuneração.

A  repartição pessoal

Um dos métodos utilizados para 
a visualização da dispersão da 
renda entre os indivíduos ou famí
lias é o da “curva de Lorenz”. Os 
rendimentos da população são ta 
bulados e ordenados da categoria 
mais baixa para a mais alta e com
para-se em escala aritmética a pçr- 
centagem acumulada da renda 
agregada, com a porcentagem de 
pessoas recebendo até um determi
nado nível de renda. Verifica-se as 
sim, por exemplo, qual a porcenta
gem da renda total recebida pelos 
10% mais pobres da população, pe
los 20% mais pobres e assim por 
diante, até alcançar os 100%. Os 
dados são colocados num sistema 
de eixos cartesianos e o grau de 
convexidade da curva resultante 
em relação à origem determina o 
grau de desigualdade na distribui
ção das rendas. No caso limite da 
repartição perfeitamente igual, a 
curva aproxima se de uma reta 
(10% das famílias ou indivíduos re
cebem 10% da renda total; 20% re
cebem 20%; e assim por diante, ou 
seja, não há pobres nem ricos). A 
partir da “curva de Lorenz” são 
calculados coeficientes de concen
tração como o de Gini, que medem 
o grau de afastamento da reparti
ção pessoal realmente encontrada, 
mediante um censo, em relação à 
repartição igual. Eles medem, por
tanto, o grau de desigualdade.

Comparações quantitativas rea-
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lizadas entre alguns países latino- 
americanos e os Estados Unidos e 
o Reino Unido, por exemplo, de
monstram maior desigualdade pre
dominante nos primeiros. O coefi 
ciente de concentração de Gini, no 
início da década de 1960, era 0,53 
para o México, 0,48 para o Brasil, 
a Argentina e a Colômbia, 0,40 
para os Estados Unidos e 0,34 para 
o Reino Unido. Entretanto, esses 
coeficientes dão apenas uma visão 
geral da situação, sendo necessá
rios dados mais específicos para 
melhor avaliar a posição dos paí
ses. A Argentina, por exemplo, 
mostrava em 1961 uma considerá
vel concentração de renda no topo 
da escala (os 10% mais ricos da 
população recebendo 39,1% da 
renda total), uma certa homogenei
dade nos grupos intermediários e 
uma renda relativamente alta nos 
grupos mais baixos quando compa 
rada com os demais países latino- 
americanos (os 50% argentinos 
mais pobres obtinham 23,4% da 
renda). O Brasil, com um coefi
ciente de concentração similar, 
apresentava um quadro diferente de 
distribuição em 1960: aos 10% su
periores, correspondiam 38,8% da 
renda e aos 50% inferiores, 17,6% 
da renda. No México, mais ou me
nos na mesma época, o decil supe
rior se apropriava de 41,2%, en
quanto os 50% de rendimentos 
menores recebiam cerca de 15,4% 
da renda. Observando os mesmos 
dados referentes aos Estados Uni
dos, encontravam-se os 50% menos 
afortunados com 23,2% e os 10% 
superiores com 20% da renda. E 
difícil encontrar uma estreita rela
ção entre distribuição e estágio de 
desenvolvimento, se for feita uma 
mensuração em termos de níveis 
absolutos de renda per capita ou 
estrutura da economia. A situação 
favorável da Argentina em 1961, 
por exemplo, pode ser devida nào 
somente a seu estágio de desenvol
vimento relativamente avançado 
como também a outros determinan 
tes básicos (recursos naturais, taxa 
de crescimento da  população, etc.) 
que explicariam a renda mais van
tajosa das escalas inferiores. Essas 
considerações, contudo, não ex
cluem a possibilidade de que algu
mas características da distribuição 
possam depender diretamente do 
nível de renda absoluto. Em econo
mias com baixa renda per cagita e 
que apresentam alta proporção da 
força de trabalho empregada na 
agricultura, uma porcentagem me
nor da população terá provavel
mente rendas abaixo da média na
cional, enquanto a proporção com 
renda igual a múltiplos desta média 
pode variar bastante.

O Brasil passou por um processo 
de maior concentração na distribui
ção da renda durante a década de 
1960. A concentração no topo in
tensificou-se. Os 5% detentores das 
rendas mais altas tiveram sua parti
cipação na renda nacional aumen
tada, o que correspondeu a uma 
queda na proporção destinada a 
quase todo o restante da popula
ção. O coeficiente de concentração 
Gini aumentou de cerca de 0,48 
(em 1960) para 0,57 (1970). A me
tade da população com menores
rendim entos, que receb ia  17 ,6%  da

-renda total (1960), passou a rece

ber 13,7%, e os 10% mais ricos ti
veram sua parte aumentada de 
38,8% para 48,3%.

Essa concentração ocorreu so
bretudo nos setores secundário e 
terciário e a explicação para isso 
pode ser encontrada em vários as
pectos da política econômica go
vernamental adotada na década. 
Argumenta-se que o aumento da 
renda das classes mais abastadas 
(onde a propensão a poupar tende 
a ser maior) incentiva a poupança 
e o investimento e conseqüente
mente o crescimento da produção. 
Partindo desse pressuposto, have
ria duas alternativas: ou repartir 
melhor a renda, ou concentrá-la 
para fazê-la crescer. Tendo sido es
colhida a segunda alternativa, vá
rias medidas de concentração fo
ram adotadas, como a redução dos 
salários mínimos reais no período, 
a redução do poder de barganha 
dos sindicatos, etc. Essa “compres
são salarial” , ao nível dos trabalha
dores pouco qualificados, possi
bilitou que os aumentos de 
produtividade do sistema fossem, 
em sua maior parte, retidos em 
mão dos empresários e dos traba
lhadores de nível elevado. No en
tanto, muitos negam a necessidade 
de concentrar a renda, desde que o 
Estado assuma um papel ativo no 
processo de acumulação do capital. 
Seria possível, assim, compatibili
zar a expansão econômica com me
nos desigualdade em seu desfrute 
pela população.

VEJA TAM BBÉM : Capital; Capi
talismo; Juros; Lucro; Margina- 
lismo; Preço; Produto; Renda; Sa
lário.

No entanto, ds países subdesenvolvidos caracterizam-se pela acentuada irregularidade na repartição da renda
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Na prática escolar, quase todas as crianças apresentam problemas. Variam apenas a freqüência e a intensidade.

Rendimento
Escolar

As acentuadas baixas no rendi
mento escolar e a crescente indife
rença de muitos jovens em relação 
ao estudo, mobilizaram educadores 
em debates e pesquisas sobre o pro
blema, logo após a Segunda* 
Guerra Mundial.

Entre as causas de diminuição 
no rendimento escolar levantadas 
por essas pesquisas, no Brasil, des- 
tacam-se: distúrbios glandulares, 
dificuldades no aparelho visual, 
amigdalite, disritmia cerebral, defi
ciência do professor, expressão de 
rebeldia contra os pais, desânimo 
do aluno que se sente inferiorizado 
por um irmão ou mesmo pelo pai 
na atividade intelectual e escolar; 
baixo nível de instrução em casa, 
criando desestímulo; baixo quo
ciente de inteligência; dificuldade 
de adaptação ao novo ambiente es
colar; novas atitudes familiares e 
descrédito no estudo como valor 
sócio-econômico. Os resultados 
das pesquisas, abrangem portanto 
causas de caráter fisiológico, psico- 
pedagógico e sócio-culturaí. De 
modo geral, essas causas estão in- 
ter-relacionadas e, mesmo anali
sando-se o problema de uma pers
pectiva estritamente pedagógica, 
Verifica-se que o processo educa
cional sofre profunda influência da 
realidade social, uma realidade que 
se transforma, exigindo a readapta- Carência afetiva —  um dos responsáveis pela deficidncia nos estudos.

ção dos processos educacionais, já  
que se destinam a preparar o in
divíduo para viver numa sociedade 
em mudança.

A educação, pelo menos até o fi
nal do 1.° grau, deve ser prevista 
para a grande maioria dos jovens. 
Neste sentido, procedimentos de se
leção e outros julgamentos para de
terminar quem poderá usufruir das 
oportunidades educacionais tor
nam-se irrelevantes. A educação, 
preocupando-se cada vez mais com 
o desenvolvimento pleno de todas 
as crianças e jovens, exige que a es
cola se responsabilize pela busca 
de condições de ensino-aprendiza- 
gem em que capacitem cada indiví
duo a alcançar o mais alto nível de 
apendiza^em possível. Dessa forma 
a avaliaçao do rendimento escolar 
é um dos aspectos do processo de 
ensino-aprendizagem que está pas
sando por grandes transformações.

Selecionar ou desenvolver

Durante muitos séculos, a edu
cação* em todo o mundo foi prati
cada de modo primordialmente se
letivo. A maior parte da energia 
dos professores e administradores 
escolares dirigia-se à determinação 
de quais alunos poderiam ingressar 
numa etapa do sistema educacional 
ou passar de uma série para a se
guinte. A educação era concebida 
como um conjunto de tarefas que 
devem ser apreendidas e que se tor
nam gradativamente mais difíceis à 
medida que se caminha do primeiro 
ao último ano de escolaridade. Por 
trás disso —  e para justificar o re
duzidíssimo número dos que chega
vam ao fim do processo — havia 
a suposição básica de que poucos 
alunos teriam as “aptidões natu
rais”, ou as habilidades e atitudes 
necessárias para atingir com su
cesso os últimos degraus. A tarefa 
educacional básica reduzia-se por
tanto à identificação dos poucos a 
quem se deveria permitir superar as 
várias etapas, ate serem admitidos 
na educaçao universitária.

Um dos mais graves efeitos 
desse processo centrado na seletivi
dade — especialmente quando as 
decisões fundamentais eram toma 
das precocemente, antes dos doze 
anos —  era afastar das escolas a 
m aioria das crianças socialmente 
desfavorecidas, privilegiando as 
que pertenciam a famílias de m aio
res recursos (e portanto contavam 
com facilidade de compra de livros, 
aulas particulares, vivência cultural 
mais intensa e boa saúde física e 
mental).

Em contraste com esta visão 
educacional, surgiu modernamente 
a que considera o desenvolvimento 
do indivíduo como função primor
dial da educação: a tarefa central 
das escolas fica sendo não mais se
lecionar alguns indivíduos, mas 
desenvolver em todos as caracterís
ticas que os tornem capazes de vi
ver e atuar efetivamente numa so
ciedade complexa.

Essa concepção parte do princí
pio —  apoiado por pesquisas de 
psicologia* educacional — de que 
estas características podem ser de
senvolvidas por meios pedagógi
cos. E corresponde tambem a uma 
necessidade concreta do mundo 
moderno: o desenvolvimento tecno-
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Entre os fatores que prejudicam o rendimento, conta-se a influência nega
tiva de companheiros problemáticos. O esforço conjunto de pais e mestres 
permite o reajustamento, embora às vezes permaneça certo atraso.

lógico e o aperfeiçoamento dos sis
temas produtivos requerem um nú
mero cada vez maior de tra
balhadores especializados.

A  avaliação reorientada

Numa concepção seletiva de 
educação, a avaliação do rendi
mento escolar tinha como função 
básica atribuir notas e classificar 
os alunos a fim de identificar aque
les que podiam ser promovidos 
para graus mais avançados de es
colaridade, sem haver uma preocu
pação em verificar os fatores que 
estariam interferindo no baixo ren
dimento dos outros; muitas vezes 
essa avaliação assumia um caráter 
de punição e recompensa. Desta 
forma a avaliação pouco contri
buía para a melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem e dificil
mente servia para assegurar que to
dos ou a maioria dos alunos atin
gissem os objetivos propostos pelo 
sistema educacional.

Na educação concebida como 
processo destinado a desenvolver 
todos os indivíduos, a avaliação 
adquiriu um significado mais am
plo, entendida como um processo 
sistemático de coletar, analisar e 
interpretar evidências para determi
nar se realmente certas mudanças

comportamentais possíveis e dese
jáveis (objetivos educacionais) se 
produziram nos alunos, assim 
como em que medida estas m udan
ças ocorreram em cada aluno indi
vidualmente. Neste sentido, o pro
cesso de avaliação engloba uma 
grande variedade de evidências 
além daquelas obtidas através dos 
tradicionais exames escritos finais. 
Assim entendida, a avaliação for
nece informações valiosas a todos; 
alunos, pais, professores, orienta
dores e escola como um todo.

Em relação ao aluno, não só 
pode permitir verificar quais são 
seus conhecimentos, habilidades, 
interesses e atitudes no início do 
curso ou programa, possibilitando 
a determinação mais segura de 
suas necessidades educacionais, 
como também esclarece em que 
medida, durante o processo de ensi- 
no-aprendiz agem, ele está se desen
volvendo na direção desejada, 
apontando as possíveis deficiências 
de aprendizagem que precisam ser 
superadas. Como conseqüência, os 
momentos de avaliação deixam de 
ser um fim em si mesmo, ou um 
meio para apresentar um boletim, 
perdem seu caráter persecutório e 
passam a ser encarados como parte 
integrante de uma situação d : 
aprendizagem.
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Para o orientador educacional a 
avaliação fornece informações rela
tivas a aptidões, interesses e atitu
des que poderão ser usadas na 
orientação profissional além de re
velar outros aspectos do comporta
mento do aluno que ajudam a cons
tatar possíveis desajustes e pro
blemas emocionais ou físicos.

Do ponto de vista do professor 
e do orientador pedagógico a ava
liação é de fundamental importân
cia para a melhoria do processo de 
ensino-aprendízagem, podendo ser 
usada como um sistema de controle 
de qualidade através do qual é 
possível determinar a cada passo se 
este proceíso está sendo eficiente 
ou nao, facilitando a sugestão das 
modificações necessárias para as
segurar sua eficiência antes que 
seja tarde.

Dessa forma pode ser usada 
para identificar aspectos particula
res que necessitam ser mais desen
volvidos com certos grupos de alu
nos e para prestar ajuda individua
lizada ou prever programas 
individualizados de recuperação 
para alunos em face de seu próprio 
progresso no programa ou plano de 
ensino.

Em re la ç ã o à  escola como um 
todo a avaliação pode fornecer ele
mentos para o planejamento de 
currículo, permitindo fazer as re
formulações consideradas necessá
rias para que os objetivos educa
cionais propostos sejam realmente 
alcançados.

Aos pais a avaliação informa so
bre os progressos dos filhos e for
nece subsídios para determinar a 
forma como podem participar mais 
intensamente da educação dos fi
lhos, quando necessário.

O processo de avaliação para 
atingir suas finalidades de forma 
eficiente deve ser orientado se
gundo alguns princípios básicos: a 
observaçao e registro de informa
ções devem ser sistemáticos e 
contínuos; a participação ativa dos 
alunos deve ocorrer na medida de 
suas possibilidades; os resultados 
da avaliação devem servir como re- 
troinformação acessível a quem 
dela necessite (aluno, professor, 
e tc .. . .); as técnicas ou instrumen
tos de avaliação devem ser adequa 
dos aos objetivos propostos no 
plano de ensino e diversificados: 
testes de realização, de diagnóstico, 
sociométrico, além de observação, 
estudos de casos, entrevistas e reu
niões com pais.

Toda essa reorientação da ava
liação faz parte de um processo de 
mudança que se opera no sistema 
educacional de muitos países. E, 
como todo processo de mudança, 
tem um desenvolvimento lento e 
difícil. As forças transformadoras 
são geralmente externas à escola, 
de ordem cultural, social ou tecno
lógica. E a resistência à mudança 
manifesta-se com bastante freqüên
cia no âmbito interno, por aqueles 
que se recusam a admitir uma 
“missão” diferente daquela à qual 
já  estão acostumados.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Currículo; Didática; Educação; 
Escola; Orientação Educacional; 

Os métodos modernos de avaliação escolar têm por meta final desenvolver em todos a aptidão para a vida social. Ensino.
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Paisagens claras e coloridas, dissolvidas numa luz mágica e cambiante, Constituem temas freqüentes na pintura de Renoir. ("Barcos a Vela em Argenteuil".)

Renoir

Pierre Auguste Renoir nasceu a 
25 de fevereiro de 1841, em Limo- 
ges (França). Filho de família hu
milde, foi muito jovem para Paris, 
onde em 1854 começou a trabalhar 
como decorador numa fábrica de 
porcelana.

Em 1862, com 21 anos de idade, 
Renoir foi admitido na Escola de 
Bei as-Artes, onde iniciou um está
gio no atelier de Charles Gabriel 
Gleyre (1808-1874), pintor acadê
mico suíço de grande reputação na 
época.

Foi aí que teve seus primeiros 
contatos com Monet* e Sisley* e, 
principalmente, com Frédéric Ba- 
zille (1841-1870), de quem se tor
nou um grande amigo.

Suas novas idéias, realistas (se

melhantes às proclamadas por 
Courbet* e Manet*, desafiando o 
gosto do público) atraíam seus 
amigos. Assim, Renoir acabou 
abandonando a orientação de 
Gleyre e passou a seguir suas pró
prias tendências e gostos. Dividia 
seu tempo copiando os grandes 
mestres do Louvre ou paisagens da 
Floresta de Fontainebleau. Ouvia 
conselhos também: influenciado 
por Diaz de la Pena (1808-1876) e 
por Claude Monet, abandonou os 
tons sombrios em proveito dos cla
ros. Sob a orientação de Monet e 
com o apoio de Degas*, os jovens 
começaram a estudar a magia da 
luz. Á noite, reuniam-se no Café 
Guerbois, onde se encontravam 
com Pissaro*, Cézanne* e Zola*, 
por exemplo.

Courbet dominava nas artes. 
Mas por ser moderno era conside
rado corruptor das artes e dos jo 
vens que o seguiam. Renoir era um 
deles: suas primeiras obras — A  
Hospedaria da Mãe A nthony

(1866) e Lisa  (1867) —  eram clara
mente influenciadas por Courbet.

O ficialm ente recusado

Em 1866, Renoir teve seus tra
balhos recusados pelo Salão Ofi
cial, devido à influência de C our
bet. No ano seguinte, seus quadros 
foram novamente rejeitados.

Embora seus estudos no Louvre 
tivessem sido devotados grande
mente aos pintores franceses do sé
culo XVIII, algumas paisagens 
desse período refletem influências 
da escola de Barbizon; a influência 
de Courbet era mais evidente em 
seus trabalhos figurativos (Diana); 
sua admiração por Delacroix* 
transparece na obra Parisienses 
Vestidas à Moda Argelina, tela re
cusada no salão de 1872.

Trabalhando com Monet, em 
Paris, criou Os Patinadores (1868) 
e L a  Grenouillère (1869), obras que 
representam um dos primeiros está
gios dos conceitos e técnicas do

Impressionismo*. Mas o salão de 
1870 incluiu sua obra A Banhista.

Durante a Guerra Franco-Prus- 
siana (1870), Renoir serviu num re
gimento de cavalaria em Tarbes. 
Os amigos ficaram separados por 
algum tempo e, ao fim das hostili
dades, reencontraram-se em Paris, 
com exceção de Bazille, morto du
rante o conflito.

Após a guerra e até 1883, Renoir 
passou a adotar a técniCa impres
sionista sob a influência de Monet, 
não só nas paisagens como tam 
bém nas figuras. Suas telas passa
ram a ser luminosas, claras e colo
ridas e seus temas prediletos eram 
a paisagem, o nu ao ar livre, as 
composições do cotidiano, retratos 
e algumas naturezas mortas.

Em 1874, os impressionistas reu
niram-se e realizaram a desejada 
exposição de pintura jovem. Renoir 
tornou-se membro da Sociedade 
dos Artistas Pintores, Escultores e 
Gravadores, fundada nesse ano, e 
que exibiu quatro, dentre os oito
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Nas figuras de mulher, linhas e formas estilizadas harmonizam-se com massas de cor. ("Banhista Sentada".)

impressionistas, em várias exposi
ções (1874, 1876, 1877, 1879).

Entre os trabalhos de Renoir ca
racterísticos dessa fase estão O Ca
marote, O Caminho em Declive 
Através do Capinzal (1874/78), 
Retrato de M onet (1875), Grands 
Boulevards (1875), Madame Char- 
pentier e suas Filhas (1878), Pas
seio de Barco no Castelo (1879), 
Rosa e A z u l ( \ i i  1).

Em 1880, Renoir casou-se com 
seu modelo Aline Charigot. Nos 
dois anos seguintes fez viagens à 
Argélia e à Itália, onde teve tempo 
suficiente para admirar o trabalho 
de Rafael* e dos grandes mestres, 
nos museus de Florença, Roma, 
Veneza e Nápoles. Retom ando à 
França, o artista passou a traba
lha* com Cézanne.

Nessa época (entre 1883 e 1884), 
ocorreu uma transformação no seu 
estilo, que acabou por afastá-lo 
das concepções impressionistas. 
Sob a influencia dos mestres italia
nos, iniciou uma pesquisa que ten
dia a valorizar a linha e o desenho: 
ao invés de ser absorvida pela luz, 
a forma passou a ser determinada 
pela linha. Trabalho chave para 
comparação de estilo é A s Sombri
nhas, realizado provavelmente en
tre 1881 e 1886.

A partir de 1890, ocorreu nova 
mudança em seu estilo. Adotou 
uma feitura espessa e flexível que 
marcaria toda a sua evolução pos
terior, com forma e cor harmonio
samente equilibradas. Nessa fase 
destaca-se A Banhista Adormecida
(1897).

As mulheres nuas continuaram 
freqüentes em seu trabalho: as figu
ras são caracterizadas por uma 
monumentalidade de proporções 
comparável à de Rubens*, além de 
um a grande estilização de formas. 
Desse período são Banhista com  
Chapéu (1904), Banhista Enxu-

f ando as Pernas (1905), Banhista 
entada (1914), Mulher A m ar

rando seu Sapato (1918), Descanso 
'após o Banho ( 1919).

Apesar do reumatismo que o in
comodava desde 1898, Renoir pin
tou até que o pincel lhe caísse das 
mãos. No dia 3 de dezembro de 
1919, faleceu em Cagnes.

VEJA TAM BÉM : Impressionismo.

No seu sentido mais comum, a 
palavra “reportagem” designa a 
matéria jornalística que consiste na 
ampliaçao da notícia, em extensão 
e profundidade. O termo também 
se aplica à execução do trabalho 
que produz essa matéria (o que ex
plica a expressão “durante a repor 
tagem”), a equipe encarregada de 
executá-lo (quando se diz que “a 
reportagem se encaminhou a deter
minado local”) e ao setor ou con
junto de pessoas que é encarregado 
desse tipo de tarefa dentro de um 
órgão jornalístico.

Reportagem escrita

O setor de reportagem dos veícu
los gráficos (jornal, revista) e agên
cias noticiosas compõem-se de re
pórteres de texto e repórteres 
fotográficos. Seu funcionamento 
pode basear-se numa estrutura sim
ples, com uma equipe de repórteres 
orientada por um chefe de reporta
gem ou pelo secretário de redação. 
Numa organização mais elabo
rada, a chefia é múltipla e setorial: 
a equipe é dividida por seções espe
cializadas em determinados assun
tos, chamadas editorias.

O esquema de trabalho é basica
mente o mesmo: o chefe único ou 
os vários chefes distribuem sua 
equipe pejos setores permanentes 
de captação de notícia, reservando 
um a ou mais pessoas que possuam 
melhor qualificação para produzi
rem as reportagens especiais ou 
grandes reportagens.

Os setores permanentes são as 
fontes potenciais do maior volume 
de notícias e por isso há sempre um 
repórter designado para a cober
tu ra” constante de cada um deles. 
No âmbito político-administrativo, 
por exemplo, são setores perma
nentes os principais órgãos de deci
são dos poderes públicos (Câmaras 
Municipais, Assembléias, Câmaras 
dos Deputados, Senado, sedes dos 
executivos, tribunais, Ministérios), 
órgãos de administração e institui
ções políticas.

Os demais setores permanentes 
distribuem-se através dos princi
pais centros de atiyidade cultural, 
esportiva, recreativa, religiosa, mi
litar, educativa, econômico-finan- 
ceira e policial.

Ao repórter de setor compete o 
duplo trabalho de registrar os 
acontecimentos noticiáveis nele 
ocorridos e também de pesquisar 
tendências e expectativas de acon
tecimentos futuros.

O repórter especial tem um tra
balho de maior criatividade, que 
em geral exige atuação interseto- 
rial, destinada a captar uma visão 
mais ampla e substancial de acon
tecimentos apenas registrados pela 
reportagem de setor, ou mesmo à 
revelaçao de informações inéditas.

A rotina do trabalho de captar 
informação é sempre orientada por 
um a pauta — que é o nome dado 
ao roteiro de atividades dos diver
sos componentes da equipe —  ela
borada e controlada pelo chefe de
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A presença do jornalista dá à reportagem caráter de testemunho e documento. (Série obtida pelo fotógrafo James Bourdier. da Associated Press, mostrando 
a morte de um estudante que participava de uma passeata em protesto contra a chegada de forças norte-americanas a São Domingos, em 1965.)

reportagem e pelos editores, sob a 
constante supervisão do editor ge
ral ou diretor de redação.

Obtidas as informações, o repór
ter as relata —  por escrito, por te
lefone ou outros meios, conforme a 
necessidade. Esse relato é que ser
virá de base ao texto final da maté
ria, elaborado pelos redatores do 
copy-desk. Freqüentemente, sobre
tudo no caso de reportagens espe
ciais, o próprio repórter redige o 
texto final que é apenas revisado 
pelo copy-desk, ou então pelo edi
tor ou pelo secretário.

O trabalho do repórter fotográ
fico corre paralelamente ao do re
pórter de texto. Cabe a ele registrar 
as fotos mais expressivas do acon- 
tecim ento a noticiar ou, quando
acontece de o fato não ter sido pre

senciado diretamente, fotografar 
seus principais protagonistas ou si
tuações dele decorrentes.

M ais que notícia

As matérias comuns do noticiá
rio jornalístico cotidiano, mesmo 
sendo feitas por repórteres, não são 
chamadas reportagens. O termo é 
mais aplicado à matéria que suçera 
o noticiário corrente em extensão e 
profundidade. Nessa categoria es
tão geralmente os trabalhos dos re
pórteres especiais.

Nesse sentido, a reportagem 
pode ser apenas uma visão mais pe
netrante de algum acontecimento 
noticiável (mesmo que não seja iné
dito), um tratam ento mais amplo e 
relacionante de acontecimentos

-múltiplos e aparentemente soltos 
no noticiário comum, ou ainda a 
revelação importante de fatos e si
tuações ainda não conhecidos. Em 
qualquer caso, não importando o 
tamanho, o que se exige desse gé
nero de matéria é um enfoque mais 
amplo e profundo do assunto, uma 
carga maior de informação e, se 
possível, acompanhada de um tra
tamento interpretativo, analítico. 
Ela exige portanto do seu autor 
uma soma de conhecimentos acima 
dos necessários ao repórter noticia
rista, um trabalho mais extenso no 
recolhimento das informações e um 
texto mais elaborado que o do sim
ples registro noticioso.

Esse tipo de matéria geralmente 
envolve vários dos setores perma
nentes do noticiário comum, além

de outras fontes de notícias pesqui
sadas pelo autor. E pode tambem 
ultrapassar o âmbito das editorias, 
na medida da amplitude em que o 
assunto é focalizado: um aconteci 
mento importante na área econô
mica, por exemplo, e que seja ob
jeto ae reportagem (ou grande 
reportagem, ou reportagem espe
cial), freqüentemente tem repercus
sões nas áreas política, administra
tiva e social.

A reportagem pode até mesmo 
ultrapassar os limites do veículo 
que a divulga e, desenvolvida ou 
mesmo somada a outras, conver
ter-se em livro (o livrojornalismo é 
um novo gênero que vem obtendo 
sucesso em todo o mundo).

A  in ic iativa  da  reportagem pode 
caber a qualquer ramo das chefias
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Uma reportagem pode mobilizar vários jornalistas, que buscam informações em fontes diversas. O "rádio-escuta" (direita) fornece dados complementares.

ou ao próprio repórter, cujo traba
lho costuma ser freqüentemente va
lorizado com a divulgação do 
nome do autor.

Reportagens sonoras e visuais

Nos veículos auditivos (emisso
ras de rádio) e audiovisuais (televi
são e cinema) a composição do se
tor de reportagem é muito variável. 
No rádio, predominam os locuto
res-repórteres, cuja função é trans 
mitir de improviso o aconteci
mento. Na televisão, a equipe 
compõe-se de diretor de TV, diretor 
de imagens, operadores de câm ara 
e de som, reporteres-locutores e, no 
caso de gravação, editor de video- 
tape. A equipe do jornalismo cine
matográfico é formada pelo diretor 
de filmagem e pelos operadores de 
câm ara e de som.

Os setores de reportagem das 
emissoras de rádio e televisão fun
cionam de duas maneiras: nas rese
nhas noticiosas transmitidas perio
dicamente (radiojomais e tele- 
jornais) e nas coberturas ao vivo, 
transmitidas simultaneamente ao 
acontecimento e diretamente do lu
gar da ocorrência, ou aí gravadas 
para posterior transmissão.

No caso das resenhas noticiosas, 
a organização e o funcionamento 
da reportagem assemelham-se em 
geral aos do jornalismo gráfico, ex 
ceto na elaboração dos textos (em
bora eles passem pelo mesmo pro
cesso: do repórter ao redator ou 
copy-desk e deste ao editor ou se
cretário de redação). Os textos dos 
radiojom ais e telejomais devem ser 
mais concisos, mais.curtos e obede
cendo sempre à ordem direta para 
não prejudicar a compreensão. 
Alêm disso, a narrativa textual 
deve ser sincronizada com a audio
visual (na televisão) ou com a so
nora (no rádio, se houver trechos 
de cobertura ao vivo aproveitados 
durante o noticioso).

Na cobertura ao vivo, simultânea 
ao acontecimento, a reportagem de 
rádio faz-se diretamente pela pala
vra improvisada do reporter-locu 
tor, acompanhada se possível de 
ilustração auditiva captada do am
biente pelo operador de som. O es
tilo do repórter radiofónico será 
tanto mais eficiente quanto maior
fo r  seu p od er de sugerir ao  ou v in te
a visão imaginária da realidade

física, através de seus recursos de 
vocabulário e artifícios vocais. En 
tretanto, ele deverá limitar-se a for
necer o maior número possível de 
dados, entregando-os a sensibili 
dade e ao julgamento do ouvinte, 
sem deixar-se envolver pelas pró
prias emoções e opiniões ou pelo 
menos informando quando isso 
acontecer. (O sensacionalismo tem 
sido um inimigo das reportagens 
radiofónicas, principalmente por
que a “evidência”  da imagem de te
levisão e o aprofundamento de con
teúdo dos jornais contribuíram 
muito para desmentir eventuais 
exageros cometidos ao microfone.)

Na televisão, a reportagem ao 
vivo consiste essencialmente da 
imagem e do som diretamente cap
tados, aos quais a fala do locutor 
deve apenas acrescentar os dados 
indispensáveis de identificação, re
lacionamento ou interpretação 
eventualmente cabíveis. Nesse 
caso, portanto, a função de repórter 
pertence basicamente ao diretor de 
TV e a seus colaboradores diretos: 
o diretor de imagem, os operadores 
de câm ara e de som e o operador 
de video-tape (no caso de grava
ção). Aos repórteres-locutores do 
telejornalismo cabe uma função 
oposta à do radiorrepórter: dizer 
com o mínimo de palavras e sem 
artifícios vocais, o que não estiver 
explícito na “ imagem” audiovisual.

A reportagem do cinejornalismo 
funciona com características técni
cas e de estilo praticamente iguais 
às do telejornalismo de cobertura 
direta, com apenas duas peculiari 
dades: a substituição da figura do 
locutor p o r  um narrador oculto e a 
utilizaçao de visualizações mais 
panorâmicas que as possíveis nas 
pequenas telas da televisão.

O jornalismo de rádio, televisão 
e cinema comporta também edi
ções especiais —  grandes reporta
gens —  que requerem igualmente 
maior trabalho de pesquisa, cria
ção e edição; apresentam as carac
terísticas próprias de cada veículo 
e recebem a denominação genérica 
de documentário*.

VEJA TAM BÉM : Agência de 
Notícias; Documentário; Entre-
vista; Jornalism o; N oticiário;
Rádio; Televisão.

A voz do protagonista do fato é um recurso dinâmico da rádio-reportagem.

Imagem e informação mais imediata valorizam as reportagens de televisão.
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Represas e 
Barragens

Barragem é um elemento estrutu
ral construído transversalmente à 
direção de escoamento de um curso 
de água destinado à criação de um 
reservatório artificial, denominado 
represa. Sua utilização pode aten
der às mais diversas finalidades, 
entre as quais gerar energia* elé
trica, regularizar cursos de água 
(para a navegação), fornecer ãgua 
para o abastecimento e irrigação e 
controlar inundações. Com a cres
cente industrialização, a quanti 
dade de energia elétrica consumida 
tornou-se maior. No triénio 
1966-1967-1968, foram construí
das 925 barragens em todo o 
mundo (o que aumentou a capaci
dade dos reservatórios de 
375xl09m 3). Além disso, no final 
de 1968, as estatísticas acusavam 
910 barragens em construção. A 
tendência desse crescimento liga-se 
diretamente à maior demanda de 
energia elétrica.

Os países que possuem os maio
res grupos hidrelétricos são os Es
tados Unidos*, a União Soviética* 
e o C anadá*.'E m  1972, a maior 
central elétrica do mundo era a de 
Krasnoyarsk, na Rússia, cuja capa
cidade de produção atingia 20,4 bi
lhões de quilowatts-hora. A Cen
tral de Grand Coulee, a segunda 
em tamanho, produzia, em 1968, 
2 025 megawatts.

No Brasil, a mais antiga é a Bar
ragem Edgar de Sousa, construída 
em 1906 pela Light, no rio Tietê, 
em São Paulo, para integrar o sis
tema hidrelétrico de Cubatão. En
tretanto já  existia desde 1889 a 
usina hidrelétrica de Juiz de Fora, 
produzindo energia para o con
sumo da região. Muitas outras usi
nas foram instaladas desde então. 
Entre as que se encontram em fase 
de construção (1973) destacam-se 
as usinas do rio Paraná: Jupiá e 
Ilha Solteira. Juntas formarao o 
complexo hidrelétrico de Urubu- 
pungá, com uma potência de 4 600 
M W. Outra grande usina do rio Pa 
raná, a de Itaipu, será construída 
pelos governos do Brasil e Para
guai, segundo convênio assinado 
em Brasilia a 26 de abril de 1974.

Regularização

O aproveitamento dos rios como 
fonte de energia deve ser feito de 
maneira adequada e eficaz, para 
que possam suprir as diversas ne
cessidades do homem. Existe um 
tipo de aproveitamento hidrelétrico 
“em regime natural”, onde não se 
faz alteração no curso das águas. 
As vazões tomadas coincidem em 
cada instante com aquelas disponí
veis no próprio rio. A utilizaçao de 
tal tipo apresenta uma série de res
trições, pois a vazão máxima de es
tiagem implica o aproveitamento 
mínimo do curso, e a vazão maior 
do que a de estiagem aumenta a 
quantidade de energia produzida, 
mas reduz seu tempo de uso.

As barragens resolveram  tais

As barragens são destinadas à criação de um reservatório artificial (represa), com múltiplas finalidades.

Entre as quais o abastecimento de água e produção de energia elétrica.

problemas. O volume de água re
tido regulariza a vazão deman
dada, compensando, com as águas 
que vão sendo acumuladas no pe
ríodo das cheias, as deficiências do 
período de estiagem.

A regularização dos cursos de 
água pode ser diária, semanal ou 
mensal. Quando é feita através de 
grandes reservatórios, obtém-se a 
compensação de sucessivos anos 
hidrológicos. Em qualquer caso, o 
aproveitamento pode ser total ou 
parcial. Para o total usa-se todo o 
volume de água afluído para o re
servatório durante certo tempo, 
com demanda constante ou variá
vel. O aproveitamento parcial é 
empregado quando a demanda é in 
ferior ao módulo da vazão: des 
via-se uma parte da corrente de 
água, por meio de extravertores, 
para o leito do rio. O que não for 
utilizado na geração de energia po
derá ser aplicado na irrigação de 
terrenos.

Segundo suai finalidades, encon
tram-se dois tipos de barragens: de 
acumulação e de derivação. As de 
acumulação destinam-se a formar 
verdadeiros lagos artificiais, inun
dando grande area da bacia hidro
gráfica. Alguns exemplos da capa 
cidade de acumulação dessas 
barragens podem ser dados pela 
Owens Falis, em Uganda, e a de 
Bratsk, na União Soviética, que 
comportam 204,8 e 169,4 bilhões 
de metros cúbicos de água (capaci
dade bruta).

Já as barragens de derivação não 
têm por funçao criar um reservató
rio, mas procuram definir e manter 
uma cota de derivaçao elevada e 
também assegurar derivações efi-
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cientes em qualquer estação hidro- 
lógica do ano.

Chama-se derivação ao conjunto 
de obras destinadas a fornecer 
certa vazão de água que pode ser 
usada tanto para produção de ener 
gia elétrica quanto para a regulari 
zação das enchentes de um rio e o 
abastecimento público de água.

Aproveitam ento hidrelétrico

Barragem é a estrutura que inter
cepta o curso da água. De acordo 
com a utilização e as disponibilida
des do rio, garante-se a alimenta
ção da obra de derivação.

Segundo o tipo de regularização, 
têm-se barragens constituídas por 
diques de pequena altura (suficiente 
para permitir a derivação), ou for
mando reservatórios artificiais de 
acumulação.

Chama-se tomada de água à 
obra construída a montante da bar 
ragem e que permite regular a va
zão a ser utilizada. A vazão ade
quada à alimentaçâo é admitida no 
conduto de derivação que trans
porta a água destinada à alimenta
ção das turbinas. O escoamento da 
agua pode ser feito a superfície 
com declividade inferior a 10%, ou 
a pressão, desenvolvendo-se a céu 
aberto ou em galerias.

A chaminé de equilíbrio tem a 
função de proteger o conduto de 
derivação (a pressão) contra golpes 
de aríete provocados por manobras 
nas turbinas. Caso o conduto de 
derivação seja livre, utiliza-se a câ
m ara de carga, que consiste em um 
pequeno reservatório que precede o 
conduto forçado (tubulações a céu 
aberto ou em galerias que levam 
água às turbinas). Suas funções são 
as de repartir a água nos condutos 
forçados, de suprir as variações das 
tureinas e de assegurar uma carga 
nas tubulações, impedindo a en
trada de ar.

A carga de água é distribuída 
nas tubulações, que a levam até as 
turbinas. Acionando as turbinas, a 
água _gera energia, que, na usina, 
devera ser transformada em energia 
elétrica.

A energia produzida passa pela 
“estação transformadora”, sendo 
depois transmitida a longas distân 
cias pelas linhas de alta tensão. An
tes de entrar para o consumo, a ten
são é reduzida por meio de 
transformadores abaixadores.

As águas, uma vez utilizadas nas 
turbinas, são devolvidas ao curso 
natural do rio, através dos canais 
de restituição ou descarga.

Embora a maioria das barragens 
seja construída exclusivamente 
para gerar energia elétrica, existem 
complexos cujo aproveitamento é 
múltiplo, como, por exemplo, a 
barragem situada na confluência 
do rio Paraibuna e Paraitinga, no 
Estado de São Paulo.

Tipos de barragens ,

De acordo com o material em
pregado em sua construção, as bar
ragens podem ser classificadas em 
tres tipos: de concreto, de terra e de 
enrocamento.

As barragens de concreto têm 
um a estrutura de grande durabili
dade, baixo custo de manutenção, 
adaptam-se a qualquer local, po

rém têm altura limitada pela resis
tência da fundação. Elas podem ser 
construídas em contrafortes ou em 
arcos. Um exemplo de barragem 
em arco é a do Funil, no curso mé
dio do rio Paraíba (município de 
Resende, Estado do Rio). Esse tipo 
de barragem tem menor custo do 
que a de contrafortes, pois emprega 
volume menor de material. Entre
tanto, para serem construídas, de
vem ter comprimento pequeno em 
relação à altura e exigem terrenos 
de grande resistência, capazes de 
suportar os esforços transmitidos 
pelos arcos.

As barragens de terra, conheci
das e construídas há séculos, são 
mais econômicas, desde que se en
contre material adequado nas pro
ximidades da sua construção. De
vido a seu baixo custo e ao 
desenvolvimento da indústria de 
máquinas e equipamentos para es
trada, sua utilização torna-se cada 
vez maior. No entanto, exigem 
mais manutenção do que as barra- 
gen s de concreto.

A maior barragem de terra que 
se conhece é a de Tarbela, no Pa
quistão, com 142 milhões de me
tros cúbicos de terra. Em 1973 en
contrava-se em construção a 
barragem de Nurek, na União So
viética, que foi projetada para ter 
mais de 300 m de altura.

Na construção de barragens de 
terra, uma série de estudos geológi
cos deve ser feita para que se obte
nha o aproveitamento adequado do 
terreno. O solo utilizado para 
preencher a descontinuidade da 
fundação (valetas) não é o mesmo 
que constituirá o núcleo do maciço 
de terra, ou as zonas de montante 
e jusante do maciço. A composi
ção e propriedades físicas da terra 
empregada devem ser conhecidos 
pois um solo argiloso, de alto teor 
de umidade, é impróprio para as 
zonas de montante e jusante. Por 
outro lado, durante a compactação 
das fundações, hã necessidade de se 
corrigir a umidade, lançando-se 
água na camada de terra. Somente 
após a prévia determinação do teor 
de umidade, é que se passa à com
pactação.

Quando a fundação da barragem 
apresenta camada de alteração de 
rocha subjacente ao topo rochoso, 
a superfície é regularizada com mo- 
toniveladora, umedecida e compac 
tada com equipamentos de pneus.

A primeira cam ada de argila 
lançada na fundação não deve ex
ceder a espessura de 20 cm. So
mente no caso de existirem zonas 
de pressão, efetuam-se lançamentos 
de maiores espessuras.

O aterro é executado em cama 
das plano-horizontais, com espes
sura máxima de 25 cm, depen 
dendo do equipamento de 
compactação de que se disponha. 
As operações iniciam-se a partir do 
nível mais baixo da área das funda
ções, progredindo em camadas su
perpostas até atingirem as cotas su
periores. A inclinação da superfície 
do aterro é de mais de 2%, de modo 
a evitar a formação de poças de 
água.

Nas barragens de terra to
mam-se precauções contra a erosão 
do talude (inclinação do aterro) de 
jusante, com o plantio de grama; 
evita se assim a formação de cami-

A água aciona as turbinas, gerando energia. (Turbina em montagem.)

Uma instalação hidrelétrica é composta por: barramento (B); tomada para 
regular a vasão (T): conduto de derivação (D); câmara de carga (CE); pe
queno reservatório que precede conduto forçado (F); e a usina (U).

Nível da água 

i ____

7777/777777777,

Elementos característicos das barragens (à esquerda): face de montante (1) 
e de jusante (2), crista (3), maciço (4), base (5), fundações (6) e nível da 
água (7). Em sua construção é necessário considerar todas as possíveis for
ças atuantes: peso próprio (F,); empuxo hidrostático (F2) e peso da água 
na face montante (F3); empuxo devido aos sedimentos (F4) e ao gelo (Fs), 
apenas nos países muito frios; esforços por terremotos (F#, F7. F„); subpres- 
são da água (U) e a  reação das fundações (R).
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nhos preferenciais de escoamento 
das águas das chuvas.

Os taludes de montante também 
devem ser protegidos contra a ação 
das ondas por meio de pedras re- 
juntadas com argamassa de ci
mento e areia ou, ainda, com 
concreto armado de pequena espes
sura.

Nas barragens de enrocamento 
emprega-se material obtido na es- 
cavaçao do terreno onde será cons
truída a obra. As rochas utilizadas 
(por exemplo, basalto) devem ser 
resistentes, duras e sem fragmenta 
ção excessiva durante a compacta
ção. A espessura da camada lan
çada é de 60 cm. A compactação 
e feita com rolo liso vibratório, de 
peso estático maior do que 8 t por 
tambor. A granulometria do mate
rial empregado não deve permitir a 
acomodaçao de blocos de rochas à 
camada compactada. A proteção 
dos taludes é feita por uma camada 
de rocha de 1 m de espessura.

Geralmente as barragens não 
apresentam um material único de 
construção, mas compõem-se tanto 
de concreto quanto de terra e ro
cha. Esse processo permite unir as 
vantagens de um certo tipo ao 
aproveitamento das condiçoes do 
solo e enrocamento local. A de Ju- 
piá, no rio Paraná, divisa do Es
tado de São Paulo e Mato Grosso 
é um exemplo. Na margem es
querda ela é de seção homogênea

de terra compactada, com 2 385 m 
de comprimento, tendo parte da 
fundação em rochas e parte em de
pósitos aluvionais; a margem di
reita mede cerca de 2 070 m, pos
suindo seção de tipo misto, 
formada por enrocamento a jusante 
e argila compactada a montante.

U tilização do m eio

As barragens têm efeitos ecoló
gicos importantes, transformando 
os ecossistemas* naturais não so
mente na região de construção, 
mas em toda a bacia hidrográfica. 
Por isso, o planejamento deve con
siderar racionalmente os efeitos ne
gativos introduzidos pelo homem 
na natureza, e não reduzir o pro
blema ao que diz respeito a hidrelé
trica, regularização dos rios ou 
abastecimento de água. Assim, po
de-se obter compensação desses 
efeitos, conservando em equilibrio 
a relação homem e ambiente.

Os efeitos ecológicos produzidos 
pela construção de barragens são 
distintos, desde que se considere a 
montante ou a jusante. No primeiro 
caso, o meio ambiente influi direta
mente no reservatório, transpor
tando as principais conseqüências 
negativas para dentro da represa. A 
jusante, da-se o inverso; é o reser
vatório que acaba influindo no 
meio ambiente.

As primeiras conseqüências eco lógicas situam-se na área das nas
centes dos rios, cuja bacia hidro
gráfica alimenta o reservatório. 
Esta área deve ter seus ecossiste
mas preservados a fim de que o 
possível desflorestamento não in
terfira no fluxo das águas.

Numa floresta, a precipitação 
das chuvas tem parte da água de
volvida à atmosfera através da eva
poração; outra parte é retida pela 
vegetação; e um a terceira parte é 
absorvida pelo solo. O desfloresta
mento influi nesse equilíbrio ecoló
gico, alterando muito as condições 
biogeológicas naturais. Os efeitos 
negativos decorrentes são múlti- 

los, com modificação no fluxo 
uvial, acelerando os processos 

erosivos, acarretando inundações, 
assoreamento e escassez de agua 
na época da estiagem.

A ruptura do equilíbrio ecoló
gico leva a grandes variações entre 
os períodos de cheia e estiagem, fo
mentando inundações e formando 
zonas alagadiças propícias ao de
senvolvimento de transmissores de 
doenças endêmicas. A enorme 

uantidade de água represada, in- 
uencia o micro-clima da região, 

devido à grande evaporação. Com 
isso, transforma-se todo o regime 
pluvial.

A área de inundação deve tam 
bém receber um tratamento ade
quado, pois os restos de vegetação, 
troncos, capoeiras, quando submer
sos, decompõem-se e liberam gás 
carbônico. As condições anaeró
bias criadas paralisam toda a mi
neralização e eliminam a vida dos 
peixes freqüentadores do lodo. For
mam-se amda detritos de matéria 
orgânica, aumentando assim o pro
cesso poluitivo.

Devido à oscilação do nível das 
águas da represa, registram-se ou
tras conseqüências ecológicas nas
m argens d o  reserva tó rio . Q u ando
se reduz o nível, desenvolve-se umaa  usina ae ima solteira locailza-se no trecho paulista do rio Paraná.

vegetação típica proveniente de ri
zomas que resistiram à inundação. 
Esta vegetação, quando submersa, 
produz matérias orgânicas que, em 
estado de putrefação, consomem 
oxigênio da água, agravando ainda 
mais a poluição do reservatório.

Além desses efeitos diretamente 
ligados à construção da barragem, 
outros iniciam-se devido à transfe
rência de recursos humanos para o 
local. Os antigos povoados locali
zados na zona de inundação devem 
ser transferidos; novas cidades ou 
vilas, de caráter provisório, são 
construídas durante todo o período 
de duração das obras. O equilíbrio 
entre homem, fauna e flora regional 
é assim totalmente modificado.

A jusante, os efeitos ecológicos 
produzidos decorrem da ação do 
homem. O rio, sob controle hu
mano, terá influência intermitente 
sobre os ecossistemas naturais da 
região. A regularização dos cursos 
de água, modificando o fluxo do 
rio, pode muitas vezes provocar a 
invasão do mar nas terras do delta, 
tornando-as inférteis.

Por outro lado, a sedimentação 
de nutrientes químicos da água no 
fundo da barragem influi na pisci
cultura, pois, na falta de suprimen
tos alimentícios, os peixes procu
ram novo habitat* ou acabam por 
extinguir-se. A própria estrutura da 
barragem influi diretamente nos 
hábitos dos peixes impedindo-os de 
subir a corrente de água na época 
da desova. Esse problema pode ser 
resolvido permitindo-se a passagem 
da montante à jusante no período 
de migração. O problema da reten
ção de elementos fertilizadores no 
fundo das barragens pode ser com
pensado com a irrigação.

VEJA T A M B É M ; Energia E lé
trica; Energia, Fontes de; Rios.

Ao lado de Jupiá, integra o complexo hidrelétrico de Urubupungá.
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Representação

Em seu significado político, o 
conceito de representação surgiu 
em estreita vinculação com a revo
lução burguesa que sacudiu a Eu
ropa nos séculos XVII e XVIII. 
(Revolução Gloriosa, na Ingla
terra, e Revolução Francesa). Seus 
principais teóricos (Locke*, Mon- 
tesquieu*, Rousseau*) rejeitaram 
toda justificação religiosa (“direito 
divino dos reis”, por exemplo) ou 
transcendente para a legitimação 
do Estado*, passando a adotar a 
doutrina da soberania popular, que 
implica a justificação do poder es
tatal pelo povo e equivale à legiti
mação democrática.

Nos séculos XVIII e XIX, houve 
interpretações radicalmente diver
sas quanto aos possíveis regimes 
políticos que realizariam na prática 
o princípio da spberania popular. 
Discordava-se em torno da aceita
ção dessa soberania em termos es
tritamente políticos ou sua exten
são também aos âmbitos econô
mico e social. Havia ainda as posi
ções divergentes dos partidarios 
de um controle direto pelo Estado 
e dos defensores da democracia 
representativa.

Hamilton*, nos Estados Unidos, 
Bentham*, na Inglaterra, e mesmo 
Robespierre*, na França revolucio
nária, consideravam que represen
tação era praticamente sinônimo de 
democracia*. Proudhon*, Baku- 
nin* (teórico do anarquismo*) e os 
socialistas em geral, argumentaram 
o contrário, dizendo que o go 
verno* exercido mediante represen
tação é a negação prática da sobe
rania popular.

A  escolha dos representantes

Os partidários da democracia re
presentativa, e inclusive os que a 
aceitaram contra a vontade, dão 
importância fundamental, no pro
cesso de escolha dos representan
tes, às eleições*.

O sistema eleitoral influi sobre a 
maneira e a fidelidade com que os 
interesses sociais são representados 
e sobre o mecanismo governamen
tal em sua organização, estabili
dade e efetividade.

Todo sistema* político tem (em 
graus variados) necessidade de 
compatibilizar a representação das 
necessidades e interesses de grupos 
com a realização dos objetivos glo
bais do governo a médio e longo 
prazo. Por isso desenvolveram-se 
entre as correntes políticas grandes 
debates sobre quais seriam as for
m as mais apropriadas para efetivar 
um governo representativo.

As discussões sobre o sistema 
eleitoral podem ser reduzidas a 
uma oposição básica entre os tipos 
majoritário e proporcional. Em fa
vor do sistema proporcional, argu- 
menta-se que ele é mais fiel à diver
sidade de opiniões, pois os 
candidatos são agrupados por par
tidos e elegem-se conforme a por
centagem de votos que seu partido
obtenha- E  os  defensores d o  sis
tema majoritário, no qual são elei

tos os que individualmente conse
guem mais votos, acham que ele 
leva a melhores resultados na orga
nização do governo, dando-lhe 
maior coerência e estabilidade.

Rousseau* afirmava que a sobe
rania popular manifesta-se apenas 
num aia — o das eleições — para 
esvair-se em seguida. Mesmo não 
concordando com isso, os partidá
rios do governo liberal representa
tivo geralmente reconhecem que 
uma eleição, por mais “verdadei
ros” ou “fiéis que sejam seus re
sultados, não leva a um controle 
absolutamente democrático do go
verno e, no máximo, permite a 
afirmação- ou rejeição de amplas 
diretrizes políticas. No intervalo 
entre duas eleições, o representante 
dispõe de ampla margem de liber
dade para a escolha ou a formação 
de seu “estilo” particular de atua
ção, que pode nao coincidir com as 
aspirações dos que nele votaram.

Representante e eleitor

Uma questão básica para a dou
trina liberal democrática é saber se 
o representante deve atuar de ma
neira autônoma, baseando-se ape
nas em sua consciência, entendi
mento das questões e capacidade 
de julgamento, ou se deve observar 
sobretudo as preferências de seus 
eleitores mesmo quando discorde 
delas.

Edmund Burke* defendia, no fi
nal do século XVIII, a tese da auto
nomia do representante: “Vosso re
presentante vos deve não apenas 
seu trabalho, mas também seu ju l
gamento; e ele vos trai, em vez de 
vos servir, quando sacrifica esse 
julgamento à vossa opinião”. Difi
cilmente esse político conservador 

Com a Revolução Francesa, difundiram-se as idéias de soberania popular. seria eleito, com essa opinião, na

Em países onde o sistema representativo é regularmente praticado, a opinião pública tem papel de destaque.
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Reprodução

O inglês Jeremy Bentham (esq.) e Robespierre. na França revolucionária, 
consideravam a representação praticamente como sinônimo de democracia.

Para os anarquistas Proudhon (esq.) e Bakunin, jamais haverá democracia 
enquanto houver Estado: o poder instituído tende à própria manutenção.

antiga Atenas ou nos Estados Uni
dos modernos. Na democracia di
reta ateniense, era tão estrita a no
ção de que os conselhos deveriam 
representar os cidadãos, como uma 
amostra, que era freqüente reali
zar-se entre eles um sorteio, em vez 
de eleição.

À concepção do representante 
autônomo, chamado trustee, opõe- 
se portanto à do representante depu
tado (deputy — subordinado ou 
substituto que representa e comu-

rn
ausente

Ideal e realidade

A relação que deve ser estabele
cida entre o representante e seu 
eleitorado é analisada com freqüên
cia nos países onde o sistema repre
sentativo tem sido regularmente 
praticado, sobretudo nos Estados 
Unidos. Os estudiosos do assunto 
em geral concluem que os papéis 
puros (do trustee ou do deputy), tal 
como se expressam nas definições 
doutrinárias, não correspondem ao 
comportamento concreto dos polí
ticos. Postos diante de uma varie
dade de situações e questões a se
rem estudadas e votadas, eles 
desempenham ora um, ora outro 
desses papéis, e ainda um terceiro 
que a doutrina clássica não pre
vira: o de intermediário ou nego
ciador entre interesses e opinioes
d ivergen tes , m esm o no âm bito  re-
trito de seu distrito eleitoral.

A atual estrutura econômica e 
social torna a vida política e a fun
ção representativa muito comple 
xas. Verifica-se que a ênfase numa 
ou noutra interpretação (trustee ou 
deputy) não resulta simplesmente 
da preferência pessoal do represen
tante, mas das condições e dificul
dades que ele enfrenta. Pesquisas 
feitas nos Estados Unidos revela
ram que a interpretação em favor 
do papel autônomo (trustee) é mais 
freqüente entre os políticos prove
nientes dos distritos em que a com 
petitividade eleitoral é menor e a 
reeleição segura.

No debate sobre quais os siste
mas eleitorais mais apropriados, e

Íirincipalmente sobre a responsabi- 
idade do representante diante dos 

eleitores, pode-se distinguir uma 
oposição básica entre as posições 
conservadora ou elitista e a radical 
ou democrática.

Isso ocorre mesmo dentro de 
uma corrente política determinada, 
como, por exemplo, o liberalismo 
político representativo.

VEJA TAM BÉM : Anarquismo; 
Autoridade; Autoritarismo<; Cida
dania; Democracia; Eleições; Es
tado; Executivo, Poder; Federa
lismo; Governo; Interesse, Grupos 
de; Legislativo, Mandato; Partici
pação Política; Partido Político;
Poder; R eg im e; S istem a Político;
Socialismo; Totalitarismo.

A reprodução é uma caracterís
tica dos seres vivos, encontrada 
desde os organismos simples (como 
as bactérias*, algas* e fungos*) até 
nos mais complexos e evolutiva
mente superiores (como os mamífe
ros*), de forma assexuada ou se- 
xuada. Na primeira, a unidade 
reprodutiva origina sozinha um 
novo ser. Na sexuada, é necessário 
que duas unidades se unam para 
haver fecundação.

As unidades reprodutivas podem 
ter natureza, forma e estrutura 
muito variáveis. Na reprodução as
sexuada ou vegetativa, podem ser 
constituídas por fragmentos de 
caule*, raiz*, folha*, grupos de cé
lulas ou por uma única celula*. Na 
sexuada, são sempre unicelulares e 
denominadas gametas* ou células 
sexuais.

Nas plantas mais primitivas, os 
dois gametas participantes do pro
cesso sexual sao iguais (isogamia). 
À medida que as plantas evoluí
ram, eles foram se diferenciando 
(heterogamia) em dois tipos: um 
maior, mais rico em reservas e me
nos móvel; e outro menor, pobre 
em reservas e muito móvel. 
Quando a heterogamia é extrema e 
um dos gametas (o maior) é imóvel, 
tem-se a oogamia. Assim, atri- 
bui-se ao gameta menor o caráter 
masculino; ao outro, o feminino. 
Da fecundação resulta uma célula 
única —  o zigoto, que originará 
um novo indivíduo.

A reprodução assexuada ou ve
getativa é largamente encontrada

entre as plantas, desde as mais infe
riores até as superiores, e permite 
que a espécie se mantenha homogê
nea, com novos indivíduos iguais à 
planta-mãe. A unidade reprodutiva 
tem exatamente o mesmo patrimô
nio genético que o ancestral que lhe 
deu origem. Assim, por exemplo, as 
unidades reprodutivas assexuais de 
uma planta diplóide serão também 
diplóides, portadoras dos mesmos 
genes* e eventualmente das mes
mas mutações*.

No processo de reprodução se
xuada, os descendentes apresentam 
variações importantes para a so
brevivência da espécie. As diferen
ças entre os indivíduos, além de 
possibilitarem adaptações ao am
biente, favorecem a sobrevivência 
no caso de mudanças dessas condi- 
çõe s.

Não é regra geral a reprodução 
exclusiva por um ou outro tipo. Os 
organismos menos evoluídos — as 
bactérias, por exemplo — podem 
reproduzir-se tanto sexuada como 
assexuadamente. Contudo, a repro
dução sexuada é um acontecimento 
fortuito, que só ocorre em determi
nadas circunstâncias.

Na maioria dos vegetais e em al
guns animais existe alternância en
tre os dois tipos de reprodução —  
fenômeno conhecido com o nome 
de metagênese.

Nos animais superiores, a regra 
é a reprodução sexuada, feita à 
custa dos gametas. No entanto, 
nesses organismos, encontra-se um 
modo de reprodução que_pode ser 
considerado assexuado. E o caso 
da formação de gêmeos univiteli- 
nos, em que o zigoto, em vez de dar 
origem a um único indivíduo, pro
duz dois ou mais gémeos idênticos 
-— característica típica da reprodu
ção assexuada.

A reprodução pode ser apenas vegetativa (assexuada), como nos liquens.
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Embora seja um acontecimento 
pouco freqüente, em algumas espé
cies, é regra geral o fenômeno que 
ocorre por exemplo com o tatu: um 
único zigoto sempre origina quatro 
tatuzinhos.

Nos processos de reprodução as
sexuada são conhecidas diversas 
formas de produção de unidades re
produtivas. Assim, nas bactérias e 
outros microrganismos unicelula
res, o corpo do indivíduo pode sim
plesmente dividir-se em dois e cada 
metade tomar-se independente, 
passando a constituir um novo in
divíduo. Esse mecanismo, denomi
nado “cissiparidade”, permite a 
tais microrganismos proliferarem 
com rapidez incrível, fazendo com 
que a população aumente em pro
gressão geometrica.

Em certos fungos, como as leve
duras, a reprodução se faz por bro- 
tamento ou gemiparidade. A célula 
que constitui o indivíduo produz 
um a outra, como se fosse um broto, 
menor que a célula-mãe. Com o 
tempo, o broto se isola e passa a 
viver independentemente.

Há plantas que crescem conti
nuamente, graças aos meristemas
— tecido cuja função é gerar novos 
tecidos, por divisão de suas células. 
Todavia, as partes mais velhas da 
planta vão morrendo e se decom
pondo, no sentido da base para o 
apice, sem atingi-lo, pois este ao 
mesmo tempo está^ crescendo. 
Quando a decomposição atinge ra
mificações, estas isolam os dois ra
mos antes ligados, que passam a vi
ver independentemente. Esse tipo 
de reprodução vegetativa é cha
mado por decomposição acrópeta. 
Ela ocorre, por exemplo, na íris, 
cujo rizoma subterrâneo vai cres
cendo, se bifurcando, ao mesmo 
tempo, morrendo e se decompondo 
acropetamente.

Em certas plantas, como na fior
de maio (Zygocactus), o  caule é 
segmentado, e os segmentos podem 
isolar-se com o tempo, cada um 
enraizando e dando uma nova 
planta. E o caso de segmentação.

Os organismos inferiores, como 
bactérias, algas e fungos, podem re
produzir-se também através de es
poros* —  estruturas unicelulares 
que, encontrando condições favorá
veis, germinam e formam um novo 
ser. Os esporos são freqüentemente 
produzidos em estruturas especiais
— os esporângios — , como no bo 
lor do pão (Rhizopus), onde for
mam pequeninas estruturas negras 
observadas no meio dos hifas.

A reprodução vegetativa pode 
também ser feita por meio de pe
quenos pacotes de hifas e céjulas de 
alga, chamadas sorédios. É o que 
se verifica nos liquens* —  associa
ção simbiótica entre algas e fungos, 
freqüente em troncos de árvores, 
sobre muros e telhados úmidos e 
velhos. Levados pelo vento em dias 
mais secos, podem cair em locais 
favoráveis e inicia-se o desenvolvi
mento de um novo líquen. Em cer
tas regiões, os liquens recobrem 
grandes extensões de rochas e, com 
o vento, levanta-se grande quanti
dade de sorédios.

Segundo alguns, o maná da pas
sagem bíblica, que serviu de ali
mento para os hebreus que estavam 
no deserto, poderia ter sido uma 
abundante queda de sorédios de um

líquen comum naquelas paragens 
— a Lecanora exculenta.

Nas briófitas*, como a Mar- 
chantia, a reprodução assexuada é 
feita às custas de pequenos propá- 
gulos multicelulares que se for
mam, crescem e, finalmente, se iso
lam de conceptáculos dispostos 
sobre a superfície do talo da planta.

No morangueiro, formam-se es- 
tolões que crescem rapidamente 
para fora da touceira e que a cada 
dois nós produzem novas plantas 
que enraízam no solo. Tais esto Iões 
surgem durante o verão, quando os 
dias são mais longos, correspon
dendo assim a uma resposta foto- 
periódica. Nos dias curtos de in
verno não aparecem estolões, 
apenas flores e frutos. Para obter 
mudas de morangueiro fora da 
época, basta mantê-lo iluminado 
durante a noite, prolongando dessa 
maneira o dia.

Na batatinha (Solanum tubero- 
sum), a reprodução vegetativa tam 
bém é efetuada por meio de caules 
(os tubérculos), que acumulam 
grande quantidade de reservas, 
principalmente amido. Quando iso
lados da planta mãe e plantados, 
brotam e originam novos indiví
duos. Não é necessário um tubér
culo inteiro nesses casos; é sufi
ciente um pedaço que contenha 
algumas gemas.

Na tiririca (Cyperus rotundus), o 
rizoma subterrâneo também forma 
pequenos tubérculos que brotam 
com grande facilidade, reprodu 
zindo a planta. Nos jardins, o tra
balho para retirar todos os tubércu
los do chão explica a dificuldade 
em combater essa praga. No trevo 
(Oxalis), na cebola, no alho (Al- 
lium), no gladíolo e em muitos 
lírios, a reprodução assexuada se 
faz por meio de bulbos de estrutu
ras diversas. Na batata doce (Ipo- 
moea), ela é obtida por meio de raí
zes -— caso não muito comum na 
natureza.

Reprodução por meio de folhas 
é encontrada nas begônias, na vio
leta africana (Saintpaullia), na for
tuna (Bryophyllum) e na kalan- 
choe. Nas duas primeiras, a folha 
é normal ou comum. Quando des
tacada e plantada, forma pequenas 
plantas, geralmente em sua porção 
basal. Na fortuna e na kalanchoe, 
as folhas são de tipo particular, 
pois possuem naturalmente peque
nas plântulas, ou gemas, em seus 
bordos, as quais se diferenciarão 
em futuras plantas.

Do ponto de vista ecológico, a 
reprodução assexuada pode, às ve
zes, assumir importância pela sua 
freqüência. Assim, nos cerrados 
brasileiros, que dominam o pla
nalto central; aparecem inúmeras 
espécies arbóreas que conseguem 
se reproduzir assexuadamente, 
como, por exemplo, por brota- 
mento adventício em suas raízes.

Importância na agricultura

Pelo fato de fornecer descenden
tes exatamente iguais à planta mãe, 
inclusive com o mesmo patrimônio 
genético, a reprodução assexuada é 
extremamente importante para a 
agricultura.

Por essa razão, os agricultores 
desenvolveram  diversas técnicas
para a reprodução assexuada,

Novas plantas surgem das folhas, na reprodução vegetativa da "kalanchoe".

Nos vegetais pouco evoluídos, a geração gametofítica é mais desenvolvida.

A maioria das algas se reproduz sexuada e assexuadamente (Alga calcária).
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como a realizada por meio de esta
cas caulinares. Neste caso, plan- 
ta-se um pedaço do caule, ou 
mesmo um ramo, da planta mãe, e 
em condições adequadas a estaca 
enraizará em sua porção basal e ge
mas brotarão em seu ápice, dando 
um novo indivíduo. Este é o tipo 
comum de reprodução da cana-de- 
açúcar e da mandioca. Há espécies 
em que a estaca não enraíza, não 
se obtendo, assim, nova muda. O 
tratamento com auxinas (fitormô- 
nios) na base da estaca pode facili
tar o enraizamento. No caso das 
begônias, da violeta africana e de 
alguns outros vegetais, a estaca não 
é feita de um pedaço de caule, mas 
de uma folha; na batata-doce po- 
de-se fazer estaca de raiz.

Outro método usado pelos agri
cultores é o da mergulhia. Quando 
se trata de uma planta com ramos 
flexíveis e lonços, enterra se a por
ção intermediaria a um deles, ver
gando-o para baixo até encostar-se 
no chão. A parte soterrada do 
ramo pode entao enraizar após al
gum tempo. Secionando-o na base, 
isola-se uma nova muda, consti
tuída pelo ramo enraizado.

O alporque é um método seme 
lhante, porem, em vez de se mergu
lhar o ramo no solo, coloca-se terra 
em volta dele, protegendo e segu 
rando a terra com um plástico. 
Nessa região o caule poderá enrai
zar. Secionando o caule abaixo do 
alporque, tem-se nova muda.

A retirada de um pedaço de 
caule da planta que se quer repro
duzir e seu enxerto sobre outra, de 
características mais robustas e re
sistente a doenças, podem permitir 
a reprodução da boa espécie ou va
riedade. Essa técnica é muita usada 
em laranjeiras, abacateiros, videi
ras, etc. A planta porta-enxerto é 
também cham ada cavalo” ; a que 
é enxertada sobre o cavalo é o “ca
valeiro”. As técnicas de enxerto 
podem ser por “ garfo”, por “copu- 
lação”, por “borbulha” , adequan- 
do-se às condições de cada planta. 
Em diversas variedades de banana, 
uva, laranja, caqui, etc., que perde
ram a capacidade de produzir se
mentes, a reprodução vegetativa é 
a única maneira possível de obter 
o vegetal.

Reprodução sexual nos vegetais

A reprodução sexual é conhe
cida em todos os grupos vegetais, 
desde as bactérias até as angiosper- 
mas, exceto para um grupo —  as 
algas azuis ou cianofíceas. As qua
lidades do híbrido* resultante desse 
tipo de reprodução poderão ser se
melhantes às de seus pais, de 
acordo com as novas combinações 
genéticas por ele apresentadas. 
Dessa forma, o melhoramento agrí
cola deve basear-se num paciente 
trabalho de cruzamentos e seleções 
de descendentes, de acordo com as 
características adequadas que apre
sentem. Os inúmeros exemplos de 
variedades mais produtivas, ou re
sistentes a determinadas doenças 
ou condições ambientais, mostram 
o quanto é importante a reprodu
ção sexual nas plantas, sob o ponto 
de vista econômico.

Pela análise do processo de re
produção sexual como parte do ci
clo de vida dos organismos, é

possível reconhecer vários tipos de 
ciclos. No chamado haplôntico, a 
meiose ocorre logo açós a forma
ção do zigoto pela fusao dos jam e- 
tas. Os indivíduos adultos sao ha- 
plóides. Portanto, a única fase 
diplóide nesse ciclo de vida é o zi
goto. No ciclo de vida diplôntico, 
o zigoto germina e dá origem ao 
novo indivíduo que será, como ele, 
diplóide. A meiose se dá na forma- 
çao dos gametas; todo o resto, 
nesse ciclo, é diplóide.

Em muitas plantas, particular
mente nas superiores, encontra-se 
um ciclo Um pouco mais complexo, 
envolvendo duas fases distintas: 
uma delas é haplóide e outra di
plóide. Nesssas plantas ocorre o 
que os botânicos denominam meta- 
gênese ou alternância de gerações. 
Ao germinar, o ovo produz um in
divíduo adulto diplóide, o qual 
criará, após meiose, esporos ha- 
plóides. Estes são liberados do 
corpo do indivíduo e, germinando, 
dão origem a um outro, haplóide, 
chamado geração gametofítica. 
Esta geração origina gametas, que 
por fusão dão novos zigotos. As
sim, a mesma espécie apresenta 
dois tipos de indivíduos adultos: 
um que corresponde à geração ga
metofítica e outro à esporofítica; 
embora da mesma espécie, freqüen
temente são bastante diversos uns 
dos outros, fazendo certos sistema- 
tas pensarem que se trata  de espé
cies vegetais diferentes. Essa meta- 
gênese é bem evidente nos musgos, 
onde a geração mais desenvolvida 
é a .gametofítica.

A medida que os vegetais evoluí
ram, a partir das briófitas, houve 
de início uma inversão quanto à ge
ração de maior desenvolvimento: 
desde as pteridófitas*, a geração 
mais desenvolvida é a esporofítica; 
a gametofítica reduziu-se com a 
evolução. Nas gimnospermas e an- 
giospermas já  e bastante reduzida, 
tendo vida dependente do esporó- 
fito e formando-se no interior dos 
óvulos.

Esse processo evolutivo, tor
nando o gametófito menos desen
volvido, mais dependente e prote
gido pelo esporofito, permitiu às 
plantas a adaptação às condições 
de vida terrestres, saindo da primi
tiva vida aquática. No me$mo pro-

No interior de certas bactérias, formam-se esporos lendosporos) que che
gam a ocupar um quarto de seu volume e possuem citoplasma e material 
nuclear suficientes para formar uma nova célula. Quando a bactéria morre, 
o endosporo se liberta e constitui uma célula autônoma. As fotos (com mi
croscópio eletrônico) sâo do "Bacillus cereus": a de cima mostra a formação 
de esporos; embaixo, o bacilo rompe-se, liberando novo organismo.

A mitose ou divisão direta é a reprodução assexuada característica dos orga
nismos inferiores, que tèm um núcleo difuso, onde não se observam cro
mossomos. Neles, o material nuclear da célula sofre um estrangulamento 
progressivo, até separar-se em duas partes relativamente iguais. Depois, 
toda a célula se divide. Se essa divisão é uniforme, os organismos resultan
tes dispõem-se em filamentos, como ocorre nas algas azuis ou cianofíceas; 
se é caótica, a célula-mãe origina um agrupamento ou colônia globosa.

A reprodução assexuada nos vegetais pode ser espontânea —  como ocorre com os nós que surgem nos estolões 
da Fragaria vesca" (esq.); ou provocada pelo homem —  aplicando o alporque em ramos de "Ficus", por exemplo.
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cesso de proteção ao gametófito, 
originou-se a semente, estrutura 
que só aparece a partir das gimnos- 
permas. O óvulo, que antes abri
gava em seu interior o gametófito 
feminino da planta, após a fecunda
ção transforma-se em semente, 
mantendo em seu interior o em
brião resultante do processo sexual.

Nas anjdospermas, o gametófito 
feminino e o saco embrionário, que 
se forma no interior do óvulo. Uma 
de suas células —  a oosfera —  é 
a célula sexual feminina. O j>ame- 
tófito masculino é o tubo polinico, 
formado por germinação do grão 
de pólen*, produto da geração es 
porofítica. O grão de pólen, por
tanto, é inicialmente um esporo. No 
interior do tubo polínico que se de
senvolve através do estigma e esti
lete da flor*, aparecem as células 
sexuais masculinas. Levadas pelo 
tubo polínico até o interior do saco 
embrionário, no óvulo, onde as cé
lulas masculinas são lançadas. 
Uma delas geralmente se funde 
com os núcleos polares do saco 
embrionário.

Da fecundação da oosfera re
sulta o zigoto, que mais tarde so
frerá mútiplas divisões celulares e 
dará o embrião da semente. O nú
cleo triplóide, formado pela fusão 
dos dois núcleos polares do saco 
embrionário com a segunda célula 
sexual masculina do tubo polínico, 
multiplicar-se-á e originará todo 
um tecido triplóide. o endosperma 
secundário.

Como acontece normalmente 
com a maioria dos animais, as 
plantas jovens não têm a capaci
dade de reproduzir-se sexualmente, 
ou apresentam capacidade muito 
reduzida. Esse período, que geral
mente se caracteriza por um in
tenso crescimento vegetativo, é 
chamado período juvenil. A dura
ção da juvenilidade* é economica
mente importante, pois representa 
para o agricultor um período de es 
pera, às vezes prolongado, para ini
ciar as safras da plantação.

O número de vezes com que se 
dá a reprodução sexual nos vege
tais permite dividi-los em dois gru
pos: os monocárpicos, isto é, aque
les que somente florescem e 
frutificam uma vez na vida e depois 
morrem, como o milho, o arroz, 
etc., e os policárpicos, que entram 
em floraçao e frutificaçao por vá
rias vezes durante sua vida, geral
mente em períodos anuais.

Em muitas espécies, o período 
que corresponde à reprodução se- 
xuada — produção das flores, fru
tos e sementes — é controlado pelo 
fotoperíodo, mais longo no verao e 
mais curto no inverno. Em outras, 
é o período frio do inverno que, 
uma vez ultrapassado, estimula a 
produção de flores.

Nas monocárpicas, a reprodu
ção sexual está de certo modo rela
cionada com a senilidade do indiví
duo. Tão logo ele complete sua 
reprodução, começa a envelhecer 
rapidamente e morre. Não são bem 
conhecidas as causas desse tipo de 
relação entre os dois fenômenos 
biologicos. Na efetivação da repro
dução sexual das angiospermas, 
certos animais são de extrema im
portância, ao transportar os grãos
de pó len  de um a f lo r  a outra. Inse-
tos, aves, morcegos, são os princi-

gametas

Ü

í

pais agentes de polinização nas es
pécies zoófilas. O vento e a água 
também podem ser os outros meca
nismos de transporte.

Reprodução assexuada 
nos animais

Em geral, os animais unicelula
res se reproduzem assexuadamente. 
Num dado instante da sua vida, de
pois de atingir determinado tam a
nho, a célula divide-se em duas no
vas células iguais, no mecanismo 
de cissiparidade. A divisão do ser 
unicelular se dá por um modo 
típico —  a mitose — , que ocorre 
também entre as células constituin
tes dos organismos pluricelulares 
que se reproduzem sexuadamente. 
E através dele que sobrevêm o cres
cimento. Todavia, trata-se de re
produção celular, não do orga 
nismo.

Entre os protozoários, jjode 
acontecer ainda a esporulação: o 
núcleo divide-se sucessivas vezes, 
cada um originando uma célula, 
formando-se assim um grande nú
mero de células-filhas, como su
cede nos esporozoários*. Em es
ponjas*, a reprodução ocorre por 
brotamento e nas hidras, um grupo 
de células indiferenciadas se reúne 
numa formação denominada gê 
mula, que se desprende do orga
nismo materno e dá início a um 
processo de diferenciação e cresci
mento, resultando um novo ser. A 
gêmula pode constituir uma forma 
de resistência às condições adver
sas do meio ambiente. Sendo reves
tida de uma capa de proteção, ela 
chega a suportar circunstâncias 
inadequadas a vida, em que o orga
nismo normalmente sucumbiria.

Reprodução sexuada

O zigoto, resultante da fusão de 
duas células sexuais, tem necessa 

Na reprodução sexuada, os gametas masculino e feminino formam o zigoto. riamente número de cromossomos* 
e sua multiplicação resulta num novo ser com outro patrimônio genético. igual à soma do número de cro-

muítiplícaçào

crescimento

v maturaçáo #

*■ gametogénese

»

Na m aturação doo gam ota s . há célu las d ip ló ides , c o m  do is  pares d e  cromossomos (em prelo); e hapioiues, quando 
a meiose desfaz os pares, reduzindo à metade o número de cromossomos (em verde). A direita, meiose e mitose.
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mosssomos dos dois gametas, o 
masculino e o feminino. Esse nú
mero é sempre constante em cada 
espécie e para que isso aconteça é 
preciso que haja um mecanismo re
gulador — a meiose — , que pro
duz células com metade do número 
de cromossomos da célula-mãe. 
Dessa maneira, se da fecundação 
resulta uma célula cujo número de 
cromossomos é a soma do número 
de cromossomos das células que se 
reúnem, numa outra etapa, a célula 
que vai dar origem ao gameta, atra
vés do mecanismo da meiose, reduz 
esse número à metade, restabele
cendo o equilíbrio.

Em geral, o número de cromos
somos de cada gameta (N) é ha- 
plóide e o zigoto tem 2N cromosso
mos, ou seja, é diplóide.

Há uma grande vantagem em 
que os organismos sejam diplóides. 
Como por mutação podem for
mar-se genes defeituosos, a existên
cia de dois conjuntos de genes 
iguais possibilita remediar esse de
feito, sem que haja prejuízo para o 
ind ivíduo.

Parece que os seres vivos evoluí
ram da forma haplóide para a di
plóide, que, ao contrário da pri
meira, é melhor protegida.

Nos animais, a meiose ocorre na 
formação dos gametas e é Chamada 
meiose gamética. Na reprodução 
sexuada, na meiose e na fecunda
ção, verifica-se recombinação do 
material genético, o que possibilita 
a formaçao de indivíduos genetica
mente distintos. Por esse motivo, 
todos os casos em que há produção 
de seres com distinções genéticas 
podem ser considerados como pro
cessos sexuais.

E o que se observa na reprodu
ção dos vírus*, que constituem os 
seres de mais simples organização: 
são formados por uma molécula de 
ácido* nucléico, alguns de DNA, 
outros de RNA, envolta por uma 
capa protéica. Essa forma não 
apresenta atividade metabólica, 
sendo capaz de reproduzir-se so
mente parasitando outras células. 
No caso dos bacteriófagos —  vírus 
que parasitam bactérias — eles 
aderem à superfície uelas e injetam 
em seu interior o ácido nucléico, 
deixando vazia a cápsula protéica. 
No interior da bactéria, o acido du- 
plica-se inúmeras vezes consecuti
vas. Cada cópia é depois envolta 
pela capa protéica própria, cuja 
síntese e dirigida pelo ácido nu 
cléico virai e transforma-se em no 
vos vírus. No fim do processo, a 
bactéria se rompe e os vírus são 
postos em liberdade, reiniciando o 
ciclo. Se uma mesma bactéria for 
infectada por dois ou mais vírus si
multaneamente, vai ocorrer uma 
recombinação entre o material ge
nético destes, num autêntico pro 
cesso de reprodução sexual. 
Quando há diferenças genéticas en
tre os vírus infectantes, formam-se 
vírus recombinantes com carac 
terísticas de um e de outro.

A reprodução sexuada em bacté
rias é uma descoberta relativa
mente recente. Antes de consta 
tada, _ suspeitou-se de sua 
ocorrência em virtude da verifica
ção do aparecimento de recombi 
nantes genéticos. Mais tarde, obser- 
vou-se a existência de conjugação 
na bactéria Escherichia coli. Duas

delas se aproximam, forma-se uma 
ponte entre ambas, è o cromos
somo de uma migra para o interior 
da outra, que fica assim com o ma
terial genetico em duplicata —  o 
seu proprio e o que recebeu. A cé
lula doadora é chamada F + e a  re
ceptora F _. Terminada a conjuga
ção, a célula receptora se reproduz 
assexuadamente por cissiparidade, 
podendo haver recombinação entre 
o material genético das duas célu
las. O fenômeno da conjugação é 
raro. Os biólogos descobriram uma 
linhagem de bactérias que é conhe
cida pelo nome Hfr, iniciais das 
plavras inglesas High frequency re
combination (alta freqüência de re
combinação). Com facilidade essas 
células entram em conjugação com 
as da linhagem comum e as células 
derivadas apresentam alto grau de 
recombinaçao.

Outro caso de reprodução se
xuada por conjugaçao é encon
trado nos ciliados, como, por 
exemplo, no paramécio. Embora se 
reproduzam por cissiparidade, exi
bem também o fenômeno da conju
gação, em determinadas circunstan
cias. 0  paramécio tem dois tipos de 
núcleos. Um grande (macronúcleo) 
e outro pequeno (micronúcleo). Al
gumas espécies possuem apenas 
um micronúcleo, outras dois. Na 
conjugação, dois paramécios se 
aproximam e se unem pela face 
oral, onde fica localizada sua 
“boca”. O macronúcleo sofre um 
processo de degeneração e o micro
núcleo divide-se duas vezes conse
cutivas, formando quatro núcleos. 
Três deles desaparecem, restando 
apenas um em cada conjugante. O 
núcleo que permanece tom a a divi- 
dir-se em dois outros não iguais, 
sendo que o menor migra de um 
conjugante para outro, indo fun- 
dir-se com aquele que permaneceu 
na célula. Os novos núcleos assim 
formados dividem-se resultando 
um macronúcleo e um micronú
cleo. Termina a! a conjugação e os 
dois paramécios separam-se, para 
em seguida dividir-se por cissipari
dade. D ada a troca de núcleos en
tre eles e a recombinação do mate
rial genético, os_ paramécios 
derivados desta divisão não são ge
neticamente idênticos aos pais, 
como no caso da cissiparidade co
mum.

Alternância de gerações

No plasmódio —  o produtor da 
malária — observa-se alternância 
de gerações. O ciclo reprodutivo 
completo realiza-se em dois hospe
deiros que o plasmódio parasita: o 
homem —  onde se reproduz asse
xuadamente — e o mosquito anófe- 
les — em que a reprodução é se
xuada. Ao picar o homem, o 
mosquito infectado inocula o plas
módio que vai se situar no interior 
dos glóbulos vermelhos do sangue. 
É a forma esquizonte. O núcleo di
vide-se então várias vezes, for
mando vários indivíduos denomi
nados merozoítos. Quando estes 
estão formados, o globulo verme
lho se rompe e cada merozoíto pa
rasita um novo glóbulo vermelho, 
repetindo o ciclo assexual. Alguns 
deles, ao invés de se reproduzirem 
assexuadam ente, evoluem  para ou
tra forma —  o gametócito.

As plantas evoluíram, formando órgãos sexuais nítidos. ("Cycas revoluta".)

Organismos inferiores multiplicam-se assexuadamente, mas realizam troca 
sexual. (Bactérias unem-se num canal em que passa material genético.)

N o con ta to  sexual d o s  p aram éc ios . há uma com p lexa  tro ca  g en ética , sem
geração de novo indivíduo. Depois, cada um se multiplica por bipartição.
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O momento da criação: um espermatozóide humano penetra no óvulo para fecundá-lo. {Foto de Lennart Nilsson.)

O mosquito recebe tanto os me- 
rozoítos como os gametócitos, 
quando se alimenta do sangue de 
um indivíduo infectado. Os mero- 
zoítos são digeridos no tubo diges
tivo do mosquito e os gametócitos 
dividem-se por meiose, dando ori
gem aos gametas; de algumas célu
las originam-se gametas masculi
nos, e de outras, femininos. Feita a 
fecundação, o zigoto localiza-se na 
submucosa do tubo digestivo, so
frendo ativa divisão que produz os 
esporozoítos, os quais irão se situar 
nas glândulas salivares do mos
quito para depois serem inoculados 
no homem, completando assim o 
ciclo reprodutivo.

Outro caso de alternância de ge
rações é observado num grupo de 
celenterados chamados sifozoários. 
Eles possuem uma fase de pólipo 
que e séssil (fixa em substrato) e 
uma fase móvel representada por 
medusas, as quais originam game 
tas que, por fecundaçao, dão o zi
goto. Deste provém uma larva mó
vel (a plânula), cjue depois de um 
certo desenvolvimento fixa-se e 
transforma-se no pólipo. Num 
certo momento, o pólipo começa a 
sofrer a estrobiíização, em que, por 
divisão transversal, formam-se pe
quenas medusas -— as éfiras. Com 
o crescimento, elas tornam-se me
dusas adultas.

Form ação dos gametas

Num organismo vivo, distin
guem-se dois tipos de células: as 
que participam do processo de re
produção e, portanto, estão desti
nadas a se perpetuarem — células 
da linhagem germinativa —  e as 
que apenas constituem o orga
nismo, sem tomarem parte direta 
no processo reprodutivo — células 
de linhagem somática. Durante 
muito tempo, os biólogos discuti
ram se havia ou não continuidade 
da linhagem germinativa, isto é, se 
o zigoto proveniente dos gametas 
dá origem às células somaticas e 
germinativas ou se somente as so
máticas e estas, num dado instante, 
se transformam em gametas. De
monstrou-se, porém, que em vários 
organismos existe predestinação 
das células que vão originar a li
nhagem germinativa e que essa se-

fiaração entre os dois tipos de célu- 
as é relativamente precoce.

Um organismo onde a separação 
é bem evidenciada é o verme ásca- 
ris, do qual existem duas varieda
des. Uma delas (univalens) apre
senta apenas um par de 
cromossomos grandes no zigoto; a 
outra (bivalens) possui dois pares. 
Na variedade univalens, o zigoto se 
divide em duas células: uma delas, 
a que pertence à linhagem somá
tica, exibe uma série de transform a
ções e cada cromossomo grande 
fragmenta se, originando muitos 
pequenos; a outra permanece com 
um par de cromossomos apenas e 
divide-se, dando outras duas célu
las, as quais repetirão o processo. 
Finalmente, dá-se uma quarta divi
são: uma célula fica com o par de 
cromossomos intato e vai consti
tuir a linhagem germinativa; as ou
tras todas participam da formação 
dos vários órgãos do animal. As
célu las d a  linhagem  germ in a tiva
alqjam-se em órgãos denominados

gônadas. Freqüentemente existe 
uma gônada formadora de gametas 
masculinos (os espermatozóides) e 
outra de femininos (o óvulo). O 
meio pelo qual as células da linha
gem germinativa se tornam game
tas é denominado geneticamente 
gametogênese: na formação dos es
permatozóides chama-se esperma- 
togênese e na formação do óvulo, 
chama-se ovogênese.

De modo geral, a gametogênese 
segue as mesmas fases, tanto na 
ovogênese como na espermatogê- 
nese. Em uma delas — fase da 
multiplicação — , as células da  li 
nhagem germinativa multipli
cam-se: as masculinas são chama
das espermatogônias e as 
femininas, ovogônias. Nos machos, 
essa fase estende-se até a idade ma
dura, enquanto nas fêmeas, pelo 
menos no caso dos mamíferos, a 
multiplicação só acontece na fase 
embrionária, de modo que o nú
mero delas é limitado.

As espermatogônias e as ovogô
nias, em dado momento, param de 
multiplicar-se e entram numa se
gunda fase — a do crescimento — , 
transformando-se em espermató- 
cito 1 e oócito I. Em geral, essa fase 
não é igual nos dois sexos. O óvulo 
é uma célula rica em vitelo (subs
tância nutritiva para alimentar o
em b rião  n os p rim e iros  p e r íod os  de
desenvolvimento) e por isso o cres

cimento é intenso. Na espermatogê- 
nese, a fase de crescimento apre- 
senta-se extremamente reduzida: as 
células que irão se formar são mó
veis, pequenas, e não possuem re
servas nutritivas.

Terminada a fase de cresci
mento, começa a de maturação, 
que consiste em duas divisões con 
secutivas através de meiose, ha
vendo, assim, redução no número 
de cromossomos de 2N para N. 
Nessa fase, verifica-se também a 
diferença entre espermatogênese e 
ovogênese. O espermatócito I divi
de-se dando duas células; os esper- 
matócitos II, que por sua vez se di 
videm novamente, produzindo no 
total quatro espermátides. Depois 
de um processo de diferenciação 
(espermiogênese), as espermátides 
dão origem aos espermatozóides. 
Na ovogênese, o oocito I sofre a 
primeira divisão originando duas 
células desiguais: uma grande (oó
cito II) e outra pequena — o pri
meiro glóbulo polar. Essa divisão 
desigual permite manter, no futuro 
óvulo, a grande quantidade de re
serva nutritiva acumulada na fase 
de crescimento. O oócito II torna 
a dividir-se, resultando duas células 
desiguais: a ovótide (que é a célula 
grande) e o segundo glóbulo polar. 
0  primeiro globulo polar também
irá  sc d iv id ir , fo rm an d o  do is .ou tros
glóbulos.

Assim, enquanto que um esper
matócito I produz quatro espermá
tides, a partir de um oócito I ob
têm-se apenas uma ovótide e três 
glóbulos polares, que sãô estéreis. 
Muitas vezes, a fase de maturação 
do óvulo é posterior à fecundação, 
isto é, após o espermatozóide ter 
penetrado no óvulo. Os núcleos en
tão dividem-se duas vezes consecu
tivas e três deles são eliminados, 
envoltos em uma pequena camada 
de citoplasma, constituindo os três 
glóbulos polares.

Espermatogênese

A espermátide sofre, sem novas 
divisões, uma série de transforma
ções até originar o espermatozóide, 
na fase de espermatogênese. Geral
mente, o espermatozóide é dotado 
de longo flagelo; apenas algumas 
espécies não apresentam essa for
mação (por exemplo, o áscaris e o 
cupim). O tamanho do espermato
zóide nos mamíferos varia entre 
250 e 40 / í de comprimento. O do 
homem tem em media 53 //, e em 
certos crustáceos atingem até 10 
mm de comprimento.

O espermatozóide típico é cons
tituído de três partes: cabeça com 
8 a 10 /i, peça intermediária com 
10 fi e cauda com 50 u. A cabeça
c o v ó id e  c  nela sc lo c a liza  o  núc leo
da célula, tendo na extremidade an-



terior uma formação chamada 
acrossomo, que é derivada do apa
relho de Golgi da espermátide. 
Apenas uma fina capa citoplasmá- 
tica envolve o núcleo. Logo abaixo 
da cabeça, há uma região de transi
ção entre esta e a peça intermediá
ria —  o pescoço. Dos dois centrío- 
los da espermátide, um deles 
situa-se logo abaixo do núcleo, no 
pescoço; é o centríolo proximal. O 
outro, o centríolo distai, divide-se 
em dois: o que fica na parte ante
rior da peça intermediária dá ori
gem ao flagelo, que continua até o 
fim da cauda; o da parte posterior 
é conhecido por anel de Jensen, de
vido a sua forma anular. Na peça 
intermediária, o flagelo é envolvido 
por um filamento em espiral, pro
veniente da fusão dos mitocôn- 
drios. A cauda é formada pelo fla
gelo, que é coberto por citoplasma, 
em seus dois terços iniciais.

Fecundação

A fecundação pode ser externa 
ou interna. É externa quando tanto 
o óvulo como o espermatozóide 
são eliminados no meio externo, 
em geral líquido, onde os gametas 
se encontram, como no caso dos 
peixes e anfíbios*. Quando os in
divíduos reprodutores realizam a 
cópula em que o órgão reprodutor 
masculino é introduzido no interior 
do feminino, a fecundação é in
terna. Em geral, vários espermato
zóides penetram num mesmo 
óvulo, fenômeno chamado polis- 
permia, mas apenas um será o fe
cundante. Após a penetração do es
permatozóide, o núcleo feminino 
funde-se com o masculino, resul
tando o zigoto e, daí, o novo_ ser.

Num dos tipos de reprodução, a 
partenogênese, o óvulo virgem, sem 
ser fecundado, desenvolve-se e ori
gina outro ser, em geral haplóide. 
No entanto, é possível que o núcleo 
de um dos globulos polares se una 
ao núcleo do óvulo, criando uma 
célula diplóide, sem o concurso do 
espermatozóide.

Com portam ento e reprodução

Nos animais, a reunião dos par 
ceiros sexuais para o acasalamento 
pode representar problema, princi
palmente em espécies solitárias, em 
que os indivíduos dos dois sexos 
não se encontram normalmente 
juntos. Também em espécies gregá
rias é necessário que haja uma 
aproximação maior do que a habi
tual. Em geral, a reunião é conse
guida com a ajuda de determinados 
estímulos sociais, que são produzi
dos por um dos membros do casal, 
aos quais o do sexo oposto é sensí
vel, ou se encontra sensível na oca
sião da reprodução.

A natureza desses estímulos va
ria entre as espécies: pode ser um 
som (o canto dos pássaros*, o chir- 
riar dos gafanhotos, o coaxado dos 
sapos, etc.); ou um cheiro particu
lar, quase sempre provocado pela 
fêmea, como no caso de muitas 
borboletas, mariposas e cães; em 
outros, o estímulo é visual —  em 
muitos peixes são as cores e os de
senhos conspícuos no corpo.

Muitos animais possuem tendên
cia a evitar a proximidade exces
siva e o contato corporal com ou-

Na glândula sexual masculina, cada espermatócito origina quatro espermatozóides, que são igualmente férteis.

esperm atócito

p rim e ira
divisão

segundav
divisão^  aivisao ^  - ,

(£> <a) (é >  fê)
espermatozóides ,

%
fj 22 crom ossomos

« X crom ossom o sexual fem in ino 
V crom ossom o sexual m asculino

H  22 cromossom os 
0  X crom ossom o sexual fem in ino 
#  Y crom ossom o sexual m asculino

No ovário (à esq.), as divisões do oócito produzem apenas um óvulo e três células menores, que são estéreis.
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divisão

segunda
divisão

fecundação

trompa útero

ovário
uretra

próstata

OS CAMINHOS PARA A VIDA
vesículas 
seminais 

glândula sexual 
masculina
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Geralmente, a união sexual depende de estímulos específicos, como as cores (nos peixes) e o canto (nos pássaros).

tros indivíduos; como esse contato 
é necessário para que ocorra a fer
tilização, é preciso que, na ocasião 
da reprodução, essa tendência seja 
eliminada, ou diminuída. Há auto
res que analisam o comportamento 
que precede a cópula em termos de 
um conflito entre a tendência a evi
tar a proximidade com outro ani
mal e a de aproximar-se, presente 
na ocasião da reprodução, em vir
tude das modificações que o orga
nismo sofre e que criam a motiva
ção reprodutiva. Para que haja fe
cundação, é necessário que as célu
las sexuais dos dois indivíduos es 
tejam maduras simultaneamente. 
Essa condição apresenta aspectos 
particulares de espécie para espé
cie. Alguns animais —  por exem
plo, o homem —  reagem sexual
mente e copulam fora do período 
fértil, mas a freqüência de cópula 
é suficientemente alta para  assegu
rar a fertilização. Assim, a sincro
nização do estado reprodutivo dos 
membros do casal é dispensável.

Há animais que só chegam ao 
encontro com o parceiro se a sin
cronização já  estiver pronta, e en
tão a copula pode ocorrer imedia
tamente após a reunião. Outros 
animais tem período de corteja
mento anterior à cópula; nessa oca
sião, cada membro do par exibe 
comportamentos típicos que eli
d a m  uma resposta específica do 
parceiro, a qual por sua vez serve 
como eliciadora para uma nova 
resposta do outro membro, forman
do-se assim uma cadeia de estímu 
los* e respostas. Se a cadeia for in
terrompida, isto é, se um dos par
ceiros não responder adequada
mente, o cortejamento não prosse
guirá, e a cópula não se realizará.

O valor adaptativo desse fenô
meno ainda não foi exaustivamente 
estudado, mas há indícios de que, 
além de promover a aproximação
d o  casa l7 o  co rte jam en to  con tribua
para efetuar a sincronização e a ex

citação geral das condições repro
dutivas de cada um.

Uma evidência nesse sentido é 
conhecida em pombos: pode-se es
timular a pomba a pôr ovos apre- 
sentando-lne os estímulos que nor
malmente são oferecidos pelo 
macho; a ovulação pode ser ini
ciada pela estimulaçao tátil ade 
quada, ou permitindo-se que a fê
mea veja e ouça o macho 
cortejando-a à distância.

A fertilização só é conseguida 
em certos animais quando a sincro
nização é precisa —  uma m arca
ção exata de tempo, em minutos e 
mesmo em segundos. Por exemplo, 
em alguns peixes com fecundação 
externa, a deposição do esperma 
sobre os ovos e feita imediatamente 

ós a expulsão destes pela fêmea, 
provável que nesses casos, os 

estímulos sexuais do cortejamento 
desempenhem papel decisivo na 
obtenção da sincronização.

Um aspecto do comportamento 
relacionado com a reprodução é a 
luta intra-específica. A função 
adaptativa da luta, em relação à re
produção, parece ser a de distribuir 
os objetos indispensáveis (que são 
espaço, alimento, fêmeas) de modo 

ue o maior número possível de in- 
ivíduos tenha as condições míni

mas necessárias para o sucesso da 
reprodução.

A seqüência da reprodução após 
a fertilização também varia muito 
entre os grupos animais, havendo 
os mais diversos tipos e graus de 
complexidade de cuidados dos pais 
em relação à cria. Algumas espé
cies abandonam os ovos fertiliza
dos, que se desenvolvem posterior
mente sozinhos. No entanto, o 
comportamento dos pais antes de 
abandonar os ovos pode ser rele
vante para o desenvolvimento des
tes: os ovos de borboletas são de
positados sobre as folhas de certas
p lan tas, que serv irão  de a lim en to
para as lagartas durante a eclosão.

As vespas cavadoras escavam câ
maras subterrâneas, onde deposi
tam os ovos, e antes de abandoná- 
los suprem cada câm ara com um 
estoque de alimento para as larvas; 
a tartaruga do mar enterra os ovos 
na areia da praia, onde serão cho
cados pelo calor do sol.

Há outras espécies, em que um 
dos pais, ou ambos, cuidam dos 
ovos até a eclosão dos filhotes: cer
tos peixes criam os ovos dentro da 
boca; outros constroem ninhos 
dentro dos quais os ovos são prote
gidos; outros ainda têm filhotes 
mais dependentes, que exigem cui
dados posteriores ao nascimento
— é o caso de aves que alimentam 
e defendem os filhotes até que estes 
estejam aptos para proverem sua 
subsistência.

Nos vivíparos, é comum um pe
ríodo mais ou menos longo de cui
dados dispensados (o caso humano 
é o mais extremo). As atenções po
dem envolver desde alimentaçao, 
aquecimento e outros cuidados cor
porais até transmissão de compor
tamentos e informações sobre o 
meio, que, posteriormente, se tor
narão relevantes para o novo ser 
em sua vida independente.

A construção de ninhos, ou a es
colha de abrigos naturais, bem 
como uma certa unidade do grupo 
formado pelos pais ou um deles, e 
os filhos, são comuns em animais 
que exibem padrões de comporta
mento relacionados com as precau
ções com a ninhada.

VEJA TAM BÉM : Célula; Cro
mossomo; Desenvolvimento e 
Crescimento Biológico; Embriolo
gia; Envelhecimento; Esporo; Evo
lução; Fecundidade; Flor; Gameta; 
Gene; Genética; Ginecologia; Gra
videz; Juvenilidade; Mutação; 
Parto; Pólen; Seleção N atural; Se  
mente; Sexo; Urogenital, Aparelho.

Répteis

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Reptilia 
Subclasse: Anapsida 
Ordem: Chelonia 
Subclasse: Diapsidae 
Superordem: Aschosauria 
Ordem: Crocodylia 
Superordem: Lepidosauria 
Ordens: Rhyncocephalia, 

Squamata

Os répteis originaram-se quando 
os primeiros anfíbios se adaptaram 
com êxito à vida terrestre. Os pri
meiros foram os labirintodontes, 
anfíbios do Carbonífero que deram 
origem aos cotilossauros — répteis 
primitivos. A história evolutiva dos 
vertebrados estava traçada desde o 
momento em que esses animais 
conseguiram desovar fora da água, 
com ovos adaptados para o desen
volvimento em terra.

Há 300 milhões de anos come
çou a se desenvolver a classe dos 
répteis que dominou grandes exten
sões territoriais. Durante o Per- 
miano,_conseguiram uma grande ir
radiação adaptativa, tornando-se 
muito numerosos. Praticamente, foi 
no fim do Triássico que aparece
ram todos os maiores grupos que 
no Jurássico e no Cretáceo passa
ram a dominar a terra. Quase com
pletamente extintos há quarenta ou 
cinqüenta milhões de anos, deixa
ram apenas quatro ordens que, 
atualmente, possuem cerca de 
6 000 'espécies, que mais parecem 
miniaturas das gigantescas carca
ças fósseis de que se tem notícia. 
Apenas algumas espécies de croco
dilos atingem 10 m de compri
mento, algumas cobras chegam a 9 
m e as maiores tartarugas marinhas 
não ultrapassam os 2 metros.

O desaparecimento rápido e mis
terioso dos grandes répteis no fim 
do Mesozóico deu margem a várias 
interpretações. Uma delas sugere 
que as alterações de clima, de tem 
peratura e de condições de umidade 
não foram benéficas a essas espé
cies, por modificarem o ambiente a 
que estavam adaptadas. Outra diz 
que os mamíferos* primitivos co
meçaram a se desenvolver mais 
nessa época e teriam sido predado
res de seus ovos.

Os fósseis demonstram que os 
répteis atingiram uma linha de es
pecialização relativamente mar
cada, conforme as ordens. Aumen
taram  de tamanho como os 
enormes dinossauros*; aperfeiçoa
ram uma pele “defensiva ’, através 
de placas, espinhos e chifres; ape
sar do tamanho, eram leves para 
poder andar com duas ou quatro 
pernas; alguns adaptaram-se ao 
vôo, com o desenvolvimento de 
m em branas (asas) dc sustentação c 
uma cauda-leme; outros utilizaram
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a água como habitat com pernas 
semelhantes a remos e corpo de 
conformação hidrodinâmica.

Traços característicos

Os répteis atuais são ou derivam 
de formas quadrúpedes. Quando

fiossuem patas, elas variam de 
orm a conforme os hábitos da espé 

cie, mas geralmente são pentadácti- 
los, quase sempre com unhas. Al 
gumas espécies possuem somente 
as patas traseiras, outras não pos
suem pata alguma e, conforme a 
origem latina da palavra réptil (l. 
reptile), arrastam-se para poder se 
locomover. No caso de atrofia dos 
membros houve também uma con
comitante regressão das cinturas 
pélvica e escapular, que em algu 
mas espécies desapareceram com 
pletamente. Em todas as ordens, o 
esqueleto é ossificado. O crânio 
tem apenas um côndilo occipital 
(que corresponde à região óssea 
onde a caixa craniana se articula 
com a coluna vertebral). Têm doze 
pares de nervos cranianos.

O coração, em quase todas as es
pécies, é dividido em dois átrios 
nitidos e dois ventrículos imperfei 
tamente separados (ou um ventrí
culo imperfeitamente dividido), o 
que resulta na mistura de sangue 
venoso com arterial. Só os crocodi- 
lianos* têm uma divisão perfeita 
nos ventrículos. Todos os répteis 
possuem dois arcos aórticos; os 
glóbulos do seu sangue possuem 
núcleos. Também diferentes dos 
mamíferos e aves*, não têm tegu
mento isolante e regulação da tem
peratura corporal. A respiração po 
de ser através de pulmões, ou, por 
meio de uma cloaca vascularizada.

A pele dos répteis tem poucas 
glândulas. Pode ser coberta por es
camas ou p o r  grandes placas cór
neas que formam uma verdadeira 
armadura protetora. Esses tipos de 
pele estão em função da falta de re
gulação térmica do corpo.

A fecundação é sempre interna, 
feita por órgãos copuladores. Os 
ovos, mais ou menos grandes, são 
postos depois da fecundação em lu
gares quentes, às vezes enterrados, 
protegidos por uma casca calcárea 
ou pergaminácea. Muitas vezes, os 
ovos se desenvolvem no interior do 
corpo materno, especialmente entre 
as cobras*. Os filhotes têm o

mesmo aspecto dos animais adul
tos e em alguns casos só se diferen
ciam dos pais, no início, pela colo
ração da pele, mas posteriormente 
adquirem a mesma tonalidade. O 
crescimento acompanha-os a vida 
toda, sendo mais intenso um pouco 
antes da maturidade sexual.

Os fósseis e os atuais

A classificação dos répteis ba- 
seou-se principalmente na consti
tuição da caixa craniana. As espé
cies viventes originaram-se de duas 
subclasses diferentes: anapsídeos 
(sem aberturas temporais) e diapsi- 
deos (com duas aberturas tempo
rais). Da primeira faz parte a or
dem dos quelônios* e da segunda, 
todas as outras formas, pertencen
tes a duas superordens: lepidossau- 
ros e arcossauros.

Mas a paleontologia* lem- 
brou-se de espécies extintas e foram 
criadas outras subclasses para que 
se pudessem çlassificar tipos fos
seis e atuais. A primeira subclasse 
(Anapsídeos), sem aberturas tem
porais, foi incorporada a ordem 
cotilossauros (fossil) além dos 
quelônios. .Ainda com base na 
caixa craniana foram criadas as 
outras subclasses. A segunda (Si- 
napsídeos), derivada dos anapsí
deos, possuía uma abertura tempo
ral, correspondente à inferior dos 
diapsídeos, atrás dos olhos, fe
chada em cima pelo pós-orbital e 
pelo esquamosal. A terceira (Pa- 
rapsídeos) foi organizada para in
cluir os répteis fosseis adaptados à 
vida aquática. O teto do crânio ti
nha abertura superior, atrás dos 
olhos, fechada embaixo pelo pós- 
frontal e pelo supratemporal. A 
quarta (Diapsídeos) tem duas aber
turas temporais atrás dos olhos, se
paradas por barras do pós-orbital e 
do esquamosal. Esta subçlasse foi 
sempre o grupo mais importante, 
formado de duas superordens (Le- 
pidossauros e Arcossauros). A 
quinta subclasse (Euriapsideos) é 
composta por fósseis que possuíam 
uma abertura temporal, correspon
dente à superior nos diapsídeos, 
que estava localizada atrás dos 
olhos, fechada embaixo pelo pós- 
orbital e esquamosal.

Os cotilossauros (extintos) da
tam do Permiano (c. 285 milhões 
de anos). O gênero Seymouria  é

Os répteis onginaram-se com a adaptação dos anfíbios à vida terrestre.

Algumas espécies locomovem-se rastejando, daí a denominação da classe. Os anapsídeos são caracterizados pela ausência de aberturas temporais.
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Entre as ordens extintas, encontravam-se espécies bípedes. (Iguanodon.)

considerado o mais remoto. Suas 
formas lembram a salamandra. Ta
manho pequeno, não ultrapassa
vam a média de 50 cm. Os quelô- 
nios, viventes cuja mais antiga 
espécie é o pequeno Eunotosaurus, 
originaram-se no Permiano afri
cano. A primeira tartaruga surgiu 
no Triássico (c. 235 milhões de 
anos), dando origem às formas 
atuais, aquáticas ou terrestres.

Os mesossaurus (extintos) foram 
encontrados em depósitos do C ar
bonífero e do Permiano. Seus cor
pos, patas e pescoços compridos 
denunciaram um a vida também 
aquática.

Os pelicossauros (extintos) apa
receram no Permiano inferior (en
tre 285 e 235 milhões de anos). 
Seus restos mais remotos foram en
contrados na América do Norte 
sob a forma do varanossauro. Deri
vados dele desenvolveram-se os es- 
fenacodontes (carnívoros) e os eda- 
fossauros (herbívoros).

Dos carnívoros, o mais conhe
cido é o dimetrodonte, com cerca 
de 3 m de comprimento e patas 
curtas. O dimetrodonte possuía 
uma crista no dorso, que ia desde 
o pescoço até a cauda, muito de
senvolvida. Os herbívoros atingiam 
até 4 m de comprimento e pos
suíam pequenos dentes implanta
dos no palato. Os terapsídeos (ex
tintos) derivados dos pelicossauros, 
originaram-se no Permiano médio 
e seus fósseis foram encontrados
em todos os continentes. Deste

ramo é que se desenvolveram os 
mamíferos primitivos.

Os ictiossauros (extintos) surgi
ram no Permiano. Inicialmente 
eram pequenos, mas desenvolve- 
ram-se até alcançar dimensões 
imensas. Passando da terra para a 
água, primeiro doce e depois sal
gada, adquiriram o aspecto de pei
xes, embora mantivessem suas ca
racterísticas de répteis. O focinho 
comprido, com uma boca provida 
de poderosos dentes, auxiliou na 
predação e tornaram-se temíveis 
animais marinhos, atingindo 12 m 
de comprimento ou mais, até desa
parecerem, no Cretáceo.

Os eosúquios, diapsídeos extin
tos, primeiros da  superordem dos 
lepidossauros, tinham a forma de 
lagarto. O Youngina, forma mais 
remota, foi_ encontrado no Per
miano da África do Sul. Era um 
diapsídeo típico, com duas abertu
ras temporais, e possuía dentes im
plantados no palato. Os rincoce- 
falídeos, com uma única espécie 
vivente, datam do princípio do Me
sozóico. Surgiram com formas 
muito parecidas às da ordem ante
rior, primitiva, mas se desenvolve
ram e se espalharam por boa parte 
da terra. A tuatara (Sphenodon 
punctatus) é a espécie remanes
cente e se encontra nas ilhas do 
norte da Nova Zelândia. Os esqua- 
mados constituem a mais rica das 
ordens sobreviventes, compreen
dendo os lagartos e cobras, répteis 
que são encontrados em todas as

regiões quentes e úmidas da terra.
Os tecodontes (extintos) são os 

primeiros na superordem dos ar- 
cossauros e apareceram no Triás
sico. Os exemplares encontrados 
conservaram uma pele grossa, 
como relevo ósseo que chegava a 
formar uma verdadeira couraça. 
Os principais representantes foram 
os fitossauros. Eram carnívoros e 
adaptados para a vida aquática, à 
maneira dos crocodilos, com a dife
rença de que as patas anteriores 
eram sempre mais longas e pos
suíam aberturas das narinas na 
parte posterior do crânio. Os cro- 
codilianos*, com várias espécies vi
ventes, são os maiores répteis 
atuais, podendo atingir mais de 10 
m de comprimento, com o corpo 
adaptado para a vida aquática. Os 
omitísquios, pterossauros e saurís- 
quios (extintos) foram os mais 
temíveis répteis, quando domina 
ram  grandes extensões de terra. Os 
om itísquios e saurísquios agrupa 
vam os dinossauros. Os pterossau
ros eram voadores que apareceram 
no Jurássico e se extinguiram no 
fim do Cretáceo. Tinham o tronco 
reduzido em relação ao resto do 
corpo. Ás patas anteriores torna- 
ram-se desproporcionalmente lar 
gas para se adaptarem ao vôo. O 
quinto dedo alongou-se a ponto de 
poder sustentar as imensas mem
branas alares que davam a eles 
um a envergadura bastante grande.
M as, devido à porosidade de seus
ossos, seu peso era pequeno, com 

parado ao tamanho. O pterano- 
donte, por exemplo, tinha uma en
vergadura de 7 a 8 m e só pesava 
de 10 a 12 kg.

Os protossauros (extintos) da
tam  do Permiano. Tinham o pes
coço e a cauda muito longos, mas 
eram pequenos e semelhantes ao la
garto. O gênero mais conhecido é 
o Tanystropheus, com crânio 
muito pequeno e patas dianteiras 
reduzidas. Ao que tudo indica, ti
nham hábitos marinhos e ficavam 
a maior parte do tempo imersos até 
o pescoço. Extinguiram-se no Ju
rássico. Os sauropterígios (extin
tos) assemelhavam-se aos ictios
sauros e viveram no Triássico e no 
Cretáceo. Formaram espécies 
adaptadas para o nado, transfor
mando suas patas em nadadeiras. 
Diferentes de seus “parentes” , os 
ictiossauros possuíam o corpo 
mais maciço e a cauda mais del
gada. O plesiossauro é o mais co
nhecido do grupo. Atingia até 5 m 
de comprimento e nadava utili
zando as patas como remos, sus
tentando a cabeça fora da água. 
Podiam apresentar também uma 
potente couraça, e alguns gêneros 
tinham dentes especializados para 
a captura de moluscos* e trituração 
de sua casca.

VEJA TAM BÉM : Cobras; Cr oco-
dilianos; D inossauro; Lagartos;
Quelônios.

Do Jurássico superior, fósseis de dinossauro (em cima) e ictiossauro.
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República

Com o desaparecimento do ab
solutismo*, as diferenças entre as 
repúblicas e as monarquias regidas 
por princípios constitucionais fo
ram se tornando cada vez menos 
importantes em termos de suas 
conseqüências políticas efetivas.

Embora seja empregado de vá
rias formas, o termo “república” 
adquire significado através de algu
mas características principais. O 
chefe de Estado*, por exemplo, não 
é um monarca e, nos tempos mo
dernos, quase sempre é eleito. Além 
disso, o Estado republicano é go
vernado sob o “império da lei”, isto 
é, os direitos e garantias existentes 
não são meramente tradicionais, 
mas instituídos e sistemáticos.

A lém  da ap arência

Embora grande número de paí
ses —  tanto entre as velhas nações 
européias como entre £s nações 
“novas” da África e da Ásia — se
jam  monarquias, pode-se afirmar 
que o conflito político em torno 
dessa forma de governo, como tal, 
não existe mais.

__ Nos Estados modernos, as viola
ções práticas do “império da lei” , 
reconhecido em principio por todos 
os países, não se relaciona mais 
com a opção entre forma m onár
quica ou republicana. Dessa forma, 
nas monarquias constitucionais 
modernas, o monarca é simples

mente uma figura simbólica, ou go
verna limitado por um Gabinete 
eleito, no qual reside verdadeira
mente o poder político, tal como 
ocorre nas repúblicas.

Na independência dos Estados* 
Unidos e logo a seguir, na maioria 
dos jaaíses latino-americanos, a 
adoçao da forma republicana de 
governo misturava-se aos comple
xos problemas do rompimento com 
as metrópoles coloniais, sobretudo 
Espanha, Portugal e Inglaterra.

O Brasil foi a única nação inde
pendente, no continente americano, 
que manteve a forma monárquica. 
Isso explica-se facilmente pela cir
cunstância de não ter havido uma 
ruptura político-militar, mas uma 
dissociação na própria casa 
reinante.

A proclamação da República*, 
no Brasil (1889), acha-se indissolu
velmente associada às mudanças 
sociais que se vinham processando 
desde a guerra com o Paraguai* e, 
em particular, à abolição* da es
cravatura, que lançou na oposição 
ao regime (ou, pelo menos, tornou 
indiferentes) os proprietários de ter
ras, que constituíam seu principal 
suporte.

No Brasil, como em outros paí
ses, portanto, o conflito entre repu
blicanos e monarquistas girava 
cada vez menos em torno da orga
nização política do governo, como 
tal; na verdade, esse conflito era 
cada vez mais um processo em que 
a mudança da forma política se im
punha como parte de uma transfor
mação social e econômica mais 
ampla. Isso não quer dizer que essa 
mudança não tenha importância: 
no mínimo, ela se acha fortemente

ligada às possibilidades de legiti
mação do regime* político.

Todavia, em termos gerais, ela 
representa bem mais. Em virtude 
do próprio princípio político em 
que se fundamenta a tradição mo
nárquica, encontra-se quase sempre 
ligada às aristocracias fundiárias e 
ao establishment militar. Em mui
tos casos, tanto na Europa pós-ab- 
solutista como fora dela, a m onar
quia permanece como núcleo — 
simbólico ou político efetivo —  de 
toda a estrutura social, econômica 
e política existente. Assim, a forma 
republicana, quando é instaurada, 
o e muitas vezes pela via revolucio
nária.

No caso alemão, a República de 
Weimar, no período compreendido 
entre as duas grandes guerras, con
frontou-se com o difícil problema 
de sua legitimação. Havia ponderá
veis setores sociais que teorica
mente poderiam tê-la apoiado de 
modo que não surgisse a ocasião 
para a ascensão nazista.

Já  na Guerra Civil Espanhola*, 
encontra-se o caso oposto: a der
rota militar do movimento republi
cano conduziu à instauração do re
gime de Francisco Franco (1892- 
1975) que, no entanto, manteve em 
suspenso a forma de governo, dei
xando aberta a via da restauração 
monárquica, efetivamente ocorrida 
após a morte do caudilho, quando 
subiu ao trono o príncipe Juan C ar
los de Bourbon.

VEJA TAM BÉM : Monarquia; R e
gime Político; República Brasi
leira, Proclamação aa.

Os regimes totalitários investem contra as garantias republicanas. (Nazistas rasgam a bandeira de Weimar.)

República 
Brasileira, 

Proclamação da

As idéias republicanas manifes
taram-se no Brasil desde o período 
colonial, em vários movimentos de 
emancipação. Mas só se concreti
zaram em 1889, estimuladas por 
uma série de mudanças que se pro
cessaram na estrutura econômica e 
social do país, principalmente du
rante o Segundo* Reinado: a intro
dução de mais modernos meios de 
transporte (ferrovias e barcos a va
por), novos processos de fabrica
ção de açúcar* e reorganização da 
cultura do café* a partir das fazen
das do oeste paulista. Aumentava o 
número das indústrias (embora pe
quenas e de pouca expressão eco
nômica): de 175 em 1874, passa
ram para mais de 600 na década 
seguinte. Surgiam possibilidades de 
novos empreendimentos, sobretudo 
em indústria têxtil, instituições de 
crédito e construções.

O número de habitantes quintu
plicou durante o período imperial, 
e, ao final deste, a urbanizaçao era 
um fato nas regiões mais populo
sas. O crescimento da população 
urbana originava novos grupos, 
formados de elementos ligados a 
atividades comerciais, profissões li
berais, administração pública, ban
cos e outros setores modernos. Es
ses grupos, entretanto, exerciam 
atividades essencialmente depen
dentes do setor agrário exportador 
e só constituiriam uma força autô
noma na fase final da Primeira* 
República.

A urbanização e o aumento do 
número de trabalhadores livres (so
bretudo através da imigração) for
neceram os elementos decisivos 
para o início de um processo fun
damental na história econômica 
brasileira: a formação de um mer
cado interno, numa economia que 
desde a fase colonial se baseava es
sencialmente na produção agrícola 
para exportação ou entao para sub
sistência.

A s forças em jogo

As zonas cafeeíras mais antigas, 
como o vale do Paraíba, permane
ceram apegadas a formas tradicio
nais de produção e ao trabalho es
cravo; e, com o tempo, o 
esgotamento das terras e os méto
dos obsoletos levaram à baixa pro
dutividade e à decadência.

O núcleo dinâmico da economia, 
então centrada no café, deslocou-se

fiara zonas pioneiras do oeste pau- 
ista, que reorganizaram seus méto

dos produtivos e evitaram a crise 
no mercado escravo passando a 
contratar trabalhadores imigrados 
da Europa. Conseguindo rápida 
prosperidade, esse grupo logo orga- 
nizou-se como força política, pres
sionando as autoridades para faci
litarem a imigração e construírem 
ferrovias.

Transformação semelhante ocor
ria no Nordeste onde usineiros
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mais prósperos e progressistas 
aperfeiçoavam a produção, equi
pando melhor seus engenhos. Sua 
prosperidade contrasta com a ruína 
em_ que se encontravam os “ ban- 
güêjs’ (engenhos mais antigos).

As novas exigências desses gru
pos agrários mais dinâmicos soma
vam-se as das camadas urbanas, 
ainda sem possibilidade de partici
pação na política, e as dos m ilita
res, cuja importância crescera 
desde a Guerra do Paraguai*.

As pressões sobre o governo vi
savam menos à extinção pura e 
simples do regime monárquico que 
a uma transformação da estrutura 
política para criar canais de in
fluência que absorvessem as novas 
forças. A idéia do federalismo foi 
proposta como solução para o pro
blema: com a descentralização, as 
novas forças políticas teriam mais 
possibilidade de atuação em nível 
local e, assim fortalecidas, pode
riam influir na política nacional.

Os republicanos vinham alar
deando as vantagens do federa
lismo desde 1870. Num discurso 
feito na Câmara dos Deputados em 
1885, Joaquim Nabuco* argumen
tava em favor do sistema federa- 
lista (conservando-se a monarquia), 
citando as diferenças regionais e as 
enormes distâncias brasileiras, que 
exigiriam uma descentralização 
para maior eficácia administrativa. 
Em maio de 1889, Rui Barbosa* 
defendeu o federalismo “com a co
roa, ou sem a coroa e a despeito 
dela” .

A idéia da federação agradava 
sobretudo aos fazendeiros paulis
tas, particularmente os cafeiculto
res do oeste, que passaram a liderar 
as exportações do produto em 
1880, mas que não tinham repre
sentação* política correspondente 
à sua força econômica: em 1889, 
ao final do império, a província de 
São Paulo tinha apenas três sena
dores, num total de 59. Essa discre-
Íiância repetia-se em todos os esca- 
ões governamentais. Descontentes, 

aqueles fazendeiros paulistas cul
pavam a excessiva centralização 
como causa dos maiores males do 
país e consideravam o federalismo 
como a solução mais segura para 
seus problemas. E a aparente im
possibilidade de concretizar essa 
transformação dentro da monar
quia reforçava o argumento dos 
que pretendiam o fim do império. 
Esses defensores da República lo- 
calizavam-se sobretudo efitre as ca
m adas urbanas carentes de partici
pação política e encontravam boa 
receptividade em grupos do Exér
cito, descontentes com o governo 
(sobretudo depois da Questão 
Militar*).

O Partido Republicano

A queda do Gabinete Zacarias 
na chefia do governo monárquico 
parlamentarista, em 1868, foi um 
dos fatores que apressaram a cria
ção do Partido Republicano.

O Partido Liberal, ao qual per
tencia o chefe do Gabinete (Zaca
rias de Goes e Vasconcelos*), divi
diu-se em duas alas: radicais e 
moderados. A maioria da ala radi
cal evoluiu para a idéia republicana 
e a partir dela fundou se no R io  dc
Janeiro o primeiro Partido Repu

Inúmeras mudanças sócio-econômicas estimularam o movimento republicana. (Estrada de Ferro Dom Pedro II.)

A Convenção de Itu. realizada em 1873. foi o primeiro passo para a criação do Partido Republicano Paulista.

A dissolução da Câmara pelo gabinete Ouro Preto acabou apressando a queda da monarquia. ("A Debandada".)
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blicano. Seu manifesto, publicado 
em 1870, enfatiza a idéia federa- 
lista, que favoreceria a expansão 
política dos prósperos Estados do 
Sudeste:

“ O regime da Federação, ba 
seado (. . .) na independência recí
proca das províncias, elevando-as à 
categoria de Estados próprios uni
camente ligados pelo vinculo da 
mesma naciònalidade e da solida 
riedade dos grandes interesses da 
representação e da defesa exterior, 
é aquele que adotamos no nosso 
partido”.

O manifesto teve grande reper
cussão em São Paulo, onde em 
1873 se realizou a Convenção Re
publicana. Dela participaram re
presentantes de várias cidades pau
listas, que firmaram normas para 
um congresso republicano reali
zado em julho do mesmo ano em 
São Paulo. Criava-se, dessa ma
neira, o Partido Republicano Pau
lista, com ausência quase completa 
de fazendeiros do vale do Paraíba 
e predominância de elementos do 
oeste paulista, que se apegavam à 
idéia tederalista como instrumento 
para a futura ascensão ao poder em 
escala nacional.

Daí por diante, a idéia republi
cana foi se ampliando e por todo 
o país surgiram clubes e jornais 
que se encarregavam de propa
gá-la, principalmente no Sudeste. A 
criação dos partidos já  ia obede
cendo ao princípio federativo: um 
para cada província (futuro Es
tado). A composição do partido 
apresentava uma diversidade bá
sica: enquanto em São Paulo os fa
zendeiros “progressistas” do oeste 
formavam o nucleo predominante, 
no Rio de Janeiro e demais provín
cias a maioria era formada por re
presentantes das camadas urbanas.

Logo o partido revelou duas 
tendências opostas: a revolucioná
ria e a evolucionista. Liderada por 
Silva* Jardim, a primeira pretendia 
a instauração da República através 
de uma revolução* popular. Quin 
tino Bocaiúva*, representante dos 
evolucionistas, achava que se pode
ria chegar à República através do 
controle pacífico do poder por via 
eleitoral. Num congresso realizado 
em São Paulo em 1889, venceu a 
ala evolucionista e Quintino tor
nou-se o chefe do partido nacio
nal. Silva Jardim reagiu violenta
mente com seu manifesto de 28 de 
maio desse ano, mas a vitória da 
facção pacifista passou a delinear 
a atuação do partido. Pouco de
pois, entretanto, a monarquia seria 
derrubada por ação dos militares.

Desde 1887, os chefes republica
nos vinham cogitando da possibili
dade de recorrer ao Exército para 
derrubar a monarquia. Alguns, 
como Campos* Sales, defendiam o 
aproveitamento da Questão Militar 
para fazer eclodir o movimento re
publicano e no Rio defendia-se a 
intervenção do Exército para maior 
segurança da ação. Também o co
mando republicano do Rio Grande 
do Sul era a favor de uma solução 
armada.

A Questão Militar foi habil
mente explorada pelos republica
nos. O jornal O País, dirigido por 
Quintino Bocaiúva, divulgava os 
conflitos que indispunham Exército
e governo. Em 1887 e 1888, houve

Contra as idéias revolucionárias de Silva Jardim (à esquerda), o pacifismo 
de Quintino Bocaiúva, que pretendia mudar o regime por via eleitoral.

conspirações frustradas porque al 
guns chefes republicanos hesitavam 
diante da idéia de intervenção mili
tar. Mas certos líderes mais impa
cientes continuaram ampliando 
seus contatos com elementos des
contentes das forças armadas.

Embora houvesse divergências 
de opiniões entre os militares, uma 
facçao significativa do Exército 
aderiu decisivamente à idéia repu
blicana. Para isso contribuiu a 
grande difusão, entre eles, dos 
princípios do positivismo*, tornan- 
do-os ansiosos por corrigir os

vícios da organização brasileira. 
Essa tarefa, segundo se argumen
tava entre os militares republica
nos, exigiria um patriotismo raro 
entre os dirigentes civis (“casacas” , 
como os chamavam), por causa da 
corrupção em que estaria mergu
lhada grande patte deles. O Clube 
Militar tornou-se então o principal 
núcleo da conspiração republicana.

O golpe

O visconde de Ouro* Preto, que 
assumiu o Ministério em junho de

Deodoro da Fonseca foi o chefe do governo provisório do novo regime.

1889, tentou salvar a monarquia. 
Para “ sustar a torrente de idéias 
falsas e imprudentes” que levariam 
à queda da monarquia, iniciou um 
programa de reformas (que na ver
dade era uma extensão do pro
grama liberal de 1869). Propunha 
liberdade de culto, extinção da vita
liciedade do Senado, criação de um 
código civil e autonomia para mu
nicípios e províncias (embora sem 
ousar propor diretamente a federa
ção).

Para muitos, essas reformas 
equivaliam ao “ começo da Repú
blica” , ^ )  que Ouro Preto respon
dia: “É a inutilização da Repú
blica” . Esperando corresponder às 
pressões de setores importantes da 
nação —  para os quais, entretanto, 
essas reformas pareciam insuficien
tes — , o governo teve de enfrentar 
os protestos dos setores tradiciona
listas que dominavam os meios 
parlamentares e julgavam essas re
formas muito radicais. As oligar
quias dominantes deixavam bem 
clara sua recusa, já  que a reforma, 
levada às últimas conseqüências, 
atingiria fatalmente suas bases. A 
polêmica chegou a um tal nível 
que, a 17 de junho, o governo dis
solveu a Câmara dos Deputados. 
Depois disso, Ouro Preto ainda to
mou uma série de medidas que de
sagradaram aos militares, en
quanto corriam boatos de que o 
governo adotaria decisões mais du
ras para se preservar. O chefe do 
governo conseguira, portanto, tor
nar-se impopular em quase todas 
as àreas.

Nessa situação de crise e inquie
tação geral, membros do Partido 
Republicano de São Paulo e do Rio 
sondavam os militares, pedindo- 
lhes que se pusessem à frente de um 
movimento contra o governo. No 
dia 11 de novembro, Rui Barbosa, 
Benjamin Constant*, Aristides 
Lobo*, Quintino Bocaiúva e Fran
cisco Glicério* procuraram o Ma
rechal Deodoro* da Fonseca (que 
se destacara nos incidentes da 
Questão Militar, ganhando popula
ridade) e tentaram convencê-lo a 
participar de uma conspiração con
tra a monarquia. No entanto, ele 
hesitou, não querendo trair o impe
rador.

Mesmo assim, os conspiradores 
levaram avante os planos de um 
golpe contra o governo, que seria 
desfechado no dia 20. Entretanto, 
na madrugada do dia 15, quando 
muitos dos conspiradores dormiam 
tão placidamente quanto a família 
imperial, surgiu grande inquietação 
nos quartéis do Rio, ante o boato 
de que Quintino Bocaiúva e Aristi
des Lobo teriam sido presos e de 
que os próximos seriam Benjamin 
Constant (o grande líder republi
cano, entre os militares) e Deodoro 
da Fonseca.

Tomando os boatos por verda
deiros, o 1.° Regimento colocou-se 
em rebeldia contra o governo. Avi
sado, Ouro Preto comandou a re
sistência, seguindo para o Quartel- 
General e convocando todo o 
Ministério.

Mas os conspiradores também 
eram avisados. Os alunos da Es
cola Militar (onde Benjamin Cons
tant era um professor muito consi- 
derado) aderiram  ao m ovim ento 
dos rebeldes. Constant saiu às ruas,



384 República Brasileira. Proclamação da

Proclamação da República: uma nova etapa na vida política brasileira. Desde 1960. o país é independente. (O presidente Jean-Bedel Bokassa.)

apoiado pelas tropas do Quartel de 
Sao Cristóvão. Éncontrou-se com 
Deodoro, que, embora adoéntado, 
colocou-se a frente dos rebeldes. E 
o Quartel-General foi rapidamente 
cercado.

O Marechal Almeida Barreto as
sumira a chefia do quartel, a 
mando de Ouro Preto, mas, ao de- 
frontar-se com Deodoro, acabou 
cedendo e dencarando-lhe seu 
apoio.

Ouro Preto não se rendeu, espe
rando que Deodoro invadisse o 
quartel —  o que aconteceu sem in
cidentes. Depunha-se o Ministério. 
No mesmo aia, a proclamação da 
República é assinada por Deodoro 
da Fonseca, chefe do governo pro
visório, e por Aristides Lobo (mi
nistro do Interior), Benjamin Cons- 
tant (Guerra), chefe de esquadra 
Eduardo Wandenkolk (Marinha), 
Quintino Bocaiúva (Relações Exte
riores e, interinamente, Agricul
tura, Comércio e Obras Públicas). 
A proclamação declara a extinção 
do sistema monárquico e a instala
ção do governo provisório, preser
vando orgãos e funcionários da 
Justiça e da administração civil e 
militar, mas declarando abolidos o 
Conselho do Estado e a vitalicie
dade do Senado, e dissolvida a Câ
m ara dos Deputados. A proclama
ção termina com a frase: “O 
governo provisório reconhece e 
acata os compromissos nacionais 
contraídos durante o regime ante
rior, os tratados subsistentes com 
as potências estrangeiras, a dívida 
pública externa e interna, contratos 
vigentes e mais obrigações legal
mente estabelecidas” .

No mesmo dia, o primeiro de

creto do “governo provisório dos 
Estados Unidos do Brasil” pro
clama a República federativa como 
forma de governo e a transform a
ção das províncias em Estados.

Significado

O movimento foi resultado de 
uma conjugação de forças do Exér
cito, dos fazendeiros do oeste pau
lista e de representantes das cam a
das médias urbanas. Seu sucesso 
deveu-se em parte ao enfraqueci
mento das oligarquias tradicionais 
(cjue perdiam para o setor cafeeiro 
liderança da economia) e ao des
prestígio da  monarquia.

Essas forças, unidas no movi 
mento republicano, revelariam 
mais tarde suas divergências, atra
vés dos vários conflitos que se se- 

uiriam durante a Primeira Repú- 
lica.

A grande transformação possibi
litada pela República foi a ascen
são das novas oligarquias baseadas 
na prosperidade do ciclo cafeeiro. 
Não houve maiores mudanças na 
estrutura de poder, à qual as cam a
das urbanas continuaram sem 
acesso. As condições de vida no 
campo, o caráter da economia (ba
seada no setor agrário-exportador) 
e a dependência em relação aos 
mercados e capitais externos conti
nuariam existir.

VEJA TAM BÉM : Abolicionismo; 
Brasil —  História; Cqfé; Deodoro, 
Marechal; Militar, Questão; Pedro 
II; Primeira República no Brasil; 
Segundo Reinado no Brasil.

República 
Centro-Africana

SUM ÁRIO

Localização: centro da África 
Limites: Tchad (N); República Popu

lar do Congo e Zaire (S); Sudão (L); 
Camarões (0)

Superfície: 622 984 km2 
População: 1 202 910hab.
Cidades principais:

Bangui (cap. — 187 000 hab.):
Berberati (38 000); Bambari..........
(36 000)

Idiomas: francês (oficial): sangho (fa
lada)

Religião: animistas (60%); cristãos 
(35%); muçulmanos (5%)

Porto principal: Bangui (fluvial) 
Aeroporto principal: Mpoko 
Rodovias: 6 000 km 
Unidade monetária:franco CFA

País predominantemente agrí
cola, com uma população rural que 
atinge 85%, a República Centro- 
Africana tinha, ainda em 1968, 
79% de seu território improdutivo 
ou não cultivado. A produtividade 
continuava baixa, com o emprego

de técnicas pouco desenvolvidas e 
mercado interno restrito.

A maior parte da agricultura é 
voltada para a subsistência, in
cluindo entre seus produtos o 
sorgo, o milhete, o milho, a man
dioca, a banana e as frutas cítricas. 
Há culturas para exportação — al
godão, café, amendoim, óleo de 
palma e sisal — que apresentam, 
porém, sérias dificuldades: além da 
inexistência de uma infra-estrutura 
rodoviária, o país não tem acesso 
ao mar (os transportes são funda
mentalmente fluviais, pelo rio 
Ubangui). Esses problemas encare
cem os produtos, impedindo que al
cancem uma boa posição no mer
cado mundial.

O que sustenta mesmo o país em 
divisas é o diamante, cuja produ
ção aumentou sensivelmente depois 
da independência, em, 1960. O pri
meiro governo centro-africano per
mitiu a extração da pedra preciosa 
a qualquer concidadão. Em 1969, 
a República já  exportava 646 000 
quilates para os Estados Unidos 
(61%), Israel (30%) e França. 
Ouro, urânio e grafite também sao 
explorados e vendidos, mas em pe
quenas quantidades.

Contando com maiores facilida
des de transporte, as madeiras são 
amplamente comercializadas. Sua 
extração é feita nas florestas, que 
cobrem cerca de 12% da superfície 
territorial do país (a produção 
anual é de, aproximadamente, 2 
milhões de metros cúbicos).

A industrialização, é bastante 
fraca, processa-se lentamente, em 
poucos setores, como na prepara
ção de alimentos e beneficiamento 
do algodão.

O Partido Liberal, ao qual per
tencia o chefe do Gabinete (Zaca
rias de Goes e Vasconcelos*), divi-
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O plano quadrienal de 1967/70 
previa investimentos num total de 
6 688 bilhões de francos da Comu
nidade Financeira Africana, desti
nados prioritariamente às indús
trias de transformação e energética. 
O governo Bokassa começou a in- 
teressar-se por outra atividade que 
pode ser bastante rendosa à Repú
blica Centro-Africana: o turismo. 
Dois grandes hotéis foram cons
truídos àS margens do rio Ubangui, 
para acomodar os turistas que pro
curam o país para caçar.

Apesar da escassez de recursos, 
a República Centro-Africana pos
sui uma das mais elevadas taxas de 
escolarização da África central 
(64,8%). Há um esforço no sentido 
de dirigir o ensino (primário e téc
nico, principalmente) para a agri
cultura, a fim de aumentar as taxas 
de produtividade. A Universidade 
de Bangui, com várias faculdades 
em funcionamento, também de
monstra preocupação bastante 
acentuada a formação técnica de 
seus alunos.

Refúgio de escravos

Apenas os Banzini e os Langa 
viviam na região do Ubangui-Chari 
até o século XIX. Fugindo dos ca
çadores de escravos, sete outras et
nias acabaram por se fixar na área.

Em 1894, a região tornou-se co
lônia da França, que já  dominava 
o Tchad*. Com o Gabao e o Congo 
Médio, constituiu em 1910 a África 
Equatorial Francesa, da qual pro
curaria se libertar, principalmente 
a partir de 1928.

As revoltas nativistas eram pe
riódicas, e quase sempre voltadas 
contra os abusos dos concessioná
rios de terra.

Depois da Segunda* Guerra 
Mundial formou-se forte movi
mento pela proclamação da inde
pendência, liderado por Barthélemy 
Boganda (1910-1959). Em 1958, a 
França já  reconhecia a região como 
um paísautônom o, mas incorporado 
à Comunidade Francesa.

A independência total foi procla
mada dois anos depois, em 1960, 
pelo Parlamento, que elegeu Davi 
D acko(1930- ) para presidente 
e primeiro-ministro. O chefe do go
verno não hesitou em colocar todos 
os partidos fora da lei (por excesso 
de ligação com Paris) e aproxi- 
mar-se da República Popular da 
China, com a qual manteve rela
ções diplomáticas e de onde rece
beu auxílio técnico.

Davi Dacko só ficou no poder 
até o ano de 1966, quando foi der
rubado pelo chefe do Estado-Maior 
do Exercito, coronel Jean-Bedel 
Bokassa, que passou a adotar uma 
linha anticomunista.

A República Centro-Africana é 
presidencialista, e sua organização 
política repousa sobre um único 
partido, o MESAN (Movimento de 
Evolução Social da África Negra), 
chefiado por Bokassa. A Constitui
ção de 1959 foi abolida em 1966 
pelo Ato Constitucional n.° 1 (de 
4/01/1966), o presidente recebe 
amplos poderes e os órgãos repre
sentativos são dissolvidos.

O país faz parte das Nações Uni
das, da Organização de Unidade 
A fricana, da O rgan ização  Com um  
Africana e Malgaxe. E associado

Num programa radiofônico, o inicio da luta contra o subdesenvolvimento.

ao Mercado Comum Europeu, mas 
já  não participa dos EUAC (Esta
dos Unidos da África Central) por 
considerá-los inoperantes.

Terra sem mar

Situado na parte mais central do 
continente africano, o país não tem 
acesso ao mar, o que dificulta e en 
carece o escoamento de seus produ
tos de exportação. É por isso que 
depende da navegação fluvial, feita 
através do rio Ubangui até Brazza- 
ville (Congo), de onae as mercado
rias seguem por estrada até o porto 
do Pointe Noire.

O relevo caracteriza-se pela pre
dominância de regiões planálticas e 
onduladas, com altitudes que atin
gem de 600 a 700 m. As zonas de 
colinas pouco elevadas — entre
meadas de vales — são típicas da 
República Centro-Africana.

Ao norte e a oeste há algumas 
elevações abruptas: maciço do 
Bongo, montes Gaouras e maciço 
do Yade. As savanas e as estepes 
são encontradas nas regiões norte 
e meridional, mostrando-se bem 
menos agrestes nesta última. A flo
resta tropical só aparece a su
doeste, nas proximidades da fron
teira com a República dos 
Camarões e a República Popular 
do Congo.

Estendendo-sc da zona equato
rial à zona tropical, o país tem um 
clima seco ao norte, e subequato- 
rial ao sul, quente e úmido, com 
temperatura média de 26,7° C. Há 
uma estação chuvosa (de junho a 
outubro) e uma estação seca (outu
bro a março).

O maior volume dos rios da ba
cia do Ubangui deve-se ao alto 
índice pluviométrico registrado na 
região sul, ao passo que a bacia do 
Chari — com rios bem menos cau
dalosos —  é condicionada a índi
ces menores do norte.

v e j a  T A M B É M : Á fr ica : C o lo 
nialismo.

Baixa produtividade e técnicas rudimentares fazem da agricultura uma economia praticamente de subsistência.
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República
Dominicana

SUM ÁRIO

Localização: Mar das Caraíbas, ocu
pando dois terços da parte oriental 
da Ilha de Hispaniola, entre as 
ilhas de Cuba e Porto Rico 

Superfície: 48 734 km2 
População: 4 006 405 hab.
Cidades principais:

Santo Domingo (cap. — 671 402 
hab.), Santiago de Los Caballeros 
(115 151), San Francisco de Ma- 
cori (43 941)

Idioma: espanhol 
Religião: católica romana 
Porto principal: Santo Domingo 
Aeroporto principal: Santo Do

mingo 
Rodovias: 10 467 km 
Ferrovias: 1 700 km 
Unidade monetária: peso da Repú

blica Dominicana

Embora Martin Alonso Pinzón 
(14407-1493) seja considerado seu 
verdadeiro descobridor, foi Cristó
vão Colombo* quem deu o nome 
de Hispaniola à segunda maior ilha 
da região das Grandes Antilhas.

Foi também Colombo quem to
mou posse do novo território em 
nome da Coroa espanhola e quem 
governou a ilha até 1499. Na época 
de sua saída, já  havia sido fundada 
por Bartolomeu Colombo (1445?- 
1514?) a cidade de Santo Domin
gos de Guzmán (1496), escolhida 
como sede do governo colonial.

Para a Espanha, Hispaniola era 
muito importante no começo, pois 
havia grandes possibilidades (ou 
pelo menos esperanças) de encon
trar ali ouro e prata. Não conse
guindo submeter a população na
tiva, que opôs forte rcsistcncia e 
que acabou sendo dizimada, os co
lonizadores utilizaram a mão-de- 
obra escrava, importada da África. 
Sem oferecer em abundância o de 
sejado metal precioso, a ilha seria 
transformada em produtor de cana- 
de-açúcar, com base no trabalho 
escravo.

Quando conquistaram o império 
asteca, os espanhóis praticamente 
abandonaram Hispaniola, que não 
oferecia as mesmas atrações da me- 
seta mexicana e do altiplano an
dino (ouro e prata abundantes). 
M as os navegadores de outros paí
ses (pouco beneficiados pelos gran
des descobrimentos) pensavam de 
forma diferente: em 1664 a França 
invadiu a ilha, dominando sua 
parte ocidental Esse pedaço do ter
ritório (corresponde ao atual Haiti) 
foi cedido em 1697 aos franceses, 
que, cem anos depois (1795), con 
seguiram o resto da ilha.

No começo üu século XIX , OS 
novos colonizadores defronta-

ram-se com _o primeiro movimento 
de independência da América La
tina: o líder negro Toussaint L’Ou
verture*, que já  libertara o Haiti, 
conseguiu assenhorear-se de toda a 
ilha em 1801. As tropas de Napo- 
leão* só puderam retomar Hispa
niola na parte correspondente à 
atual Republica Dominicana, mas 
por pouco tempo: entre 1808 e 
1809, uma revolta nativa, liderada 
por Juan Sánchez de Ramírez e 
apoiada pela esquadra inglesa, de
volveu a região aos espanhóis.

Em 1821, foi reahzada nova ten
tativa de independência: uma re
volta liderada por José Núnez Cá- 
ceres, o qual pretendia unir o país 
à Gran Colombia de Simón Bolí
var, resultou na proclamação da 
República. Entretanto, a República 
teve curta duração: nove meses de
pois, Jean-Pierre Boyer (1775- 
1850), presidente do Haiti, ordenou 
a invasao do território dominicano, 
que permaneceu sob domínio es
trangeiro durante 22 anos. Final
mente, em 1844, uma rebelião lide
rada por Juan Pablo Duarte 
(1813-1876) teve como resultado a 
expulsão dos haitianos e a indepen 
dência do país.

No entanto, havia uma constante 
ameaça de invasão haitiana; para 
enfrentá-la, as lideranças políticas 
buscaram a proteção de alguma 
potência estrangeira. Em 1861,
0 Presidente Pedro Santana 
(1801-1863) promoveu a reanexa- 
ção do país à Espanha. Mas os es
panhóis retiraram-se quatro anos 
depois devido à forte oposição in
terna que enfrentaram e aos vee
mentes protestos norte-americanos. 
Em 1869, houve uma tentativa de 
anexar o país aos Estados Unidos; 
não se concretizou por oposição 
dominicana.

Seguiu-se longo período de insta
bilidade, marcado por constantes 
mudanças de governo, assassinatos 
políticos, ameaças de invasão es
trangeira. O governo norte-ameri
cano interveio militarmente em 
1903 e 1904; em 1905, assumiu o 
controle da alfândega, a fim de ga
rantir o pagamento das dívidas. Em 
19 16, nova intervenção militar pro- 
longou-se até 1924, ano em que o 
General Horácio Vásquez assumiu 
a presidência No mesmo ano ter 
minou a ocunação do país, mas os 
Estados Unidos continuaram a 
exercer controle sobre a alfândega.

Depois de um golpe de F.stadn 
contra Vásquez, tomou o poder 
Rafael Leômdas Trujillo*, ditador 
por 31 anos e autor dc inúmeros as
sassínios políticos e responsável 
por uma série de atos de corrupção. 
Foi assassinado em 1961, quando 
se instaurou a democracia, com a 
eleição de um intelectual de tendên
cia esquerdista, Juan Bosch 
(1909- ).

Sete meses após a posse foi de
posto por um golpe militar (1963) 
e substituído por um triunvirato ci
vil. Pouco depois, deflagrou-se uma 
guerra civil, a partir de um movi
mento constitucionalista, visando a 
repor Bosch no governo. Os rebel
des venceram e colocaram José Ra
fael Molina Urena na presidência, 
até o restabelecimento da ordem.
1 Jrena, porém, renunciou, deixando 
o cargo para o General Francisco 
Caam ano (1933-1973).

Depois do furacão de 1930, foi necessário reconstruir a capital do país.

Após 31 anos de ditadura sob Trujillo (dir.), a democracia de Juan Bosch.
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Sofrendo constantes intervenções estrangeiras no século XX. a pequena re
pública tem  sido palco de muitas viol&ncias. (Guerra civil de 1965.)

Atribuindo a rebelião aos comu
nistas, os Estados Unidos desem
barcaram quatrocentos fuzileiros 
navais na ilha (1965), que pouco 
depois receberia mais 25 000 ho
mens. Diante dos protestos interna
cionais, os norte-americanos opta
ram pela criação de uma Força 
Interamericana de Paz, que, com o 
objetivo declarado de pacificar o 
pais, poderia abafar o movimento. 
Com a participação militar de bra
sileiros, hondurenhos e nicaragüen- 
ses, a Força Interamericana de Paz 
assumiu o controle da República 
Dominicana, participando de con
versações e estabelecendo novas 
eleições. Em 1966 venceria o can
didato simpático à FIP , Joaquim 
Balaguer (1907- ), antigo ho
mem de confiança de Trujillo.

O novo governo centralizou o 
poder nas maos do presidente, rele
gando a segundo plano as demais 
forças do país, inclusive as Forças 
Armadas. Em 1971, foi descoberto 
um complô direitista liderado pelo 
Brigadeiro Wessin y Wessin. Por 
outro lado, as forças da esquerda e 
os grupos democráticos continua
ram a lutar contra o presidente Ba
laguer até 1973. Neste ano, o go
verno anunciou a morte de 
Francisco Caamano, que estaria li
derando um movimento guerri
lheiro no país.

A partir de 1974, a situação eco
nômica da República Dominicana 
entrou em fase extremamente crí
tica, tomando instável o governo 
do presidente Balaguer e reavi
vando todas as forças da oposição.

Um  país m uito pobre

Rica em experiências políticas, a 
República Dominicana é, porém, 
um país bastante pobre. Essencial
mente agrícola, tem na cana-de- 
açúcar seu principal produto de 
exportação (60% das vendas). Ex
porta amda cacau, café, fumo e 
banana.

O país não é pobre por falta de 
recursos naturais: seu solo é fértil 
e possui 2 257 000 hectares de ter
ras cultiváveis. Mas sofre com a 
grande concentração da  proprie
dade fundiária: 0,8% dos proprietá

rios ocupam 44,2% das terras pro
dutivas (os 55,8% restantes são de 
minifúndios de baixa produtivi
dade).

Possui reservas minerais ainda 
pouco exploradas; 80% da explora
ção de minérios estão com as gran
des empresas internacionais.

Até 1954, havia 2 604 000 cabe
ças de bovinos no país. Em 1971, 
essa cifra reduziu-se para
1 520 742.

A indústria dominicana produz 
apenas bens de consumo leves, ge
ralmente ligados à transformaçao 
agrícola. A açucareira é a indústria 
mais importante, situada acima da 
de calçados, cigarros, charutos, 
adubos químicos, fio de algodão e 
raion. A quantidade de energia elé
trica produzida em 1973 foi de
1 273 000 kwh.

Durante o período 1972/73, o 
crescimento do PNB atingiu 
12,5%. No entanto, a partir de 
1974, o país foi afetado pela crise 
internacional do capitalismo, agra
vada por violenta seca. Os resulta
dos foram uma verdadeira catás
trofe que obrigou o governo a 
adotar severo programa de austeri
dade.

O relevo caracteriza-se por gran
des cadeias de montanhas. Entre a 
cordilheira Central (onde está o 
pico Duarte, de 3 175 metros de al
titude) e a Setentrional, estende-se 
a planície do Cibao, notável pelo 
solo negro de grande fertilidade. 
Há inúmeras outras planícies fér
teis, a leste e na região central, en
quanto no oeste predominam áreas 
desérticas. Aproximadamente 60% 
do território e coberto por florestas 
tropicais.

A topografia acidentada e o alto 
índice pluviométrico dão origem a 
um bom sistema hidrográfico — 
Yaque dei Sur, Yaque dei Norte e 
o Yuna são os três principais rios.

O clima é tropical, com tempera
tu ra  média anual de 22° C. Mas 
nas montanhas a temperatura pode 
descer abaixo de zero.

VEJA TAM BÉM : América; Colo
nialismo; Mercantilismo.

República 
Nacional da China

SUM ÁRIO

Localização: sudeste da Ásia a 144 
km da costa 

Limites: Mar da China (N e S); 
Oceano Pacífico (L); e Estreito de 
Formosa (0)

Superfície: 35 981 km2 
População: 15 772 800 habitantes 

(1974)
Cidades principais:

Taipei (capital — 1 998 620 hab. 
- 1974), Kaohsiung (806 300  
hab.), Tainan (468 300 hab.), Tai
chung (337 000 hab.), Chilung.....
(320 000 hab.) -  1970 

Idioma: chinês-mandarim 
Religiões: budismo, islamismo, pro

testantismo, catolicismo, taoísmo 
Portos principais: Kaohsiung e Chi

lung
Aeroporto principal: Sungshan 
Rodovias: 16 000  km 
Ferrovias: 3 800 km 
Unidade monetária: dólar (novo) de 

Taiwan

Por volta de 1583, marinheiros 
portugueses circundaram as costas 
da ilha de Taiwan, que em chinês

significa “terraço que surge do 
m ar”, e batizaram-na com outro 
nome. Formosa é como ficou co
nhecida no Ocidente a ilha que vi
ria a ser a República Nacional da 
China.

Quase metade de sua superfície 
é formada por montanhas com alti
tudes de 2 000 a 4 000 metros. En
tre o porto de Chilung e o rio Tan- 
shui (norte da ilha), dominam terre
nos calcários, com emersão de 
rochas vulcânicas. Essa parte de 
Taiwan foi coberta pelas lavas de 
vulcões atualmente extintos e cujas 
crateras ocas se elevam a uma al
tura de 800 metros. São numerosas 
na ilha fontes quentes e vapores de 
fumaça.

Na costa ocidental, a superfície 
é plana, predominando os terrenos 
arenosos. Encontram-se nessa área 
os rios mais extensos, que são divi
didos em numerosos canais e for
mam deltas aproveitados para a ir
rigação.

Na mesma área encontra-se o 
planalto de Chianan, que ocupa 
12% da região e estende-se desde 
Chunghua até Kaohsiung, com 230 
quilômetros de largura.

A linha de costa é pouco recor
tada, daí a existência de poucos 
portos naturais. Os rios são de pe
queno percurso e sua força ajuda 
apenas na geração de energia elé
trica, pois nao sao navegáveis.

T'aipei, a capital de Taiwan, é 
uma cidade rodeada de colinas, al
tamente industrializada e centro 
cultural importante. Kaohsiung si
tua-se a 300 quilômetros de T’aipei 
e possui 806 300 hab. É grande 
centro industrial e o porto mais im
portante de Taiwan. Por ele es
coam quase todos os produtos ex
portáveis da ilha.

O partido de Chiang Kai-shek sempre dominou a vida política em Taiwan.
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H a n g f o u  H su

Com quase 2 milhões de habitantes no inicio da década de 1970, T'aipei 
tem problemas de superpovoamento, com zonas de pobreza e prosperidade.

T ’ainan (ao norte de Kaohsiung), 
a terceira cidade em importância, 
tem 468 300 hab. É um centro agrí
cola e militar.

Taichung possui uma população 
de 337 000 habitantes. Localiza-se 
na parte central de Taiwan e fun
ciona como centro de distribuição 
agrícola e também como ponto de 
acesso às altas montanhas. Chilung 
possui 320 900 habitantes e serve 
de porto a T’aipei. Acha-se locali 
zada a noroeste de Taiwan e possui 
um dos mais altos índices pluvio 
métricos do mundo.

Recursos econôm icos

Os bosques constituem uma das 
principais riquezas naturais da 
ilha, cuja área cultivável não 
abrange mais que 930 000 hecta
res, ou seja, 25% da superfície to
tal. Apesar disso, Taiwan auto- 
abastece-se de alimentos e ainda 
exporta excedentes de produção. É 
o que ocorre, por exemplo, com a 
produção de petróleo da refinaria 
Corporação Chinesa de Petróleo.

No setor agrícola, as colheitas 
principais são arroz, cana-de-açú
car, batata e ananás.

A indústria têxtil ocupa o pri
meiro postp no comércio de expor
tação. Seguem-se as indústrias de 
construção, energia, eletrônica, pe
tróleo, naval, alimentícia, metais, 
produtos químicos e maquinarias1.

O sistema de transportes encon
tra-se entre os melhores de toda a 
Ásia Oriental: as estradas totali
zam mais de 16 000 quilômetros e 
são continuamente melhoradas. A

maior parte dos transportes m aríti
mos (30 milhões de toneladas em 
1973) está nas mãos de empresas 
privadas e seus serviços esten- 
dem-se aos portos asiáticos, austra
lianos, europeus e africanos. Os 
portos de Chilung e Kaohsiung fa
zem intercâmbio com as maiores 
companhias de navegação do 
mundo. O aeroporto de Sungshan 
tem uma pista de 2 700 metros e 
possui um sistema eletrônico per
feito, com capacidade de receber os 
jum bos jets.

A  colon ização da ilha

Muitos habitantes de Taiwan 
procedem do sul da China, de onde 
teriam vindo já  no século III. Mas 
a grande maioria teria se deslocado 
durante a Dinastia Sui (569-618).

Em 1206, Taiwan tornou-se pro- 
tetorado chinês. No século XVI 
chegaram à ilha os primeiros euro
peus: mercadores portugueses que 
lhe deram o nome de Formosa. De
pois chegaram os holandeses 
(1624) e os espanhóis (1626).

Os governantes holandeses in
centivaram os chineses na produ
ção do açúcar e implantaram o 
cristianismo. Nessa época, a ilha 
contava com mais de 100 000 chi
neses. A imigração proveniente da 
China continuou até a ocupação ja 
ponesa em 1895 e reiniciou-se em 
1945, quando os nipônicos parti
ram. No período de 1948/50 che
garam a Taiwan chineses de todas 
as províncias continentais. Até fins 
de 1970, havia na ilha quase 
16 000 residentes estrangeiros, A área agrícola é limitada, mas supre as necessidades básicas do pais.
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Cidade do Cabo: capital legislativa e paraíso branco no sul da África negra. (Baía de Camps e os Doze Apóstolos.!

sendo 23% de norte-americanos. O 
restante da população provém do 
Japão, Coréia, Filipinas, Tailândia, 
e outros países.

A  ocupação japonesa

Com a derrota da Dinastia Ming 
no continente pelos Manchus, 
Cheng Cheng-kung (parente e par
tidário da Dinastia Ming) expulsou 
os holandeses e ocupou Formosa. 
Tinha a esperança de utilizá-la 
como base para a reconquista do 
continente em favor dos Ming. 
Cheng Cheng-kung morreu em 
1663 e seus partidários dominaram 
a ilha durante mais de vinte anos. 
Depois, Taiwan foi tomada pelos 
Manchus que a incorporaram à 
província de Fukien.

Nos séculos XVIII e XIX ocor
reu um grande progresso na agri
cultura, mineração, transporte e 
educação. E, no ano de 1885, Tai
wan ipi elevada à categoria de 
província.

Dez anos depois, teve início a 
Guerra Sino-Japonesa. O povo de 
Taiwan recusou-se a cumprir o 
Tratado de Shimonoseki (pelo qual 
a ilha deveria ser cedida aos japo 
neses), proclamando a primeira Re
pública da história da Ásia. Para 
abafar a revolta, o Japão recorreu 
a seus exércitos, mas teve que en
frentar depois mais 101 levantes 
durante os anos de ocupação. Com 
a Segunda* Guerra Mundial, a De
claração do Cairo (1943) determi
nou que Taiwan e P ’enghu (ilha dos 
Pescadores) eram territórios usur
pados à China e deveriam ser de
volvidos. Essa decisão foi ratifi
cada pela Declaração de Potsdam 
(julho de 1945) e o Japão foi obri
gado a cumpri-la quando fez sua 
rendição incondicional após o fim 
da guerra.

Em outubro de 1945, Taiwan foi 
reintegrada à República da China. 
Derrotado pelos comunistas no 
continente (1948), Chiang Kai- 
shek estabeleceu na ilha a sede do 
governo nacionalista e de resistên
cia ao governo da China Popular, 
proclamando a República Nacio
nal da China. Seu partido (o Kuo- 
mintang) passou então a dominar a 
política de Taiwan.

Até 1971, o governo de Taiwan 
era o único representante da China 
na ONU. A partir daí, o reconheci
mento do governo da China Popu
lar, por parte desse organismo, 
como representante de todo o terri
tório chinês, implicou na imediata 
expulsão da China Nacionalista. 
Logo depois, vários países reconhe
ceram a China Popular e rompe
ram as relações com a China Na
cionalista. Mesmo o apoio dos 
Estados Unidos, que teve impor
tância decisiva na criação e m anu
tenção do país, começou a ser redu
zido, principalmente após a visita 
do presidente americano a Pequim. 
O enfraquecimento do apoio ex
terno e a morte de Chiang Kai- 
shek, ocorrida em 1975, parecem 
haver criado um impasse que pode 
ameaçar a estabilidade política do 
regime de Taiwan.

VEJA TAM BÉM : Ásia; China; 
China, História da; Sun Iat-sen.

República
Sul-Africana

SUM ÁRIO

Localização : extremo sul da África 
Limites: Botswana e Rodésia (N); 

Moçambique (NE); África do Su
doeste (NO): Oceano Índico (S) 
Oceano Índico e Suazilândia (L) 
Oceano Atlântico (O) - o país cir
cunda o Lesotho (independente). 

Superfície: 1 221 037 km2 
População: 21 448 169 hab. 
Cidades principais:

Cidade do Cabo (cap. legislativa- 
691 296 hab.), Pretória (cap. ad
ministrativa- 543 950), Johannes
burg (654 682), Port Elizabeth 
(386 577)

Idioma: dialetos africanos e inglês 
Religião: protestantismo, cultos ani- 

mistas e hinduísmo 
Portos principais: Durban, East Lon- 

don. Port Elizabeth, Cidade do 
Cabo

Aeroportos principais: Cidade do 
Cabo, Johannesburg 

Rodovias: 322 000 km 
Ferrovias: 22 1 16 km 
Unidade monetária: rand

A República Sul-Africana é fa
mosa por suas jazidas de ouro, que 
produzem mil toneladas por ano 
(50% da produção mundial).

Essa fama, porém, divide-se com 
outra bem menos atraente: a de ser 
um dos poucos países que oficiali
zam a segregação racial.

Descendentes de imigrantes vin
dos da Holanda (bôeres afrikan- 
ders), França (huguenotes) e Ingla
terra, os brancos não constituem 
mais que 19% da população. Ape
sar de minoritários, exercem aberta 
dominação e segregação sobre a 
maioria negra (68%) descendente 
de bosquímanos*, hotentotes e 
bantus*.

A política do apartheid (desen
volvimento separado), como é co
nhecido o racismo no país, foi ini
ciada por Daniel Malan (1874- 
1959), quando ocupava a chefia do 
governo entre 1948 e 1954, e conti
nuava existindo em 1975 com o 
Primeiro-Ministro Balthazar Vors- 
ter (1915- ). Baseia-se na supo
sição de que “ se os indígenas conti
nuassem a viver entre nós, 
estaríamos sempre a lhes fazer con
corrência, e sempre a lhes impor 
nossa preponderancia, o que im

plica a multiplicação dos conflitos. 
Ao contrário, se o nativo perma
nece à parte, pode realizar todas as 
suas potencialidades” .

A  luta anti-racista

Longe porém de evitar a “multi- 
plicaçao dos conflitos”, essa polí
tica motivou a formação de grupos 
de guerrilheiros negros e de organi
zações políticas anti-racistas, que 
agem na clandestinidade. Ao lado 
disso, o governo branco atua com 
base numa severa e repressiva le
gislação, que prevê o confinamento 
dos negros em localidades distantes 
(homelands), interdita o casamento 
inter racial e proíbe a compra de 
terras por negros, os quais nao po
dem permanecer nas cidades sem 
passaporte especial (pass), nem ter 
qualquer participaçao política. Os 
negros só podem ter acesso à polí
tica em assembléias locais, outor
gadas pela Constituição branca, 
com poderes restritos (apenas le
gisla sobre assuntos administrati
vos locais).

Apesar dos protestos internacio
nais contra o racismo, inclusive 
com interferência da ONU, a polí
tica sul-africana mantinha esta li
nha até 1975.

Bôeres, ouro e diamante

Os portugueses foram os primei
ros brancos a chegar ao Cabo
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(1488), que durante muito tempo 
permaneceu somente com o,ponto 
de passagem da rota para as índias. 
Entretanto, os holandeses instala
ram-se na região (1652), formando 
um a colônia financiada pela Com 
panhia das índias Holandesas.

O abuso de autoridade dos go
vernadores levou muitos holande
ses (bôeres) a se deslocarem da 
costa para o interior, onde perma
neceram durante vários anos. Sua 
tranqüilidade só foi rompida com a 
penetração inglesa no seculo XIX, 
que se iniciou com a tomada da co- 
lonia para protegê-la das investidas 
dos franceses (a Holanda fora ocu
pada pela França em fins do século 
XVIIÍ) e que terminou com a in
corporação definitiva do Cabo ao 
império britânico (1814).

Os ingleses logo procuraram in
corporar os nativos à colônia, dan
do-lhes uma carta de direitos e su
primindo a escravidão. Diante 
dessa política, os bôeres retira
ram-se para além do rio Orange, 
entre 1835 e 1839; sérios conflitos 
surgiriam entre os descendentes 
dos holandeses e as tribos nativas
—  principalmente a dos zulus. Não 
tardaria para que os bôeres fundas
sem suas próprias repúblicas 
(Orange e Transvaal), onde assumi
riam o controle absoluto das terras, 
pouco deixando para a sobrevivên
cia dos negros.

As duas Repúblicas foram reco
nhecidas pela Inglaterra em 1852. 
A do Transvaal voltou a ser ane
xada em 1877, mas quatro anos de
pois foi novamente reconhecida, 
em virtude da vitória dos bôeres na 
guerra de 1881.

Londres só voltaria a dedicar 
sua atenção ao território algum 
tempo depois, quando se descobri
ram minas de ouro e diamante no 
Transvaal. Vitoriosa na segunda 
guerra (1899-1902), a Inglaterra 
conseguiu incorporar os territórios 
bôeres ao resto de seu império, 
mandando para a nova colônia inú
meros cidadãos britânicos (uitlan- 
ders).

Em 1910, constituiu-se a União 
Sul-Africana (federação dos Esta
dos do Cabo, Transvaal, Natal e 
Orange), que recebera da Grã-Bre- 
tanha* o estatuto de “domínio”. 
Isso garantiu-lhe autonomia admi
nistrativa, sensivelmente ampliada 
após a Primeira* Guerra Mundial, 
quando a Liga das Nações deu lhe 
m andato de controle sobre a África 
do Sudoeste*, antiga possessão 
alemã, atual Namíbia.

O Partido Nacionalista Antibri- 
tânico empreendeu enorme cam pa
nha política para conseguir a inde
pendência do país, finalmente 
obtida em 1931, dentro dos qua
dros da Comunidade* de Naçoes. 
Em 1961 —  após referendum do 
qual participaram apenas os bran
cos —  substituiu-se a monarquia 
pela forma republicana de governo 
e foi, então, obtida a independência 
total em relação ao governo de 
Londres.

O problema dos negros até essa 
época não se colocava sistematica
mente em questão.

A segregação já  era um fato, to
davia os nativos” vjviam no 
campo — servindo de mão-de-obra 
para os proprietários brancos ou 
nas reservas — e em atividades

praticamente isoladas da cidade 
(mineração). Com a industrializa
ção e urbanização, passaram a mi
grar para os grandes centros, fato 
que tinha duplo sentido: de um 
lado, possibilitava a formação de 
um exército de trabalhadores, cuja 
força de trabalho era barata e farta; 
de outro, permitia a concentração 
de negros, que acabariam por rei
vindicar direitos políticos.

Somente na década de 1950, a 
política do apartheid passou a sig
nificar “segregação”. Em sua ori
gem, o termo propunha a idéia de 

desenvolvimento separado”. Em
bora a separação nao ocorra em 
termos econômicos, já  que os ne
gros constituem mão-de-obra para 
a indústria e a agricultura, a admi
nistração da República Sul-Afri
cana pretende colocar os negros em 
repúblicas semi-autônomas dentro 
do estado branco: os bantustans. A 
constituição é ditada pelo governo 
branco de Pretória, mas os bantus
tans possuem seu próprio governo 
e um poder legislativo. Em 1975, 
os bantustans ocupavam 15% da 
área do país.

O apartheid sul-africano m anti
nha-se sobretudo devido à situação 

eográfica dos governos de minoria 
ranca no sul da África. Mas, com 

a emancipação de Angola e Mo

çambique, onde se instalaram go
vernos socialistas, o equilíbrio de 
forças rompeu-se. A Rodésia, além 
de um intenso recrudescimento das 
lutas internas, teve seu corredor 
para o mar trancado por Moçambi
que. Por outro lado, as ex-colônias 
passaram a apoiar os movimentos 
nejjros de oposição aos brancos 
minoritários.

U m  país próspero

A economia da República Sul- 
Africana é a mais desenvolvida da 
Africa. Não se baseia apenas n a  ex
portação de produtos brutos. Pos
sui uma indústria relativamente im
portante, que inclui automóveis, 
máquinas, metais, produtos quími
cos, além de bens de consumo “ tra
dicionais”  (têxteis, alimentos). Ao 
lado dessa atividade, um sistema de 
comunicações respeitável: 322 000 
quilômetros de rodovias, 22 116 
quilômetros de ferrovias e grandes 
portos que têm movimentado mi
lhões de toneladas por ano.

Mas a agricultura, a pecuária e 
a mineração não são consideradas 
menos importantes. Milho, frutas, 
cana-de-açúcar, vinha, sorgo, algo
dão e tabaco constituem os produ
tos mais cultivados.

A criação desenvolve-se com

12,5 milhões de cabeças de bovinos 
(de baixa qualidade) e um rebanho 
de 30 milhões de ovinos, responsá
vel pelo principal produto pecuá
rio : a lã.

Ao lado do ouro (que é explo
rado por empresas estrangeiras), há 
grandes minas de diamante (6,9 mi
lhões de quilates anuais), de urânio, 
manganês e amianto. Existem 
ainda jazidas carboníferas, essen
ciais nesse país de pobre sistema 
hidrográfico, inadequado à cons
trução de hidrelétricas.

Á prosperidade da África do Sul, 
no entanto, beneficia quase exclusi
vamente os brancos, proprietários 
de 80% das terras, da maior parte 
dos negócios e das boas posições 
sociais.

Enquanto é ótimo o padrão de 
saúde e educação da população 
branca, o dos negros é bem baixo 
(alto índice de analfabetismo, má 
nutrição e doenças).

A sorte dos indianos é um pouco 
melhor. Tendo chegado à região no 
século X IX  para trabalhar na ca- 
na-de-açúcar, a maioria conseguiu 
estabelecer-se no comércio (so
mente 13% dos indianos permane
cem na agricultura).

A spectos físicos

Estendendo-se predominante
mente em regiões planálticas, o ter
ritório sul-africano caracteriza-se 
pela presença constante de eleva
das altitudes que, em média, ultra
passam os 900 m.

Nos limites sul, leste e oeste 
dessa zona planáltica, encon- 
tram-se cadeias de montanhas, al- 

umas das quais, como a de Dra- 
ensberg, atingem 3 000 m de 

altitude.
As faixas litorâneas da zona me

ridional são férteis, embora existam 
também no sul regiões semi-áridas 
e áridas dos planaltos Pequeno 
Karroo e Grande Karroo. Mais ao 
norte, encontra-se o deserto do Ka- 
lahari, menos árido que o Saara, e 
recoberto por uma estepe de plan
tas espinhosas.

Os planaltos centrais, da mesma 
forma que a região nordeste, são 
recobertos de pradarias, que se ra
refazem à meaida que se vai para 
oeste.

A hidrografia é pobre e irregu
lar: o problema da água é um dos 
mais serios nesse país onde as chu
vas são raras e violentas (carre
gam quase todo o númus da terra). 
O Orange, que corre de leste para 
oeste, é o rio mais importante da 
África do Sul.

O clima varia de mediterrâneo a 
tropical, mas no conjunto pode ser 
considerado bastante desfavorável. 
Isto porquê 2/3 do território são 
áridos ou semi-áridos. As florestas, 
no conjunto, representam somente 
3,4% da superfície, e situam-se nas 
m ontanhas orientais, na província 
de Natal e n a  zona do Cabo. A 
fauna dessas florestas é composta 
de grandes e pequenos herbívoros e 
carnívoros.

VEJA TAM BÉM : África; Bantu; 
Bosquímanos e Hotentotes; Colo
nialismo: Lesotho: Raciais, Rela
ções; Sudoeste, Á frica do.Compreendendo várias tribos, os bantus compõem o maior grupo étnico.
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Reserva

Na terminologia militar, o termo 
“reserva” assume diferentes signifi
cados, conforme se refira a pessoal 
considerado individualmente ou em 
conjunto, ou às condições de em
prego operacional e até material.

Como reserva das Forças Arma
das compreende-se todo o pessoal 
sujeito a incorporação no Exér
cito*, Marinha* ou Aeronáutica* 
para o exercício na ativa, mediante 
convocação ou mobilização e, tam 
bém, às forças e organizações auxi
liares de acordo com a lei: polícias 
militares e corpos de bombeiros 
militares.

Assim, como reserva das Forças 
Armadas consideram-se individual
mente —  os militares na inativi
dade e pertencentes à reserva remu
nerada; em conjunto — as polícias 
militares e os corpos de bombeiros 
militares.

A Marinha Mercante, a aviação 
civil e as empresas declaradas dire
tamente relacionadas com a Segu
rança* Nacional são consideradas, 
para efeito de mobilização e de em
prego, reserva das Forças Arma
das. O pessoal que as compõe, bem 
como cidadãos em condições de 
convocação ou mobilização para a 
ativa, só serão considerados milita
res quando convocados ou mobili
zados para o serviço das Forças 
Armadas.

Por outro lado, quando houver 
conveniência para o serviço de 
qualcjuer das Forças Armadas, o 
indivíduo de reconhecida compe
tência técnico-profissional ou de 
notável cultura científica poderá, 
mediante aquiescência e proposta 
do ministro da Força interessada, 
vir a ser incluído nos quadros ou 
corpos da reserva e ser convocado 
para o serviço ativo em caráter 
provisório.

N o Exército

O Corpo de Oficiais da Reserva 
do Exército (CORE) é formado por 
três classes, de acordo com a ori
gem e formação dos oficiais: 1.“ 
classe (R l)  —  oficiais da ativa, vo
luntária ou compulsoriamente 
transferidos para a reserva remune
rada; oficiais pertencentes ao ma
gistério militar e subtenentes e sar
gentos promovidos a oficiais ao 
serem transferidos para a reserva 
remunerada; 2.“ classe (R2) —  ofi
ciais demissionários do serviço 
ativo; oficiais oriundos dos órgãos 
formadores de oficiais da reserva 
(CPOR e NPOR); oficiais das polí
cias militares e os do Corpo de 
Bombeiros da cidade do Rio de Ja
neiro, em serviço ou na inatividade; 
médicos, farmacêuticos dentistas e 
veterinários diplomados em escolas 
oficiais ou reconhecidas; reservis
tas de 1.* e 2.” categorias que satis
façam às condições para ingresso 
no CORE; 3.“ classe (R3) — com
preende cidadãos altamente espe
cializados em atividades técnico- 
profissionais ou de reconhecida
cu ltu ra  c ien tífica  re lac ion ada  com
a Segurança Nacional. Além dos militares, técnicos e cientistas poderão, se necessário, ser incluídos nos quadros da reserva.

Corpos de bombeiros também considerados reservas das Forças Armadas.

Em relação às praças, a reserva 
é formada pelos reservistas de 1.* 
e_2.a categorias, ficando em situa
ção indefinida, na reserva, os por
tadores do certificado de dispensa 
de incorporação — antigos reser
vistas de 3.a categoria, que também 
estão sujeitos a convocações poste
riores, constituindo uma reserva 
em potencial.
_O s reservistas de 1.* categoria 

são aqueles que têm um grau de 
instrução que os habilite ao desem
penho de uma função numa das 
qualificações ou especializações 
militares. Dentre esses situam-se os 
alunos das escolas de formação de 
oficiais- para ativa (com, no 
mínimo, um ano de aproveitamento 
no curso), os alunos das escolas de 
formação de graduados para a 
ativa, os alunos das escolas de for
mação de reservistas (graduados e 
soldados) com um ano de curso, e 
os praças licenciados das organiza 
ções militares (Corpos de Tropa), 
onde prestaram o serviço militar.
__ Os reservistas de 2.a categoria 

são aqueles que receberam a instru
ção militar para o exercício das 
funções básicas de caráter militar. 
Compreendem os praças desincor- 
porados em organizações militares 
antes de completarem os períodos 
de instrução (pelo menos o básico), 
os alunos de orgãos de formação de 
reservistas (Tiros-de-Guerra), os 
alunos da Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército, os alunos dos 
colégios militares com o Curso de 
form ação  de Reservistas (CFR) e 
os praças das polícias militares e 
corpos de bombeiros, com um ano 
de serviço.

Na Marinha

A Marinha não tem reservas de 
forma semelhante ao Exército. Não 
há previsão de renovação periódica 
por parte de seus efetivos para a 
formação de reservas, porque as 
funções nos navios são, na maioria 
dás vezes, exercidas por especialis
tas de difícil preparo em apenas um 
ano. Dessa forma, seu pessoal ê re-
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Escolas preparam futuros soldados ou, pelo menos, reservas em potencial. A Marinha tem problemas: é difícil preparar pessoal para seus quadros.

crutado através de voluntariado e 
obriga-se a servir, pelo menos, du
rante três anos. Alem disso, não há 
disponibilidade de navios para a 
instrução necessária à formação de 
reservas e para a atualização de re
servistas.

A reserva da Marinha é consti
tuída pelos oficiais de vários ór
gãos e quadros, transferidos para a 
reserva remunerada; pelos oficiais 
demissionários da  Marinha e os da 
reserva formados pela Escola de 
Form ação de Oficiais da Reserva 
da Marinha — EFORM — (re
serva não remunerada). Também 
constituem reserva os oficiais, pra
ças (graduados) e praças licencia
dos do serviço ativo, provenientes 
dos quadros do pessoal subalterno 
da Armada e do Corpo de Fuzilei
ros Navais (reservistas de 1.“ cate
goria). São reservas remunerados 
os reservistas navais, oriundos de 
baixas das escolas de formação dos 
antigos Tiros Navais, do Colégio 
Naval, das escolas de aprendiza
gem de marinheiros, das escolas de 
Marinha Mercante e dos centros de 
formação de marítimos, pescado
res, escoteiros do mar e amadores 
de sociedades náuticas.

N a Aeronáutica

A constante evolução tecnoló
gica, o sofisticado material aéreo e 
o reduzido número de componentes 
da tripulação de uma aeronave exi
gem um contínuo e permanente 
aperfeiçoamento do pessoal da Ae
ronáutica, especialmente nos as
pectos relacionados ao vôo. Assim, 
a formação desse pessoal para a re
serva além de bastante onerosa é 
muito difícil.

Atualmente, a reserva da Aero
náutica é constituída pelos oficiais 
da ativa transferidos para a reserva 
remunerada; pelos aspirantes e ofi
ciais da Reserva da Infantaria de 
Guardas, alunos civis do Centro 
Técnico de Aeronáutica, que cursa
ram o CPOR e o CTA; pelos subo- 
ficiais e sargentos transferidos para 
a reserva remunerada; pelos civis 
graduados em um dos cursos de en
genharia do Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (IT A ), transferidos 
automaticamente para a Reserva

embora integrantes da reserva e 
ainda que em tempo de guerra, de
pendera de licença expressa da C â
m ara respectiva.

Os alunos que concluírem o 
curso do Centro de Formação de 
Pilotos Militares da Aeronáutica e 
não forem matriculados na Acade
m ia da Força Aérea serão declara
dos aspirantes a oficial da reserva 
da Aeronáutica pelo comandante 
daquele estabelecimento.

Os integrantes da reserva de 
qualquer das Forças Armadas, 
quando convocados, ficam proib i
dos de tratar, nas organizações mi
litares e nas repartições públicas ci
vis, de interesses de organizações 
ou empresas privadas. E proibido 
também ao militar da reserva usar 
uniforme, a não ser quando convo
cado ou para comparecer a soleni- 
dades militares e, quando autori
zado, a cerimônias cívicas come
morativas de datas nacionais ou a 
atos sociais solenes ou de caráter 
particular.

O reservista tem deveres a cum
prir: apresentar-se, quando convo
cado, no local e prazo que lhe tive
rem sido determinados; comunicar 
dentro de sessenta dias à organiza
ção militar mais próxima a mu
dança de residência; apresentar-se, 
anualmente, no local e data que fo
ram fixados, para fins de exercício 
de apresentaçao das reservas ou ce
rimonias cívicas do Dia do Reser
vista (16 de dezembro —  Olavo Bi- 
lac); comunicar à organização 
militar a que estiver vinculado a 
conclusão de qualquer curso téc
nico ou cientifico, comprovada 
pela apresentação do respectivo 
instrumento legal, assim como 
qualquer ocorrência que se rela
cione com o exercício de alguma 
função de caráter técnico ou cientí
fico; apresentar ou entregar à auto
ridade militar competente o docu
mento de quitação com o serviço 
militar de que for possuidor^ para 
fins de anotações, substituições ou 
arquivamento, de acordo com o 
prescrito na lei e em sua regula
mentação.

VEJA TAM BÉM : Militar, Serviço.

Técnica da Aeronáutica; pelos pi
lotos brevetados (inclusive em ae- 
roclubes); pelos soldados de 2.“ 
classe, licenciados como reservistas 
de l .a categoria, oriundos de infan
taria  de guarda, por não possuírem 
o curso de formação de cabos 
(CFC); e pelos soldados de l .a 
classe (com o C FC ) e cabos li
cenciados como reservistas, em 
suas especialidades (Infantaria de 
Guarda).

Os órgãos de 
formação

Os órgãos para a formação de 
oficiais, graduados e soldados, a 
fim de satisfazerem às necessidades 
da reserva, poderão ser criados pe
los ministros militares.

Atualmente, para a formação de 
reservistas, o Exército dispõe de 
Centros de Preparação de Oficiais 
da Reserva (CPOR), de Núcleos de 
Preparação de Oficiais da Reserva 
(NPOR) — estes funcionam ane
xos a corpos de tropas das diferen
tes Armas — , bem como de Tiros- 
de-Guerra, que são órgãos com a 
função de formar soldados e cabos 
reservistas de 2.* categoria, que po
derão ser empregados tambem em 
atividades correlatas à manutenção

da ordem interna, inclusive nos ca
sos de calamidade pública.

Os Tiros-de-Guerra terão sede, 
material, móveis, utensílios e polí
gono de tiro providos pelas prefei
turas municipais, sem, no entanto, 
ficarem subordinados ao executivo 
nunicipal. Os instrumentos, arm a
mentos, munição, fardamento e ou
tros materiais julgados necessários 
à instrução dos Tiros-de-Guerra se
rão fornecidos pelo Exército.

Para conseguir matrícula nos es
tabelecimentos de ensino militares 
destinados à formação de oficiais 
da ativa e da reserva, e de gradua
dos, além das condições de ser bra
sileiro, ter idade suficiente, aptidão 
intelectual, capacidade física e ido
neidade moral, é necessário que o 
candidato não exerça ou não tenha 
exercido atividades consideradas 
prejudiciais ou perigosas à Segu 
rança Nacional.

Em tempo de paz e, independen
temente de convocação (regulada 
pela lei do Serviço Militar), os inte
grantes da reserva poderão ser de
signados para o serviço ativo em 
caráter transitório e mediante acei
tação voluntária.

Em caso de mobilização, a in
corporação nas Forças Armadas 
de deputados federais e senadores,

Na Aeronáutica, além das dificuldaues. a formação de reservas é onerosa.
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Resfriado

Doença contagiosa, mas sem 
gravidade, o resfriado acomete o 
aparelho respiratório, causando in
flamação da mucosa nasofaríngea. 
Nem sempre é acompanhado de fe
bre e seu período de incubação vai 
de um a cinco dias.

Espirros, dor de cabeça, ardor 
na garganta, lacrimejamento e, 
principalmente, rinorréia (corri
mento nasal) são suas característi
cas principais. A inflamação 
obriga o indivíduo doente a respi
rar pela boca e, muitas vezes, a dor 
de garganta torna-se intensa, acom
panhada de rouquidão. Quando a 
inflamação se estende às cavidades 
paranasais, pode dar origem a sinu
sites; e, quando afeta a trompa de 
Eustáquio, podem advir dores de 
ouvido e mesmo otite média puru
lenta, se a ela se associar infecção 
bacteriana secundária.

Embora rara, em alguns casos, a 
febre pode durar um ou dois dias, 
sem ultrapassar 38° C.

O resfriado é causado pelos rhi-

novirus, grupo ao qual pertencem 
mais de sessenta tipos de vírus. No 
entanto, outras espécies (adenovi
rus, vírus Echo, Coxsackie) são ca
pazes de provocar quadro pratica
mente idêntico.

Em média, cada indivíduo res
fria-se duas ou três vezes por ano, 
devido ao grande número de tipos 
e subtípos de vírus. Cada um des
ses desperta no doente imunidade 
especifica contra si e não contra 
todo o grupo. Geralmente, basta 
um único portador para introduzir 
o vírus em grandes aglomerados 
humanos, sobretudo durante os pe
ríodos de inverno e outono.

A farmacologia* não encontrou 
droga capaz de aniquilar a ação es
pecifica dos rhinovirus. Os vaso- 
constritores são eficientes apenas 
para diminuir a inflamação nos ca
sos de rinorréia intensa. E os anti
bióticos* são úteis somente contra 
infecções bacterianas associadas. 
Na grande maioria das vezes, não 
é necessário medicação alguma. 
Após cinco dias de resfriado, há re
torno completo à normalidade.

VEJA TAM BÉM : Gripe; Infeccio
sas, Doenças.

Resistor

Todo condutor atravessado por 
uma corrente* elétrica perde uma 
certa quantidade de energia*, que é 
transformada em calor* e energia 
eletromagnética, que se irradia pelo 
espaço. Em corrente contínua ou 
em baixas freqüências, a dissipação 
de energia sob a forma de calor 
costuma sobrepujar em muito a 
perda por irradiação.

A dissipação por calor é atri
buída a uma propriedade ou carac
terística dos condutores denomi
nada resistência. Para corrente 
contínua, a resistência R  de um 
condutor ou resistor é dada pela lei 
de Ohm (E  =  iR), onde E  é a dife
rença de potencial entre os termi
nais do condutor cuja resistência é 
R, e i a corrente que o percorre. 
Toda energia perdida num resistor 
atravessado por uma corrente 
contínua toma a forma de calor. 
Esse fenômeno, conhecido como 
efeito Joule, pode ser expresso pela 
reação P =  i2R, onde P é a potên
cia calorífica dissipada na resistên
cia R.

Corrente alternada

Essa fórmula ê insuficiente para 
medir a energia dissipada em cor
rente alternada, pois, nesse caso, 
aparecem outras perdas. Isto de- 
ve-se principalmente aos efeitos da 
variação do campo magnético ao 
redor do condutor, tais como indu
ção em outros circuitos, histerese e 
correntes de Foucault. Para estas 
condições, define-se resistência do 
condutor como aquela que daria a 
mesma perda de energia se o con
dutor fosse atravessado por uma 
corrente contínua (P =  i2R efe
tiva), onde P é  a perda total, i  a 
corrente eficaz que atravessa o cir
cuito e R efetiva a resistência defi
nida para o circuito.

A resistência é medida em ohms 
(indicada pela letra grega 0 ) 
quando a diferença de potência é

medida em volts e a corrente em 
ampères.

Resistividade e temperatura

A experiência mostra cjue para 
um mesmo material a resistência é 
maior quanto maior é o compri
mento do condutor, e tanto menor 
quanto maior sua secção. Para ma
teriais diferentes, condutores de 
comprimento e secção iguais 
tem-se que suas resistências são di
ferentes. Pode-se então definir a re
sistência de um condutor a partir 
de suas dimensões pela fórmula: 
R =  p  1/A onde / é o comprimento 
do condutor, A  sua secção e p  o fa 
tor de proporcionalidade carac
terístico do material, (p é a resis
tência específica ou resistividade, 
sendo geralmente medida em 
fi/cm 3, isto é, representa a resistên
cia entre duas faces opostas de um 
cubo, cuja aresta meça 1 cm.)

A resistência é afetada pelas va 
riações de temperatura do material, 
sendo que na maioria dos metais 
ela aumenta com a temperatura. 
Existem porém ligas metalicas es
peciais que apresentam uma varia
ção de resistividade praticamente 
nula nas temperaturas usuais. Es
sas ligas, como o constantan, man- 
ganin, advance e outras, são utili- 

, zadas para construção de resistores 
de precisão.

Características dos 
resistores

Os resistores podem ser fixos ou 
variáveis. Os fixos têm em comum 
uma base ou suporte que sustenta 
mecanicamente o elemento resis- 
tivo. As ligações deste com o cir
cuito são feitas por terminações e 
na maioria dos casos o elemento 
resistivo é protegido por uma capa.

A base pode ser de cerâmica, 
que se caracteriza por uma grande 
estabilidade mecânica e resiste às 
altas temperaturas. A mica, apesar 
de ser mais frágil, também resiste 
às altas temperaturas. O vidro tem 
boa estabilidade mecânica, boas 
características dielétricas, é mais 
fácil de trabalhar do que a cerâ
mica, porém é mais fragil do que

Nos circuitos eletrônicos, as resistências de valores definidos são identifica
das por faixas coloridas. Existem ainda resistências variáveis como o poten- 
ciômetro, que aumenta o volume sonbro dos aparelhos de râdio.
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Pode-se medir a resistência elétrica (inferior a 1 ohm) de um resistor através de uma fonte de tensão (V) e de um amperímetro (A). A diferença de P°Jencial 
entre R' e R" (resistências conhecidas) é aplicada ao corpo de prova (R). A intensidade da corrente que passa pelo circuito e a diferença de potencial 
aplicado a ele dão. pela lei de Ohm, a resistência elétrica do corpo de prova. Acima, à direita, uma experiência prática.

VALOR E TOLERÂNCIA DA RESISTÊNCIA
(Tabela de códigos)

COR
ALGARISMO

SIGNIFICATIVO MULTIPLICADOR TOLERÂNCIA

Prêto 0 10° ou 1
Marrom 1 10’ 1%
Vermelho 2 102 2%
Laranja 3 103
Amarelo 4 104
Verde 5 105
Azul 6 106
Violeta 7 107
Cinza 8 108
Branco 9 10?
Ouro — 10 5%
Prata — 10 -2 10%
Sem cor — 20%

ela. O plástico é usado na maioria 
dos pequenos resistores fixos.

O elemento resistivo pode ser um 
enrolamento de fio isolado de ligas 
como o constantan, manganin ou 
advance. Pode também ser consti 
tuído por um pequeno cilindro for
mado pela compressão a quente de 
um a mistura de pó de carvão ou 
grafita, um dielétrico também em 
pó e um aglomerante que endureça 
por ação do calor. As resistências 
de cilindros de mesmas dimensões 
variam de acordo com a composi
ção da mistura que os compõe. 
São chamados resistores de compo 
sição e caracterizam-se por seu 
baixo custo.

Outra técnica na confecção de 
pequenos resistores é a deposição 
por decomposição térmica de um 
filme condutor de alta resistividade 
sobre uma base de cerâmica ou vi
dro. O material do filme pode ser 
carvão, grafita ou uma mistura de 
carvão e boro (melhor estabili
dade). Técnicas modernas usam a 
deposição por evaporação de fil
mes metálicos que permitem me
lhor controle sobre os resultados da 
fabricação e resultam em resistores 
com tolerâncias de aproximada
mente 2% ou mesmo 1% no valor 
da resistência.

Term inações e capas 
protetoras

Na maioria dos pequenos resis
tores as terminações sao constituí
das de fios de cobre estanhado que 
fazem contato com o elemento re
sistivo. Uma vez soldados ao cir
cuito eletrônico, servem de susten
tação ao resistor. Quando o 
resistor é maior, são fixadas alças 
metálicas â base (geralmente de ce
râmica), em íntimo contato com o 
elemento resistivo. A base é muitas 
vezes suportada por elementos me
cânicos, cantoneiras e parafusos, e 
o resistor é interligado ao circuito 
por fios condutores externos.

Grande parte dos resistores são 
revestidos por capas protetoras. Os 
maiores podem ser protegidos por 
uma capa de papel ou plástico. 
Nestes casos, os valores nominais 
da resistência, potência dissipada e 
tolerância são impressos na capa.

Resistores podem ser usados para controlar a velocidade dos motores de 
corrente contínua empregada em tração, como nas locomotivas elétricas.

Os pequenos resistores são pro
tegidos por esmaltes e o valor da 
resistência e sua tolerância é indi
cado por um código constituído 
por faixas coloridas pintadas sobre 
o corpo do resistor. A potência que 
podem dissipar ê dada pelas suas 
dimensões (tabela desta página).

A plicações industriais

Os resistores fixos e variáveis 
são amplamente utilizados em cir
cuitos industriais, no controle de 
corrente contínua e em fornos.

São aplicados no controle d a  ve
locidade dos motores de corrente 
contínua empregada em tração (lo
comotivas elétricas). Essas resis
tências devem dissipar potências 
elevadas e são geralmente de cons
trução aberta, isto é, o elemento re
sistivo é geralmente auto-sustentá
vel e exposto ao ar para que o calor 
seja retirado por convecção. Con
juntos de resistências desse tipo são 
montados em baixo ou em cima 
das locomotivas, onde são resfria
dos pelo vento.

Outra aplicação resulta da po
tência dissipada sob a forma de ca
lor. Existem fornos industriais para 
as mais variadas aplicações, desde 
o assamento de paes até o trata 
mento térmico de peças. Apesar do 
custo relativamente elevado da 
energia elétrica, a limpeza e o con
trole que oferecem ao usuário justi
ficam o seu emprego. Fornos desse 
tipo podem operar até 1 100° C. Os 
resistores, nesse caso, são feitos de 
uma liga de níquel e cromo.

Alguns eletrodomésticos usam 
resistores como elementos de acjue 
cimento. Os fogões e fornos eletri- 
cos são exemplos típicos, assim 
como o ferro de passar roupas.

Os aquecedores centrais de àgua 
usam resistores impermeáveis colo
cados no interior de caixas fecha
das. A temperatura é controlada 
por um termostato que liga ou des
liga a corrente elétrica conforme o 
necessário.

VEJA TAM BÉM : Capacitor; Cir
cuito; Corrente Elétrica; Eletrotéc
nica; Energia Elétrica; Indutância.
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Respiração

A nível celular, a respiração 
constitui o conjunto de processos 
bioquímicos que conduzem ao con
sumo de oxigênio — O2 — e ao 
desprendimento de gás carbônico 
—  C O 2 — , com o fim de liberar 
energia para o processo metabólico 
das células.

Para que a respiração ocorra 
são, portantoj necessárias trocas 
gasosas, isto é, o oxigênio precisa 
ser introduzido no organismo e o 
gás carbônico produzido deve ser 
eliminado. Esse processo é desen
volvido no homem, por exemplo, 
através dos pulmões.

Na Antiguidade, quando eram 
desconhecidos os fenômenos de na
tureza química, o ato de respirar 
foi objeto das mais variadas hipóte 
ses. Para Aristóteles*, desempenha 
ria apenas o papel de refrescante do 
sangue*. Lavoisier* — o primeiro 
a explicar cientificamente o pro
cesso —  afirmava que a respiração 
é uma combustão lenta, que tem 
como resultado a produção do ca
lor animal. Para o químico francês, 
os pulmões seriam a sede dessa 
combustão.

Mais tarde, entretanto, obser- 
vou-se que as células dos diferentes 
tecidos consumiam oxigênio e des
prendiam gás carbônico. A célula 
passou então a ser considerada 
sede dessas combustões. Verifi- 
cou-se que o oxigênio é levado para 
elas através do sangue, que tam 
bém transporta o gás carbonico ex
pelido. Essas trocas gasosas a nível 
celular são efetuadas por simples 
difusão.

Os animais absorvem o oxigênio 
de vários modos. Sua respiração 
pode ser: cutânea; branquial; tra- 
queal e pulmonar.

Respiração cutânea

A necessidade metabólica do or
ganismo e a taxa de difusão do oxi
gênio no protoplasma evidenciam 
que a simples respiração cutânea 
(possível apenas quando a superfí
cie do animal for úmida, fina e im
permeável) não pode satisfazer à 
necessidade de oxigênio de organis
mos com mais de 1 milímetro de 
diâmetro.

Entretanto, o tamanho desses 
animais pode ser relativamente 
grande, dependendo da forma do 
corpo. As planárias, por exemplo, 
chegam a atingir 50 mm de compri
mento, mas seu corpo achatado 
lhes permite a respiração cutânea.

Outros organismos, de grande 
tamanho, em que as trocas gasosas 
são realizadas através da superfície 
do corpo, são dotados de aparelho 
circulatório, que leva o oxigênio às 
células por intermédio de pigmen
tos transportadores.

Em muitos anfíbios* e peixes*, 
dotados de outros órgãos respirató
rios, a respiração cutânea pode ser 
a mais importante, em determina
das circunstâncias. Por exemplo, 
numa salamandra, a 15° C, 50% do 
oxigênio consumido por ela pro
vém da respiração cutânea, en

quanto que a 30° C este total é re
duzido para 35%.

Respiração branquial

Qualquer apêndice do corpo ani
mal relacionado com a respiração 
pode ser chamado de branquia. 
Esta, contudo, é um órgão respira
tório típico de animais de vida 
aquática e varia desde estruturas 
muito simples, que suplementam a 
respiração cutânea, até estruturas 
complexas, localizadas em cavida
des providas de sistema de cirula- 
ção do meio líquido circundante, 
para tornar eficiente e segura a reti
rada de gas.

As brânquias externas são filo- 
geneticamente mais primitivas, 
sendo encontradas, por exemplo, 
em poliquetos*, nos quais formam 
tufos ao longo do corpo ou só na 

Lavoisier foi o primeiro a explicar cientificamente o processo da respiração. parte anterior, em forma de plu- 
pelas análises do ar dos pulmões recolhido numa cuba pneumática. mas.. Aparecem também na fase

Com isso. concluiu que a respiração 6 uma combustão lenta, tendo como resultado a produção de calor animal. 
Ela atua de modo diverso nas várias escalas zoológicas: é cutânea em alguns microrganismos (a), ou realizada por 
meio de br&nquias, como nos animais aquáticos (b), ou. ainda, através de traquéias. característica dos insetos (c); 
nos animais providos de pulmões, desenvolve-se ao nível dos alvéolos pulmonares (d). Nos esquemas, as flechas 
indicam a direção dos intercâmbios gasosos entre o oxigênio e o gás carbônico.
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larval de anfíbios e peixes, prece
dendo o surgimento de branquias 
internas.

As branquias externas apresen
tam uma série de desvantagens 
porque são frágeis e, portanto, es
tão sujeitas a danos, podendo tam 
bém atrajr predadores e dificultar a 
locomoção. A localização das 
branquias em cavidades oferece 
maior proteção e permite melhor 
deslocamento do animal. Evoluti
vamente, as brânquias internas au
mentam a superfície respiratória, 
diminuindo o espaço ocupado. Au
mentando sua eficiência, o sentido 
da corrente aquática através das 
brânquias é oposto ao da corrente 
sanguínea dos vasos que as irri
gam, tornando assim máximo o 
gradiente entre o meio externo e in
terno.

Em animais sésseis, como tuni- 
cados e alguns equinodermos, a cir
culação da água na câmara bran
quial é realizada por atividade 
ciliar, geradora de corrente que 
transporta também partículas de 
alimento. Já nos animais de vida li
vre, a circulação da água depende 
da atividade muscular, freqüente
mente combinando a ventilação 
com locomoção e até mesmo com 
alimentação.

Passando pelos crustáceos* e pe
los moluscos*, a respiração bran 
quial atinge o máximo de eficiência 
nos vertebrados aquáticos. Nesses, 
uma série de filamentos branquiais 
separa a cavidade oral da opercu
lar. De cada arco branquial irri
gado por uma artéria, saem as la
melas branquiais aos pares, 
formando as hemibrânquias, as 
quais se dispõem em forma de V to
cando nas pontas. Para permitir a 
passagem da água que vem da 
boca, o V se abre, evitando que o 
líquido danifique a delicada estru
tura branquial.

A vida deve ter-se originado no 
meio aquático e passado daí para 
o ambiente terrestre. Embora mui
tos grupos animais só tenham re
presentantes de vida aquática, al
guns exemplares fazem uso do ar 
atmosférico para respirar. O fato 
pode ser interpretado como um en
saio evolutivo de passagem da vida 
aquática para a terra, onde o ar 
oferece maior concentração de oxi
gênio (210 milímetros por litro em 
comparação com 5 a 10 milímetros 
por litro de água fresca). Assim, 
uma espécie de holotúria — pepi- 
no-do-mar — , guando sente falta 
de oxigênio na agua, emerge e ab
sorve ar pelo ânus, para oxigenar 
a água do aparelho respiratório. 
Alguns crustáceos e peixes apre
sentam mecanismos muito seme
lhantes. Contudo, a conquista do 
ambiente terrestre depende do de
senvolvimento de aparelho respira
tório especial, do tipo de traquéias 
ou de pulmões.

Respiração traqueal

A respiração traqueal é carac
terística dos artrópodes* terrestres, 
miriápodes*, aracnídeos* e onicó- 
foros. Baseia-se num sistema de ca
nais, chamados traquéias, que co
meçam na superfície do corpo, em 
orifícios denominados espiraculos, 
e se aprofundam no interior do or
ganismo, subdividindo-se e redu-

zindo seu diâmetro, que chega a 1 
fi nas porções terminais.

Na abelha*, as traquéias comu
nicam-se com sacos aereos — dila
tações dos tubos traqueais —  que 
aumentam a eficiência da ventila
ção. As pequenas traquéias termi
nam na superfície das células sem, 
contudo, nelas penetrar.

Respiração pulmonar

Pulmão é um saco aéreo vascu- 
larizado. As trocas gasosas entre as 
células dos tecidos e o ar são feitas 
pelo sangue.

Formações do tipo pulmão são 
características dos vertebrados, 
mas podem ocorrer em alguns in
vertebrados como a aranha —  com 
um pulmão em forma de livro — 
e certos moluscos terrestres. Estes, 
no entanto, não dispõem do sis
tema ativo de ventilação, típico dos 
vertebrados; os pulmões origi- 
nam-se de uma goteira ou sulco do 
piso da faringe. Posteriormente, 
este sulco evolve para um canal, o 
traaueobronquial; sua porção ante

rior dará origem à larinçe, a porção 
média formará a traqueia e a por
ção posterior crescerá e se bifur
cará, vindo a constituir os brôn
quios, bronquíolos e alvéolos 
pulmonares, envolvidos por mesên- 
quima.

Nas aves*, os pulmões são pe
quenos e inelásticos, sendo presos 
às costelas e vértebras na parte dor
sal do tórax. Não existem alvéolos 
e o ar passa direto por.capilares aé
reos. Os pulmões estão ligados a 
vários sacos aéreos que servem de 
reservatório de ar. Também desem
penham a função de reguladores da 
temperatura do animal.

Nos mamíferos*, os pulmões 
ocupam a maior parte da cavidade 
torácica e são separados da cavi
dade abdominal pelo diafragma. 
Na inspiração, os músculos puxam 
as costelas para cima e para fora 
e o diafragma se contrai e se 
achata.

A renovação de ar nos pulmões 
é ajustada às necessidades de oxi
gênio, sendo muito precisa a regu
lação dos movimentos respirató

rios. Os músculos do tórax e o 
diafragma são controlados por ner
vos que se originam na medula. O 
centro respiratório localizado no 
bulbo — parte superior da medula
—  recebe as informações sobre as 
necessidades respiratórias e coor
dena os movimentos de ventilação. 
Esse centro nervoso é muito sensí
vel à tensão de C 0 2: se ela au
menta, a respiração torna-se ime
diatamente mais profunda e mais 
rápida, restabelecendo a tensão 
normal. Os centros respiratórios 
não são muito sensíveis à tensão do 
oxigênio no sangue. A informação 
sobre a concentração de Oz no san
gue é feita por intermédio de qui- 
miorreceptores existentes nas pare
des da aorta e carótidas. Estes 
enviam impulsos ao centro respira
tório que induz um aumento da res
piração.

Aparelho respiratório humano

Semelhante ao dos demais 
mamíferos, o aparelho respiratório 
humano pode ser subdividido em 
quatro setores. O primeiro é for
mado pelo conjunto de fossas na
sais, boca e faringe que permitem 
um a ampla entrada de ar com 
baixa resistência. O segundo con
siste na chamada árvore respirató
ria, ou seja, o conjunto de tubula
ções que se inicia com a laringe, 
continua com a tracjuéia, bron- 
quios, até as ramificações menores: 
os bronquíolos. Esse setor permite 
o transporte da mistura gasosa en
tre a cavidade da faringe e o al
véolo, formação terminal das vias 
aéreas, cujo conjunto forma o ter
ceiro setor do aparelho respiratório, 
onde ocorrem as trocas gasosas 
com o sangue. O último setor é for
mado pela circulação sanguínea 
pulmonar, que leva o sangue até os 
capilares, onde há a troca gasosa 
com os alvéolos. A esse conjunto 
acrescenta-se a caixa torácica, cuja 
função no processo respiratório é a 
mesma de uma bomba, insuflando 
os pulmões com ar.

O nariz, alem de permitir a en
trada e saída da mistura gasosa, 
também a aquece no ato da inspira- 
ção.-Por outro lado, nele se localiza 
o órgão sensitivo do olfato*. A la
ringe, por sua vez, é responsável 
pela fonação, que permite ao ho
mem um sistema de comunicação 
extremamente elaborado: a lingua
gem. Para a fonação, o aparelho 
respiratório nada mais é senão um 
fole que fornece uma mistura ga
sosa a pressão e fluxo passíveis de 
controle sensível, o qual permite 
emitir sons do sussurro ao grito, e 
do grave ao agudo de um tenor.

M orfologia

A laringe é constituída por uma

fiarede mucosa interna com esque- 
eto cartilaginoso revestidp de ro

busta túnica muscular. A traquéia, 
por sua vez, tem um esqueleto car
tilaginoso formado por uma suces
são de anéis incompletos na parte 
posterior, o que permite variações 
em seu diâmetro. Ela se bifurca nos 
dois brônquios principais: direito e 
esquerdo, os quais penetram nos 
respectivos pulmões, subdividin- 
do-se posteriormente. Esta subdivi
são corresponde à dos pulmões. O

F o rm ações  do tip o  pu lm ão são  ca racter ís tica s  dos  v e r teb ra d o s ; m as pod em  
ocorrer em invertebrados, como certos moluscos terrestres e aranhas.
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Estruturas de condução de ar e trocas gasosas do aparelho respiratório humano: laringe ( I ) ;  traquéia (t); brônquios 
principais direito (bpd) e esquerdo (bpe); lobos superior (Is), médio (lm) e inferior (li): brônquios lobares superior 
(bis), médio (blm) e inferior (bli). Na vista posterior da laringe (à esquerda), aparecem as cartilagens tireoidea (ct). 
epiglótica (e). crioctódea (cc), arictenoídeas (ca) e corniculadas (cco); as pequenas apófises (pa) e as grandes (ga): 
osso hióide (oi): ligamento tireoidiano (Iti): e os anéis cartilaginosos da traquéia (ctr). O corte de tecido pulmonar 
mostra um bronquíolo (b) e os alvéolos (av).

No corte histológico de traquéia (a esquerda), aparecem os cílios e as células muclparas, com núcleo azul-escuro. 
À direita, o esquema mostra a posição das glândulas secretoras e o muco recobrindo as vias aéreas.

direito divide-se em três lobos: su
perior, médio e inferior, nos quais 
entram respectivamente os brôn
quios lobares superior, médio e in
ferior. O pulmão esquerdo tem ape
nas dois lobos: inferior e superior, 
com os brônquios lobares corres
pondentes.

As vias aéreas (traquéias, brôn
quios, etc.) são revestidas interna
mente de um epitélio ciliado, reco
berto por uma mucosidade que 
mantém a superfície sempre ume- 
decida. O movimento dos cílios se 
efetua sempre no sentido que per
mite lançar para o exterior do orga
nismo as partículas de poeira reti
das na mucosidade. A fumaça de 
cigarro ou da poluição* atmosfé
rica pode interferir seriamente na 
movimentação dos cílios e forma
ção da secreção.

A unidade funcional da estrutura 
pulmonar é o ácino, formado pelo 
bronquíolo terminal e um conjunto 
de alvéolos interligados (ver figuras 
na página 398). Visto exterior
mente, tem forma poliédrica (d). 
Um corte_ transversal mostra uma 
distribuição interior de muitos al
véolos (e). Cada ácino tem uma ar- 
teríola alveolar que transporta san
gue venoso e uma vênula alveolar 
que contém sangue arterial já  oxi
genado na passagem pelos capila
res alveolares, os quais estão anas- 
tomosados, envolvendo todo o 
alvéolo de uma camada sanguinea 
contínua, extremamente delgada. 
Os pulmões contêm 300 milhões de 
alvéolos, no adulto, ocupando su
perfície equivalente a 70 m 2.

__ Durante a inspiração e a expira 
ção, os pulmões movimentam-se 
continuamente de encontro á caixa 
torácica e ao diafragma. Para redu
zir o atrito, eles são revestidos de 
dois folhetos da pleura —  visceral 
e parietal — , entre os quais se en
contra um líquido lubrificante.

Para que haja troca de gases en
tre o sangue contido nos capilares 
e alvéolos, é necessário que os ga
ses atravessem uma camada consti
tuída de epitélio alveolar, endotélio 
capilar e membranas basais de am
bos. O gás carbônico se difunde de 
dentro da hemácia para o alvéolo 
e o oxigênio faz o mesmo percurso
— de 0,1 a 0,3 — em sentido in
verso. Essa troca tem o nome de 
hematose e é feita por difusão.

Cada ano, um indivíduo adulto 
inspira e expira cerca de 2 milhões 
a 5 milhões de litros de ar. Essa 
mistura gasosa é exposta nos pul
mões a uma superfície aproximada
mente quarenta vezes maior que a 
do corpo humano e que é formada 
pelos 300 milhões de alvéolos. 
Apesar de ventilar os pulmões com 
apenas 5 a 7 1 de ar por minuto, 
o homem pode, durante exercício 
intenso, respirar 80 a 120 1 por mi
nuto e é capaz até de chegar a ura 
nível máximo de 150 a 200. Há, 
portanto, uma reserva considerável 
de ventilação para atender às ne
cessidades fisiológicas extremas.

Para que ocorra o processo de 
troca gasosa, o sangue venoso do 
organismo aflui para a aurícula di
reita do coração, de onde passa 
para o ventrículo direito e daí vai 
aos pulmões, onde elimina parte de 
seu j>ás carbônico. Após receber 
oxigênio e to rnar se sangue arte 
rial, volta ao coração pela aurícula
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esquerda, passa ao ventrículo es
querdo e se distribui ao organismo.

A  ventilação pulmonar

A superfície dos alvéolos é per
manentemente umedecida, ha
vendo, assim, uma tensão superfi
cial na interface ar/líquido que a 
recobre. Essa tensão é importante 
para a elasticidade dos pulmões: 
pode representar mais de 50% da 
tendência de entrar em colapso do 
alvéolo, ou seja, mais da metade da 
resistência oferecida quando há ex
pansão no movimento inspiratório. 
Os pulmões possuem um meio de 
regular essa tensão superficial, por 
intermédio da secreção de uma 
substância tenso-ativa umedifi- 
cante, em células especializadas da 
parede do alvéolo.

Essa substância atua como um 
detergente, reduzindo a tensão e es
tabilizando as características dinâ
micas do pulmão. Uma das conse
qüências de sua presença é a 
redução das diferenças de pressão 
entre os alvéolos parcial ou total
mente expandidos, permitindo dis
tribuição mais uniforme da mistura 
gasosa entre as porções pulmonares.

O bronquíolo terminal e seus al
véolos podem ser considerados um 
sistema elástico com tendência es
pontânea a entrar em colapso. A 
ventilação de repouso consiste em 
uma insuflação e deflação. No 
adulto masculino, o volume inspi
rado e expirado nessas condições, 
em cada ciclo respiratório, e de 
cerca de meio litro. Como o nú
mero de movimentos respiratórios, 
em repouso, é de dez a catorze, o 
volume de ar que entra e sai dos 
pulmões por minuto é de 5 a 7 1. 
Se o indivíduo inspirar com toda a 
intensidade, chegará a uma posição 
limite de distensão dos pulmões. 
Essa inspiração forçada pode ser 
voluntária ou espontânea. No se
gundo caso, ela ocorre^ como se 
fosse um suspiro, que não chega a 
atingir o máximo de insuflação pul
monar, mas é suficiente para dis
tender os alvéolos que não estão se 
expandindo a contento. No caso de 
um a expiração forçada voluntária 
ou de um suspiro, a tendência nor
mal é a volta a uma posição expira- 
tória de repouso. Contudo, se hou
ver um esforço maior de expiração, 
com a contração dos músculos to
rácicos e abdominais, haverá uma 
redução progressiva do volume de 
ar nos pulmões, até um limite em 
que ocorre um colapso do bron
quíolo e uma conseqüente parada 
na expulsão de ar. O volume da 
mistura gasosa retido no aparelho 
respiratório após uma expiração 
forçada é chamado volume resi
dual. Seu valor varia de 1 a 1 1/2 
1. O volume de ar expulso dos pul
mões, após uma inspiração e expi
ração forçadas, tem o nome de ca
pacidade vital e é uma medida 
importante das_ condições funcio
nais de ventilação pulmonar.

Transporte de gases

A quantidade de um gás que se 
encontra dissolvido em dado vo
lume de líquido depende de diver
sos fatores, entre os quais a solubi
lidade do gás no referido líquido e 
sua pressão parcial. Apesar da faci-

Em cima, os esquemas mostram a estrutura dos pulmões cada vez mais aumentada. Cada um dos ácinos é formado 
por um bronquíolo terminal e um conjunto de alvéolos interligados (d). No corte através de um ácino, observa-se 
a distribuição dos alvéolos em seu interior (e>; al, o sangue circula através da arteriola alveolar (leva o sangue venoso) 
e da vênula (sangue arterial), representadas em azul e vermelho, respectivamente.

O diafragma separa a cavidade 
abdominal da torácica (a, b). A 
inspiração consiste na expansão 
dos pulmões (c) e, de certa forma, 
a expiração é o movimento inverso, 
não exigindo trabalho para 
manifestar-se (d). Para reduzir o 
atrito dos pulmões contra a caixa 
torácica e o diafragma, existem 
dois folhetos da pleura visceral e 
parietal, entre os quais há 
um líquido que funciona como 
lubrificante (e, f). No aspecto 
mecânico, pulmões e caixa 
torácica trabalham como molas: é
n e c e s s á r io  v e n c o r  a rcoiotôncia

elástica para expandi-los (g. h).
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lidade de transferência de gases de 
um compartimento para outro do 
organismo, através das membranas 
biológicas, a quantidade total de 
0 2 que o sangue consegue trans
portar sob a forma dissolvida cor
responde a menos de 1% das ne
cessidades dos tecidos. Isso ilustra 
a importância que desempenhou na 
evolução biológica a aquisição da 
hemoglobina* como substância 
transportadora de oxigênio e, em 
menor grau, de gás carbônico.

A hemoglobina é uma proteína* 
constituída de quatro cadeias peptí- 
dicas. Cada uma delas contém um 
grupamento heme em que existe 
um átomo de ferro na forma de íon 
ferroso bivalente. O oxigênio com
bina reversivelmente com os áto
mos de ferro sem modificar sua 
carga, isto é, sem excitá-los: eles 
continuam na forma ferrosa. A 
cada grupo heme, liga-se uma mo
lécula de oxigênio. Assim, cada 
grama de hemoglobina transporta 
1,34 cm 3 de 0 2, nas condições-pa- 
drão (760 Torr e 0o C). Em indiví
duos normais, 100 ml de sangue ar
terial contêm cerca de 20 mililitros 
de oxigênio ligado à hemoglobina. 
O gás carbônico também combina 
com a hemoglobina, porém no 
grupo amina livre da proteína e não 
no grupo heme; ela pode portanto 
transportar simultaneamente os 
dois gases. Todavia, a maior parte 
de CÕ2 é transportada na forma de 
íon de bicarbonato que se forma 
dentro da hemácià por catálise de 
uma enzima especial, a anidrase 
carbônica, e se difunde parcial
mente no plasma. O CO^ é cerca 
de vinte vezes mais difusivel.

Equilíbrio acidobásico

O conjunto de processos que 
mantêm a relação acidez-alcalini- 
dade do organismo, em limites 
compatíveis com os processos vi
tais, é denominado equilíbrio aci
dobásico. Essa relação depende em 
última análise da concentração de 
íons hidrogênio, sendo portanto 
medida pelos pH. Os processos en
volvidos no equilíbrio acidobásico 
visam dessa forma a manter cons
tante o pH dos líquidos extra e in
tracelulares do organismo. Depen
dem de uma regulação nervosa de 
grande precisão, sendo Os pulmões 
e os rins seus principais agentes fi
siológicos. Os pulmões atuam por 
meio da regulação da concentração 
de C 0 2 no sangue, a qual por sua 
vez irá determinar a concentração 
de C 0 2 nos demais fluidos do orga
nismo. O gás carbônico forma, 
Com o íon bicarbonato, um sistema 
tampão (H C O -j/C C ^) que jun ta
mente com as proteínas desempe
nha o papel quantitativamente mais 
importante na manutenção do pH 
de meio interno. O fato de o C 0 2 
ser volátil permite que variações da 
ventilação pulmonar ocasionem 
modificações na sua concentração 
e, conseqüentemente, no pH. Uma 
concentração normal de C 0 2 — 
regulada pela ventilação pulmonar 
—  contribuirá para que o pH se 
mantenha em valores normais.

Enfermidades pulmonares

A tosse é provavelm ente o sint om a 
mais freqüente encontrado nas

As trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue ocorrem por simples difusão 
(em cima). O gás passa do compartimento onde tem maior pressão parcial 
para o de menór. O sangue venoso (escuro) perde gás carbônico (pontos 
e setas amarelos) para os alvéolos e recebe oxigênio (pontos e setas bran
cos), transformando-se em sangue arterial (vermelho). Para estabelecer as 
trocas de gases entre as hemácias (E) e os alvéolos (AS), os gases devem 
atravessar diversas camadas: o epitélio alveolar (Ep). o endotélio capilar 
(En) e as membranas basais dos capilares (Cp) e alvéolos. As células alveo-
lares de núcleos irregulares (N_ N') apresantam microwilosidadoe (Mu), cor-

pos densos (DB) e gotas lipldicas (L).

enfermidades respiratórias. Pode 
ser ocasionada por perturbações 
desde a orofaringe até os bronquío- 
los terminais. Além disso, afecções 
não respiratórias, como a otite mé
dia ou a insuficiência cardíaca, por 
exemplo, podem também causar 
tosse.

Na maioria das vezes, a tosse re
presenta um processo de defesa que 
não deve ser suprimido inteira
mente pelo uso de agentes terapêu
ticos. A eliminação de secreções 
brônquicas —  expectoração —  de
pende diretamente da tosse.

Em muitas eventualidades, como 
a asma*, ocorre um grande esforço 
para ventilar adequadamente os 
pulmões. Essa condição, chamada 
dispnéia*, é extremamente descon
fortável para o indivíduo e, na 
maioria das vezes, resulta de-difi
culdade mecânica para ventilação.

A dor torácica é um sintoma ob
servado em muitas enfermidades, 
sendo às vezes de muita gravidade. 
Pode resultar de comprometimento 
cardíaco, como o enfarte do mio- 
cárdio, quando é predominante
mente retroesternal. A dor prove
niente de enfermidade respiratória 
advém principalmente da pleura 
parietal ou da parede torácica.

A hemoptise, que é uma hemor
ragia pulmonar, costuma ocorrer 
em muitas doenças broncopulmo- 
nares, apesar de se crer que ela es
teja exclusivamente relacionada 
com a tuberculose —  sua causa 
mais freqüente antes da descoberta 
dos antibióticos.

A cianose, penosa para o doente, 
caracteriza-se pela coloração azu
lada da pele em conseqüencia do 
aumento da concentração de hemo
globina reduzida —  metaemoglo- 
bina. A coloração é mais acen
tuada nas extremidades dos dedos, 
em torno da boca e dos olhos. E 
observada em muitas enfermidades 
cardíacas congênitas em que o san
gue venoso passa para o circuito 
arterial sem haver sofrido oxigena
ção nos pulmões. Indica que boa 
parte da hemoglobina nao está 
sendo utilizada para o transporte 
de oxigênio.,

A comunicação permanente do 
aparelho respiratório com o meio 
externo facilita o acesso de agentes 
infecciosos e tóxicos ao organismo. 
Esse fato levou ao desenvolvimento 
de processos protetores: filtração 
de ar nas vias aéreas superiores; 
produção de substâncias bacterici- 
das, como a lisozima; e a presença 
de um epitélio ciliado que lança 
continuamente para o exterior a 
mucosidade que contém os detritos 
provenientes do meio externo. Ape
sar disso, há uma freqüência ele
vada de infecções do aparelho res
piratório, desde um simples 
resfriado*, produzido por vírus, até 
a tuberculose*, ocasionada por 
uma bactéria-

Em países tropicais observa-se 
também a ocorrência de micoses. 
No Brasil, é bastante comum a 
blastomicose sul-americana, que 
apresenta algumas características 
semelhantes a tuberculose. O as
pecto mais evidente em todas as in
fecções é a bronquite, caracteri
zada principalmente por tosse e 
expectoração.

Os gases tÓ7íice>3 c irritantes,
cuja concentração vem aumen-
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Na fotossíntese dos vegetais, o gâs carbônico penetra através dos estõma- 
tos da face inferior da folha e combina-se com água para produzir glicose, 
liberando oxigênio. É um processo inverso ao da respiração, na qual as plan
tas conseguem energia por meio da oxidação dos alimentos.

cios na epiderme das folhas e dos 
caules, guarnecidos por duas célu
las especiais, por onde se efetuam 
as trocas gasosas.

Essas células — estomatais — 
possibilitam, por meio de movi
mentos, a abertura ou fechamento 
do estômato e, portanto, o controle 
da perda de vapor de água — a 
transpiração. Nos caules e raízes 
adultas, a periderme costuma apre
sentar numerosas aberturas cham a
das lenticelas, cuja função é tam 
bém permitir a penetração de 
oxigênio.

Como fotossíntese e respiração 
são processos bioquímicos que se 
opõem, e como o primeiro deles va
ria de acordo com a intensidade da 
luz, é possível prever uma intensi
dade luminosa na qual os dois pro
cessos se equilibrem. É o chamado 
ponto de compensação; nessa in
tensidade, todo o oxigênio liberado 
pela fotossíntese é consumido pela 
respiração e todo o gás carbônico 
produzido pela respiração é utili
zado pela fotossíntese. Não há, 
portanto, nenhuma troca gasosa 
com a atmosfera.

Nessas condições adversas, a 
planta não pode sobreviver: tudo o 
que ela nrnduz ela mesma con

some, nada restando, por conse
guinte, para seu crescimento. Para 
a sobrevivência, a intensidade exi
gida é mais elevada.

__ Contudo, o ponto de compensa
ção é muito importante, pois de
pendendo dele a planta pode sobre
viver à sombra de outras. Ele 
explica porque dentro de uma mata 
há vários estratos de árvores, ar
bustos, etc.

a s  plantas de ponto de compen
sação mais alto geralmente exigem 
mais luz, enquanto as de ponto de 
compensação mais baixo toleram 
mais a sombra.

Do ponto de vista bioquímico, é 
possível distinguir dois processos 
respiratórios nas plantas: a respira
ção normal, em' que a oxidação dos 
alimentos se faz com consumo de 
oxigênio;_e a fermentação, na qual 
a oxidação não utiliza o oxigênio.

VEJA TAM BÉM : Asma; Caule; 
Célula; Circulação; Coqueluche; 
Dispnéia; Envenenamento; Folha; 
Fotossíntese; Gripe; Musculatura; 
Otorrinolaringologia; Pele; Pneu
monias; Raiz; Resfriados; Sangue; 
Tuberculose.

tando como resultado da crescente 
poluição atmosférica, produzem 
com freqüência uma modalidade de 
bronquite crônica, típica também 
dos fumantes.

A asma caracteriza-se por ata
ques agudos e recorrentes de disp
néia, em que o tempo necessário 
para a expiração é muito prolon
gado, sendo acompanhada ae tosse 
e expectoração mucóide. A respira
ção sibilante, característica, é con
seqüência da dificuldade de expul
são do ar devido à obstrução par
cial dos brônquios. As causas reais 
da asma são controvertidas, apesar 
de se admitir influência marcante 
dos processos alérgicos. A longo 
prazo, uma das conseqüências sé
rias da asma é o er\ftsema pulm o
nar, em que há rompimento dos se
tores interalveolares, formação de 
cavidades maiores que não se esva 
ziam durante a expiração, levando 
a uma distensão progressiva e a 
um a retenção permanente de ar. As 
cavidades do enfisema tomam-se 
inoperantes em relação às trocas 
gasosas, reduzindo a superfície fun
cional do pulmão. O fumo e a po
luição atmosférica também facili
tam o desenvolvimento do 
enfisema. Todavia o maior risco 
nesses casos é o câncer pu l
monar.

Quanto à pneumonia, a idéia do
minante entre os leigos é de que 
seja sempre produzida por pneu- 
mococos —  bactérias do grupo dos 
cocos, com preferência pelo tecido 
pulmonar. Entretanto, grande nú
mero de agentes infecciosos pode 
produzi-la.

Antes do advento da penicilina, 
a pneumonia por pneumococos 
apresentava mortalidade em 40% 
dos casos, dependendo da idade e 
das condições gerais do doente. 
Mas ela passou a ser mortal em 5% 
dos casos. As pneumonias por 
vírus e outros agentes infecciosos 
podem apresentar gravidade acen

tuada, sobretudo em crianças e pes
soas idosas.

R esp iração  nos 
vegetais

Nas plantas, a respiração é o pro
cesso fisiológico pelo qual elas oxi
dam o alimento sintetizado pela fo
tossíntese*, liberando a energia 
nelas contida e produzindo gás car
bônico e água. A respiração é, por
tanto, o inverso da fotossíntese. 
Nesta, a energia luminosa absor
vida e utilizada para a produção de 
alimento é liberada e consumida 
nos mais diferentes processos vi
tais. A liberação de energia contida 
no alimento é conseguida por sua 
oxidação. Conseqüentemente, en
quanto a fotossíntese consome 
gás carbônico e libera oxigênio 
(C 0 2 +  H20  luz (CH20 ) |  +  
0 2), a respiração fáz~exatamente o 
inverso: (CH?0 )  +  0 2 —* C 0 2 +  
H20  +  energia.

Durante o dia, a fotossíntese é 
normalmente mais intensa que a 
respiração. No escuro não há fo
tossíntese e, portanto, a liberação 
de gás carbônico torna-se evidente. 
O fato de durante o dia a planta 
verde absorver gás carbônico fotos- 
sinteticamente e à noite liberá-lo 
faz com que muitos acreditem que 
a planta só respira à noite. Isso é 
falso e demonstra ignorância do 
significado real da respiração. 
Qualquer ser —  animal ou vegetal 
—  para se manter vivo tem que res
pirar continuamente. Com as plan
tas é que a fotossíntese diurna su
pera e mascara a respiração.

Outro engano comum é pensar 
que apenas as folhas respiram. To
das as células necessitam respirar 
para viver. Nas plantas, o oxigênio

%ie penetra pelos estômatos das fo- 
as ou pelas lenticelas dos troncos 

e raizes se difunde por todos os te
cidos.

Os estômatos sao pequenos orm-
U m a experiênc ia  que dem onstra  a abso rção  d e  o x ig ên io  pe la s  p lantas uma
vela acesa colocada no interior da campãnula apaga-se imediatamente.
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Responsabilidade

Enfatizada pelo cristianismo*, a 
idéia de reparação dos danos cons
titui um dos mais antigos princí
pios morais da humanidade: o ho
mem, falível, torna-se responsável à 
medida que repara um mal causado.

A ideia, transportada para o 
campo jurídico, originou a teoria 
da responsabilidade legal, que pres
supõe conseqüências desfavoraveis 
a^todo aquele que pratique um ato 
ilícito.

Este, segundo Clóvis Bevilá
qua*, é praticado sem direito e 
causa dano a outrem, seja uma 
ação ou omissão. Completando-se 
a idéia com o disposto no Artigo 
159 do Código Civil: “ Aquele que, 
por ação ou omissão voluntária, 
negligencia ou imprudência, violar 
direito ou causar prejuízo a outrem 
fica obrigado a reparar o dano” .

C ivil e penal

Juridicamente, distingue-se a res
ponsabilidade civil da penal. A ci
vil resulta de um ato que lese o pa
trimônio alheio, tendo ela por obje
tivo reparar os prejuízos causados.
Sua efetivaçao depende da 
iniciativa da vítima. A responsabi
lidade penal, por sua vez, surge de 
um ato ofensivo à sociedade em ge
ral, quando a reparação diz res
peito a essa mesma sociedade. Sua 
efetivação, geralmente, independe 
da iniciativa da pessoa atingida 
pela prática do crime. Assim, é 
bem diferente a responsabilidade de 
quem, por exemplo, abalroa invo
luntariamente um veículo (respon
sabilidade civil), da responsabili
dade (penal) de quem furta um 
objeto. No primeiro caso, o paga
mento do prejuízo causado, ou o 
perdão do proprietário do veículo 
atingido, faz cessar a responsabili
dade do agente. Mas a simples res
tituição do objeto furtado não im
plica a cessação da responsa
bilidade pelo ato criminoso. A 
sanção imposta não consiste em 

'com por prejuízos materiais, mas 
sim em cumprir determinada pena, 
geralmente de caráter privativo da 
liberdade.

Na responsabilidade civil, o que 
importa é o dano decorrente do ato 
ilícito; não se leva em consideração 
o grau de intencionalidade do 
agente (dolo ou culpa). Por exem
plo: a responsabilidade civil será 
•idêntica, quer o agente tenha agido 
com dolo, como no caso de um 
atropelamento intencional; quer te
nha agido meramente com culpa
— seja por imperícia, imprudência 
ou negligência“— , como no caso de 
um atropelamento involuntário. Na 
apuração da responsabilidade pe
nal, pelo contrário, é importante in
vestigar a intenção do agente, para 
determinar a pena, conforme haja 
dolo ou culpa.

Apesar da natureza diferente, a 
responsabilidade civil pode vir acu 
mulada com a criminal. Isto é, o
mesmo ato ilícito pode dar lugar a Responsabilidade civil e crim inal podem  vir acum uladas, com o em  casos d« cohsâo e atropelamento mtancion, 

uma reparação Civil, mediante in o  Estado pode ser responsável por omissão: se o corpo de bombeiros funciona tardiamente, por exemplo.
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A responsabilidade criminal é decorrente de atos ofensivos à sociedade.

denizaçào, além do cumprimento 
da pena.

Além disso, a responsabilidade 
civil é mais ampla que a penal: 
todo ato coturário ao ordenamento 
penal impltéa, automaticamente, a 
responsabilidade civil. Assim, todo 
aquele que pratica um delito, além 
de responder perante a sociedade e 
arcar com a pena, também será ci- 
vilmente responsável em relação à 
vítima, sendo obrigado a indeni- 
zá-la. O inverso não é verdadeiro. 
Isto é, nem todo ato ilícito civil- 
mente também o será penalmente. 
Portanto, ainda que inexista qual
quer responsabilidade penal, deter
minado ato —  desde que resulte de 
ação ou omissão culposa ou dolosa 
— acarretará a responsabilidade 
civil do agente.

D e term inação  da
responsab ilidade

Apesar de essas responsabilida
des serem julgadas em processos 
judiciais proprios (processo cível e 
processo penal), ha uma certa in
fluência de um sobre o outro. Nesse 
sentido, dispõe o Artigo 1 525 do 
Código Civil: “ A responsabilidade 
civil é independente da criminal; 
não se poderá, porém, questionar 
sobre a existência do fato, ou quem 
seja o autor, quando estas questões 
se acharem decididas no crime”. 
Assim, se num processo penal ficar 
comprovado determinado fato ou 
quem o praticou, já  não se discute 
mais a questão, que é tida por 
certa, na ocasião do processo civil 
destinado a apurar o montante da 
indenização.
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Perante a lei, o patrão é responsável pela reparação dos danos que o operá
rio venha a sofrer no exercício do seu trabalho.

Entretanto, a absolvição no 
plano criminal não significa a isen
ção da responsabilidade civil. Isso 
porque esta última, não cuidando 
da aplicação de penas privativas da 
liberdade, se satisfaz com provas 
menos completas e cabais.

A responsabilidade civil decorre 
de três fatores: a culpa do autor de 
um ato ilícito; o dano resultante 
desse ato; e o nexo causal entre o 
ato ilícito e o dano. É a clássica 
teoria da culpa, segundo a qual a 
culpa pode ser intencional ou invo
luntária. Neste caso, respondem 
igualmente pelos danos causados 
tanto o motorista que lança seu 
carro proposital mente contra o ini
migo, causando-lhe ferimentos, 
como aquele que, por descuido, 
atropela um desconhecido.

Por outro lado, o dano causado 
deve ser patrimonial, não consti
tuindo objeto de ressarcimento o 
dano apenas moral (há países que 
adotam a teoria de se indenizar os 
danos simplesmente morais). En
tretanto, ha casos em que a prática 
do ato gerador do dano não é con
siderada ato ilícito. O Código Civil 
brasileiro, no Artigo 160, deter
mina taxativamente os decorrentes 
de legítima defesa; os resultantes 
do exercício regular de um direito 
reconhecido; e os que implicam a 
deterioração ou destruição de coi
sas alheias, a fim de remover perigo 
iminente.

T eoria  d o  risco

Na teoria da responsabilidade 
objetiva ou teoria do risco, a inde
nização por danos causados a ter
ceiros nao resultaria da prova do 
ato ilícito, por parte da vítima. A 
responsabilidade adviria de uma si
tuação objetiva, resultante da exis
tência de um risco em potencial 
(atribuído a alguém) à integridade 
física ou patrimonial de outrem. 
Assim, o patrão com as máquinas 
de sua fábrica constitui, em tese, 
uma ameaça à integridade física

dos operários; o motorista com o 
automóvel representa perigo aos 
transeuntes; assim como uma em
presa transportadora coloca em pe
rigo as pessoas e mercadorias 
transportadas.

Assim, se alguém, por qualquer 
circunstância, oferece uma situa
ção de risco à integridade física ou 
patrimonial de alguém, presume-se 
responsável pelos danos que por
ventura ocorram (culpa presu
mida).

A teoria do risco (objetiva), em 
contraposição à teoria da culpa 
(subjetiva), é admitida apenas em 
determinadas circunstâncias e 
tendo em vista a dificuldade (e, 
mesmo, iniqüidade) da exigência de 
prova por parte da vítima.

O Estado, nos seus atos comissi- 
vos, responde segundo a teoria do 
risco. Assim, quando alguém sofre 
danos causados pelo Poder Pú
blico, provará apenas a existência 
do' prejuízo e o nexo causal, não 
havendo a necessidade de demons
trar a culpa estatal. Isso decorre do 
Artigo 107 da Constituição brasi
leira que dispõe: “As pessoas jurí
dicas de direito público responde
rão pelos danos que seus funcio
nários, nessa qualidade, causarem 
a terceiros” .

Nos atos omissivos, há necessi
dade de se provar a culpabilidade 
do Estado. No caso de um incên
dio, por exemplo, cumpre demons
trar que o serviço de bombeiros 
não funcionou quando devia, ou, 
então, que só chegou a atuar tardia 
ou deficientemente.

O Estado, respondendo segundo 
a teoria do risco, tem, entretanto, o 
direito de se ressarcir do paga
mento das indenizações, acio
nando, por sua vez, o funcionário 
causador do dano. Este responderá 
segundo os critérios da teoria da 
culpa.

VEJA TAMBÉM: Direito.

Restauração

Com a derrota de Napole.ão* 
diante das potências européias, o 
trono francês foi restituído ao 
Bourbon Luís* XVIII. Ao mesmo 
tempo, um apregoado desejo de paz 
apoderou-se das classes conserva
doras dos países vitoriosos. Os es
tadistas queriam reprimir, a todo 
custo, o espírito liberal e revolucio
nário que dominava a França* 
desde a Revolução de 1789, e es
quecer o período passado "sob 
domínio napoleônico.

Em certos meios, pretendia-se 
restabelecer os regimes absolutis
tas. Mas, após as sucessivas guer
ras e conflitos, seria muito difícil 
restaurar completamente a velha 
ordem. Em 1814, preparou-se um 
congresso, em Viena, para dividir 
novamente o mundo entre os ven
cedores.

O C on g resso  de V iena

Como já  ocorrera com a Confe
rência de Versalhes*, o Congresso

de Viena não teve sequer uma ses
são plenária. Todas as grandes de
cisões foram tomadas por pequenas 
comissões. Apesar disso, o encon
tro, teve uma pomposa encenação; 
a Áustria* gastou fabulosas quan
tias em sua realização.

Entre os presentes achavam-se 
seis monarcas: o czar da Rússia, o 
imperador da Áustria, os reis da 
Prússia*, da Dinamarca*, da Ba
viera, e de Württemberg. Participa
ram ainda chanceleres e ministros: 
o austríaco Metternich* (uma das 
mais importantes figuras do Con
gresso, juntamente com o Czar 
Alexandre* I), o russo Karl Robert 
Nesselrode (1780-1862), os prus
sianos Karl August von Harden
berg* e Wilhelm von Humboldt*, 
os ingleses Wellington* e Lord 
Castlereagh* e o francês Talley- 
rand*.

O Congresso desenrolou-se len
tamente, em função das divergên
cias dos aliados. A Inglaterra não 
desejava a hegemonia russa ou aus
tríaca, enquanto o território da Po
lônia* continuava sendo causa de 
disputa entre russos e prussianos.

A volta de Napoleão ao poder 
em 1815 acabou com 'as divergên
cias entre os participantes; alguns 
dias antes da campanha de Water-

Político hábil, Metternich tentou restabelecer o absolutismo na Europa.
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loo, as potências vencedoras resol
veram concluir um acordo satisfa
tório p a r’ todos. No dia 9 de junho 
de 1815, as decisões foram reuni
das no Ato Final do Congresso de 
Viena.

A grande preocupação era a 
França, que precisaria ser constan
temente vigiada. Para isso, foi 
criado um novo reino limítrofe: o 
dos Países-Baixos, reunindo Ho
landa*, Bélgica* e Luxemburgo*. 
Guilherme de Orange (1772-1843) 
passou a reinar como Guilherme I.

A soluç“ agradou plenamente à 
Inglaterra, >is com isso ganhou as 
colônias h( iandesas no Cabo e no 
Ceilão. Para conter a França no sul 
da Europa, foi criado o reino da 
Sardenha, incluindo Savóia, Nice, 
Piemonte e a República de Gê
nova*. Espanha* e Portugal*, inde 
pendentes, conservaram suas fron
teiras. O reino d a P rú ss ia  afirmou 
sua hegemonia, assegurando-se a 
maior parte dos territórios à mar
gem esquerda do Reno e da Vest- 
fália (leste da França). Ao mesmo 
tempo, a Confederação Helvética 
(regime liberal da Suiça) ficava sob 
controle das potências européias.

A Áustria retomou seu poder na 
Itália, sobre os reinos da Lombar
dia e Veneza; os ducados de 
Parma, Módena e Toscana passa
ram a ser governados pelos Habs- 
burgo. Em poder da Áustria fica
ram ainda as províncias ilíricas e o 
Tirol, além da Galícia, entregue 
pela Polônia.

A Rússia ganhava a Finlândia, a 
Bessarábia (da Turquia) e a maior 
parte da Polónia. Esta ficou redu
zida à República da Cracóvia, de
clarada neutra. A Suécia, que aju 
dara os aliados na vitória sobre 
Napoleão, também recebeu seu 
quinhão: a Noruega, tomada da 
Dinamarca.

A Itália, por sua vez, tornou-se 
ainda n a is  dividida, reduzida a 
oito Estados; Veneza foi anexada 
pela Áustria, e Gênova pela Sarde
nha; Parm a passou a ser governada 
pela ex-imperatriz Maria Luísa. A 
divisão foi ao encontro dos planos 
de Metternich, pois possibilitou à 
Á ustria  controlar mais facilm ente

Congresso de Viena: grandes potências européias disputam os restos do Império Napoleônico e procuram conter a difusão de idéias libertárias.
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ESTADOS FUNDADORES DA SANTA ALIANÇA

os pequenos Estados. Além de do
minar a Itália, a Áustria presidia a 
Confederação Germânica, que 
agrupava 39 Estados.

Mas a grande vitoriosa no con
flito foi a Inglaterra. Lord Castle- 
reagh fez triunfar a concepção in
glesa do equilíbrio de forças entre 
os Estados, contra as pretensões do 
Czar Alexandre I e contra a polí
tica dos franceses, que esperavam 
o renascimento de seu poderio per
dido. A Grã-Bretanha recebeu 
Malta e as ilhas Jónicas, domi
nando assim o Mediterrâneo, onde 
já  possuía Gibraltar.

Em 1815, o Tratado de Paris 
obrigou a França a pagar uma in
denização de guerra às potências 
vencedoras, restituir as obras de 
arte saqueadas, pagar a manuten
ção dos exércitos de ocupação em 
seu território durante tres anos e, 
ainda, restituir o resto da Savóia e 
outros pontos considerados estraté
gicos a nordeste do país.

A  Santa Aliança

Depois de terem “restabelecido a 
ordem” na Europa, o czar da Rús
sia, o rei da Prússia e o imperador 
da Áustria assinaram o Pacto da 
Santa Aliança (1815), pelo qual se 
comprometiam a ter como regra de 
conduta os preceitos da religião 
cristã. Em novembro de 1815, novo 
pacto seria assinado (dessa vez por 
todos os vencedores), estabele
cendo que os representantes de to
dos os países deveriam reunir-se 
periodicamente para examinar “as 
medidas mais saudáveis para o re
pouso e a prosperidade dos povos 
e para  a manutenção da paz na Eu
ropa”.

Esse pacto marcou uma tomada 
de posição das nações conservado
ras em favor da reação absolutista 
na França e uma volta do Direito 
Internacional do Antigo Regime; 
que se colocava contra o direito de 
autodeterminação dos povos.

O novo sistema europeu preten
dia sufocar as idéias liberais e na
cionalistas inspiradas por Napo
leão sem levar em consideração 
que Alemanha, Bélgica, Polônia,
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Na Alemanha e em toda a Europa o Antigo Regime é abalado por rebeliões.

Noruega e Itália não haviam ainda 
se esquecido do período de autono
m ia há pouco experimentado. O 
“princípio das nacionalidades”, 
que nascera durante a Revolução 
Francesa, ressurgiria no século 
X IX  e acabaria por aniquilar a 
coalisão monárquica de 1815.

O sistem a de Metternich

Clemens Lothar Wenzel Metter
nich, proveniente de uma impor
tante família de proprietários de 
terra, políticos e diplomatas fiéis ao 
imperador, foi o principal respon
sável pela instauração do regime de 
vigilância e de "ordem” européia, 
que ficaria conhecido como o “ sis
tema de Metternich”.

A queda de Napoleão estava 
próxima quando Metternich, ofi
cialmente aliado do imperador 
francês, recomeçou um jogo contra 
a França. Exigiu que Napoleão 
abandonasse todas as conquistas 
no exterior.

Em junho de 1813, o chanceler 
encontrara-se com Napoleão, em 
Dresden: repetiu suas exigências, 
mas não se declarou antifrancês. 
Entretanto, suas idéias sobre a Re
volução Francesa e sobre a França 
continuavam as mesmas.

A  monarquia absoluta

Quando a ameaça revolucioná
ria foi definitivamente afastada, 
Metternich pôde realizar seus pro
jetos: restaurar na França e nos no
vos Estados criados por Napoleão 
a monarquia absoluta.

O chanceler austríaco foi sem 
dúvida a principal personagem do 
Congresso de Viena e o responsá
vel direto pela política adotada pe
las nações européias que dele parti
ciparam. Seu sistema pretendia 
manter o equilíbrio das forças no 
plano internacional, com total 
apoio, em cada nação, dos gover
nos absolutistas.

Na Áustria, Metternich estabele
cera uma ditadura de ferro: criou 
uma política especial que contro
lava a vida dos cidadãos, estabele
ceu censura para as publicações e 
um a rígida vigilância nas escolas. 
Todos os movimentos de reação 
eram por ele apoiados. Assim, con
verteu-se em símbolo do sistema 
conservador, contra o qual toda a 
Europa começava a se revoltar.

Os m ovim entos liberais

Após o Congresso de Viena, os 
aliados voltaram a reunir-se em 
Aix-la-Chapelle, mas as questões 
tratadas foram exclusivamente 
francesas. Luís* XVIII foi convi
dado a juntar-se § Quádrupla 
Aliança (Inglaterra, Áustria, Prús
sia e Rússia), que se transformaria 
em Quíntupla Aliança. A Europa 
estava em calma: a maioria dos 
países achava-se sob governos ab
solutistas.

O primeiro movimento liberal 
eclodiria na Alemanha, onde uma 
pequena agitação da Burschens 
chaft (organização de estudantes) 
daria início a um a revolta contra as 
forças reacionárias que domina
vam na época o cenário político in
ternacional.

Q u ando  um agen te d o  c za r  fo i

assassinado por um estudante, 
Metternich decidiu agir. Reuniu os 
príncipes alemães em Carlsbad 
(1819) e em Viena (1821). A Burs
chenschaft foi declarada ilegal, as 
universidades passaram a ser fisca
lizadas e a imprensa alemã censu
rada. A resistência alemã durou 
pouco tempo. Embora os Estados 
do sul se recusassem a mudar suas 
constituições, Metternich conse
guiu acabar com o movimento re
volucionário, que ressurgiria mais 
tarde na Itália e Espanha.

Depois da restauração do Rei 
Fernando* VII, a Espanha conhe
ceu um período de decadência e de 
reação. Acostumado a um tipo de 
governo mais liberal (durante a 
guerra contra Napoleão, o país era 
governado pelas Cortes, nas quais 
uma maioria liberal estava repre
sentada), o povo espanhol sentiu o 
peso do regime absolutista.

Em 18 20, eclodiria uma revolta 
liberal em Cádiz, que se expandiria 
rapidamente pelo país inteiro. O rei 
foi obrigado a aceitar as exigências 
liberais e prometer uma Constitui
ção.

As notícias da revolta espanhola 
chegaram à Itália, onde a repressão 
era violenta e os liberais se acha
vam organizados em sociedades se
cretas. Seus m em b roa (05 ca rb o n á -

rios) eram na maioria burgueses 
que desejavam a unificação* nacio
nal e a independência política, ne
cessárias para o desenvolvimento 
industrial e comercial. Os interes
ses liberais coincidiam com as as
pirações populares de melhoria de 
nível de vida e, assim, obtiveram 
apoio dos camponeses. A revolta 
atingiu logo toda a Itália e Metter
nich, sentindo os territórios austría
cos ameaçados, convocou uma reu
nião com os imperadores da 
Quádrupla Aliança. Depois de al
guns encontros, decidiu-se reformu
lar a política de intervenção e, em 
m arço de 1821, as tropas austría
cas invadiram Nápoles e derrota
ram  os rebeldes. A Constituição foi 
anulada.

Sufocada a rebelião no sul, o 
norte da Itália começou a agir. Em 
Turim, estudantes que lutavam pela 
Constituição foram sufocados pela 
tropa austríaca. Entretanto, a se
mente do liberalismo estava lan 
çada e novos movimentos foram 
surgindo em toda a Europa. Fer
nando VII da Espanha pediu a in 
tervenção da Santa Aliança para 
conter as rebeliões. Ao contrário 
da França, Rússia e Áustria, que 
desejavam a intervenção, a Ingla
terra, visando a futuros mercados 
na Espanha, pretendia um guverno

mais liberal. Contudo, Metternich 
imporia mais uma vez suas idéias 
e, em 1823, Cádiz seria forçada a 
render-se. A Espanha passou a so
frer violenta repressão.

Na França, Luís XVIII insistia 
no absolutismo*. Aos poucos, con
seguiu chegar à dissolução das C â
maras em 1816. Entretanto, a me
dida reverteu contra o próprio 
monarca, que perdeu a causa para 
os constitucionalistas. Carlos X 
(1757-1836) foi deposto e ini
ciou-se assim o reinado da burgue
sia liberal, que encontrou em Luís* 
Filipe de Orleans, industrial e ban 
queiro, um representante ideal. O 
regime liberal se estenderia de 1830 
a 1848, quando nova onda revolu
cionária atingiu toda a Europa.

A falência do A ntigo Regime

A revolução parisiense de 1830 
fez ressurgir na Europa a esperança 
de governos liberais e nacionalis
tas. Polônia, Alemanha e Itália 
achavam-se em franca revolta. Na 
Suíça, os cantões conseguiram ob
ter Constituições mais democráti
cas. Na Alemanha, a Burschens- 
chaft reorganizou-se e Metternich 
tentou reagir, mas suas proibições 
foram inúteis.

Em janeiro de 1831, depois de 
revoltas na França e nos Países- 
Baixos, os poloneses de Varsóvia 
revoltaram-se contra o Grâo-Du 
que Constantino. A Dieta então 
viu-se obrigada a proclamar a inde
pendência do país. Mas o Exército 
russo derrotaria a rebelião, insta
lando, lassim, uma ditadura de cará
ter militar.

Numa Europa dominada pela 
restauração de regimes absolutis
tas, a única exceção foi a Bélgica, 
que conseguiu sua independência. 
Os belgas, como católicos, não 
queriam um rei protestante (Gui- 
lherme de Orange); e, como libe
rais, não aceitavam uma constitui
ção autoritária. Economicamente 
fortes, revoltaram-se contra a do
minação holandesa e proclamaram 
a independência em outubro de 
1830. Â coroa foi dada a um prín
cipe alemão: Leopoldo de Saxe Co- 
burg-Gotha, depois Leopoldo* I, 
da Bélgica.

O período de restauração foi a 
última tentativa de restabelecer o 
status quu na Europa. Mas as idéias 
liberais e nacionalistas criaram raí
zes e a burguesia dirigiu movimen
tos rumo à unidade nacional.

A Inglaterra foi o primeiro país 
a reconhecer o fato. Como grande 
potência industrial e marítima, es
tava interessada em negociar com 
Estados nacionais e governos libe
rais. Assim, não hesitou em deixar 
a Quádrupla Aliança. Áustria e 
Rússia, países de economia agrí
cola, persistiram no reacionarismo. 
Com a saída da Inglaterra da Quá
drupla Aliança, a causa liberal pas
sou a levar vantagem: Itália e Ale
manha caminhariam rapidamente 
para a unificação. A Áustria per
deu assim sua hegemonia.

VEJA TAM BÉM : A  bsolutismo; 
Francesa, Revolução; Liberalismo; 
Napoleônico, Império; Unificação 
Nucional.
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A arte retórica exige sutileza e eloqüência. (Alegoria renascentista.)

Retórica 
e Nova Retórica

Desde o apogeu da Grécia* An 
tiga, a retórica é definida como a 
arte de convencer e persuadir atra
vés de signos lingüísticos. Ampla
mente utilizada pelos sofistas, en
controu neles seu primeiro defensor
— Górgias* de Leontinos (século 
V a.C.) — gue insistia em ressal
tar-lhe o carater persuasivo, a inde
pendência e disponibilidade de pro
vas ou argumentos para produzir 
um conhecimento real ou simples
mente uma convicção racional. A 
habilidade do retórico estaria em 
convencer a todos sobre qualquer 
assunto.

Pelo fato de ter assumido essa 
configuração, Platão* observou 
que a retórica era mais apta a satis
fazer o gosto do que a melhorar o 
homem e, no diálogo Górgias, se 
dispôs a sistematizar suas novas 
aplicações.

Propôs um outro tipo de retórica 
com caracterização pedagógica ou 
educativa, pois Platão entendia que 
ela poderia levar o indivíduo ao co
nhecimento da verdade, ao mundo 
das idéias, por apresentar uma es
trutura dialética. A retórica inte
grava o sistema filosófico de Pia 
tão, na medida em que constituía 
uma forma de chegar à verdade, 
não possuindo uma função inde
pendente. Tal funyão lhe foi reco
nhecida por Aristóteles*. Sendo es
sencialmente a arte de convencer, 
não ficou limitada por seus objetos, 
como as outras artes, podendo ser 
aplicada a todas as esferas do co- 
nh ecimento hum ano.

Os princípios da retórica, princi
palmente para fins de ensino da 
eloqüência, são encontrados na Re
tórica, de Aristóteles; em De Ora- 
tore e Orator, de Cícero*; em Sobre 
o Sublime, de Longino (? —  273); 
e no De Instilutione Oratória, de 
Quintiliano*. A retórica desses au 
tores ensinava o uso das figuras de 
dicção (metátese; prótese, para 
goge, síncope, apócope, diérese, si- 
nérese, etc!), das figuras verbais 
(metáfora, sinédoque, metonímia, 
antonomásia) e das figuras de pen
samento (hipérbole, antítese, após- 
trofe^ perífrase). Preocupava-se 
também com as regras para inven
ção, elocução e recitação do dis
curso; com as diferenças essenciais 
entre os gêneros e, em relação com 
eles, os três estilos: humilde, médio 
e grave ou sublime.

Com o desaparecimento da elo
qüência profana, no fim da Anti
guidade pagã, a retórica transfor- 
mou-se em preceptiva, sendo na 
Idade Média uma das três artes que 
constituíam o trivium, no ensino 
universitário.

Na Renascença*, a redescoberta 
de escritos gregos de retórica revifi 
cou-a e acabou por transformá-la 
em base da arte literária, produ 
zindo, nos séculos XVI e XVII, 
vasta bibliografia de fundo princi
palmente aristotélico.

No século XVI, Petrus Ramus, 
através de duas obras — Instilutio-

nes Dialecticae (1543) e Scholae in 
Artes Liberales (1555) — , estabele
ceu nitidamente o papel da retó
rica: a ela caberiam somente as 
duas funções propedêuticas da elo
cução e da pronunciação, enquanto 
a dialética* ficava com a tarefa de 
organizar a verdadeira substância 
do discurso lógico, a construção de 
todos os princípios cognitivos.

A todos esses teorizadores da re
tórica era comum a preocupação 
de sistematizar algumas técnicas

de construção. Assim; foram esta
belecidas as figuras de linguagem 
que, tendo por objetivo aumentar a 
expressividade das palavras, provo
cam no leitor ou ouvinte um envol
vimento estético-emocional. Entre 
esses recursos estilísticos estão a 
metáfora, a metonímia, a sinédo
que, a catacrese, a ironia, a antí
tese, o eufemismo, o disfemismo, a 
hipérbole, a apóstrofe.

A metáfora é uma figura de retó
rica que, através de uma compara

ção mental, transporta a palavra de 
seu sentido próprio para o figu
rado, segundo um princípio de 
substituição. De bebida amarga, 
por exemplo, é possível chegar-se a 
palavras amargas. Neste caso, o 
emprego do adjetivo resulta da 
comparação entre o gosto de uma 
bebida e o efeito gue produzem as 
palavras desagradaveis.

Embora menos freqüente que a 
metáfora, a metonímia é uma fi
gura importante. Ela também con
siste no emprego de palavras em 
sentido figurado mas, enquanto a 
metáfora surge de uma substituição 
por comparação, a metonímia 
nasce através de uma relação de 
contigüidade entre as realidades re
feridas por essas palavras.

A sinédoque consiste em empre
gar um termo mais amplo em lugar 
de outro de menor amplitude, ou 
vice-versa. Como, por exemplo, em 
“o pão nosso de cada dia nos dai 
hoje”, pão é usado em lugar de ali
mento.

A catacrese é o emprego de um 
termo figurado por falta de palavra 
própria, como p o r exemplo 
‘braço”, na expressão: “o braço da 

cadeira”.

C o n stru ção  e pensam ento

Além dessas figuras de lingua
gem, denominadas figuras de pala
vras ou tropos, existem ainda as fi
guras de construção ou sintaxe e as 
figuras de pensamento.

A ironia consiste em dizer o con
trário do que se pensa, como por 
exemplo a expressão “altos feitos” , 
na frase: “Vejam os altos feitos 
destes senhores: dilapidar os bens 
do país e fomentar a corrupção” .

Outra figura freqüente é a antí
tese, que nasce através da aproxi
mação de palavras de sentido 
oposto, como “vida” e “ morte” na

Para Platão, esse recurso verbal poderia exercer uma função educativa, levando 0 homem a conhecer a verdade.

A  A T H  ÍSJ
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Fig. 1
frase: “Toda vida se tece de mil 
mortes".

O eufemismo consiste em suavi
zar a expressão para evitar efeitos 
desagradáveis como, por exemplo, 
dizer “entregar a alma a Deus ao 
invés de “ morrer” . Uma figura de 
função oposta ao eufemismo é re
presentada pelo disfemismo, que 
busca acentuar efeitos chocantes 
como, por exemplo, empregar a ex
pressão “ bater as botas” em lugar 
de “ falecer”.

_A grandiloqüência e a afirma
ção exagerada dão origem à hipér
bole, por exemplo, “voar” na frase: 
“Quase voa de tanta pressa” .

A apóstrofe surge quando o ora
dor faz uma interrupção para exal
tar pessoas ou coisas presentes ou 
ausentes, reais ou fictícias: “ Que 

uerias tu, afinal, meu velho mestre 
e letras?”

A nova retórica

Depois das sistematizações feitas 
pelos gregos, romanos e humanis
tas, a retórica passou por um pe
ríodo de contestação. Após o Re
nascimento, o dogmatismo ra- 
cionalista, iniciado por Descar 
tes*, determinou o começo do desa
parecimento da retórica, fato que 
se confirmou com o racionalismo* 
desenvolvido no século XIX, atra
vés da difusão dos métodos experi
mentais das ciências naturais.

Contemporaneamente, com o re
lativo abandono do racionalismo 
clássico, a retórica voltou ao pri
meiro plano, mas com uma adver
tência sobre a multiplicidade de 
condições que deve levar em conta. 
Assim sürgiu uma nova corrente de 
investigaçao lógica inaugurada 

ela obra de Chaim Perelman e Ol- 
rechts Tyteca: Tratado da A rg u 

mentação. Esses teóricos exami
nam a estrutura do discurso não 
inteiramente formalizável, desen
volvendo a chamada teoria da ar
gumentação ou dialógica. Assim, 
partindo da análise da retórica se
gundo Górgias e Aristóteles e da 
análise da estrutura dos argumen
tos jurídicos, propõem uma teoria 
da prova que amplia a do raciona
lismo clássico. Esta foi expressa 
principalmente por Descartes, ao 
entender prova como a demonstra
ção exaustiva e irretorquível que, 
estabelecida em função dos valores 
de verdade e falsidade, visava à 
certeza.

Esses autores mostram a necessi
dade de se adotar, para certos pro
blemas e- em função de determi
nado universo de linguagem — o 
da linguagem não formalizável — , 
a razao argumentativa, que per
suade dentro do âmbito progres
sivo da plausibilidade e pressupõe 
sempre a consciência do outro, 
além de sua liberdade de concordar 
ou discordar. Enquanto a razão* 
do tipo cartesiano se desenvolve em 
nome de uma verdade absoluta e, 
portanto, intemporal, a nova retó
rica seria exatamente o campo da 
manifestação de uma razão histó
rica e concreta.

VEJA TAM BÉM : Argumentação, 
Teoria da; Humanismo; Literatura; 
Oratória; R acionalism o.

Retroação

Retroação, ou realimentação 
(feed-back), é um conceito muito 
empregado na cibernética*, é co
mum a sistemas eletrônicos, orga
nismos vivos ou organizações so
ciais. Corresponde ao mecanismo 
pelo qual uma parte da energia de 
saída de um aparelho ou de uma 
máquina volta a entrada;

A retroação, pode ainda ser con
ceituada como um sistema de co
municação* que produz uma ação 
em resgosta a uma entrada de in- 
formaçao, incluindo o resultado da 
própria ação na nova informação 
pela qual seu comportamento ul
terior é modificado.

A idéia é antiga; a própria vida 
contém um grande número de pro
cessos auto-reguladores. Hipocra
tes* concebia no corpo humano 
mecanismos (forças naturais) que 
tendem a se opor às síndromes pa
tológicas. Com o aparecimento de 
técnicas analíticas, foi possível ex
plicar os fenômenos corresponden
tes, e orientar a construção de no
vos sistemas.

Um mecanismo de retroação 
simples contém dispositivos capa
zes de reagir a eventos exteriores de 
maneira específica. Um exemplo 
seria o alvo para o qual se aponta 
um canhão. Se a açao do disposi
tivo de retroação não alcança o 
alvo, esta continua; se o alvo e ex

cedido, a ação sofre uma reversão. 
Assim, tanto a continuidade da 
ação como sua reversão ocorrem 
na proporção em que o alvo não foi 
atingido.

Se o mecanismo de retroação é 
bem desenhado, o resultado será 
uma série decrescente de erros num 
jogo de sub e super correções (acer
ca-se por falta e por excesso) ten
dendo ao alvo.

Se o funcionamento do meca
nismo de retroação não é adequado 
à tarefa, os erros podem aumentar. 
O servomecanismo continua ten- 
tanto atingir o alvo. Isto pode ter
minar na destruição do mecanismo.

Tipos de retroação

A retroação pode ser negativa ou 
positiva. E negativa quando tende 
a conservar certas variáveis dentro 
de certos limites. Regula e conserva 
a estrutura existente. A retroação 
positiva age em sentido contrário.

E auto-amplificadora e tende a 
modificar a estrutura do sistema, 
levando-o a um novo patam ar de 
funcionamento (ultra-estabilidade) 
ou à desintegração.

As figuras 1 e 2 são exemplos 
desses dois tipos de retroação. Na 
figura 1, o sistema a ser conside
rado é a população de um determi
nado país. A retroação positiva é 
dada pela taxa de natalidade que 
tende a modificar o número de ha
bitantes, fazendo com que ele au 
mente. Agindo em sentido contrá
rio tem-se a taxa de mortalidade, 
que tende a regular e conservar a 
população de indivíduos.

Ocorre o mesmo com o exemplo 
da figura 2. A taxa de investimento 
tende a aumentar o capital indus
trial, enquanto a usura tende a de- 
preciá-lo. O sistema encontra-se su
jeito a dois tipos de retroação que 
agem em sentidos contrários.

A teoria da retroação é baseada 
na medida do “ atraso” (lag) e do 
“ganho” (gain). O “atraso” é o in
tervalo de tempo que se escoa entre 
o momento em que o sistema chega 
a uma certa distância do alvo ou 
objetivo e o momento em que ele 
completa a respectiva ação corre
tiva.

O “ganho” é a extensão da ação 
corretiva efetuada. Um motorista 
novo, com reflexos lentos e que res
ponde tardiamente à informação 
que lhe chega pela visão, tem um 
grande “atraso em termos de re
troação. Ao girar violentamente o 
volante, seu “ganho” é excessivo, e 
terã que ser corrigido com um mo
vimento na direção contrária. Co- 
nhecendo-se a velocidade do carro, 
a extensão de seus “ atrasos” e de 
seus “ganhos”, pode-se prever o 
tipo de oscilação que ocorrerá em 
seu trajeto.

O “atraso” e o “ganho” são as 
variáveis mais importantes a serem 
consideradas na teoria da retroa
ção.

O controle pela retroação atua 
com um certo erro, indispensável 
para pôr o processo corretivo em 
ação. A grandeza a ser regulada 
pode ser desde a entrada de vapor 
em uma caldeira até o grau de 
anestesia em um paciente numa
operação cirúrgica. Uma grandeza
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pode ser submetida ao controle se 
satisfazer três condições: Primeiro, 
necessita-se de um órgão regulador 
capaz de processar as mudanças 
adequadas. Segundo, a grandeza a 
ser controlada precisa ser mensurá
vel ou pelo menos comparável a 
um padrão. Terceiro, a regulação e 
a medição precisam ser suficiente
mente rápidas.

O “ atraso” pode criar o pro
blema da supercorreção e ocasio
nar uma oscilação do sistema em 
torno do valor adequado. O com
portamento oscilatório é uma das 
principais limitações do controle 
pela retroação. Avalia-se a eficiên 
cia de um processo em termos do 
númerp e da grandeza de seus er
ros, istõ é, em função das sub e su- 
percorreções que faz para atingir o 
objetivo. Se esta série de erros au
mentar, o objetivo não será atin
gido, pois o sistema entrará numa 
série crescente de oscilações e po
derá se destruir.

As figuras 3, 4 e 5 apresentam 
a variação da retroação e do desvio 
(erro), no caso em que o “atraso" 
e de meio período.

Na figura 3 a retroação tem va
lor igual ao desvio. O sistema os
cila em torno do valor desejável. 
Na figura 4 a retroação é oposta ao 
desvio e tem valor menor do que 
este, condição que tende a amorte
cer o sistema em torno do valor de
sejável. N a figura 5 a retroação é 
oposta ao desvio e tem valor 
maior. O desvio tende portanto a se 
amplificar.

N o m undo anim al

Há, na natureza, medidas contra 
as oscilações, já  incorporadas ao 
controle dos organismos, como os 
mecanismos termorreguladores, a 
manutenção da composição quí
mica do sangue, o funcionamento 
dos sistemas nervosos e parassim- 
páticos etc.

A interdependência é encontrada 
nas flutuações de populações ani
mais em determinados territórios. 
Essas interações são por vezes bas 
tante complexas. Charles Darwin* 
invocou esse esquema para explicar 
o grande número de abelhas nas 
proximidades das cidades, onde 
existem mais gatos e, conseqüente
mente, menos ratos silvestres, os 
principais devastadores das col
meias. Por conseguinte, perto da  ci 
dade, as abelhas gozam de maior 
segurança.

A interdependência das espécies 
às vezes gera uma oscilação perió
dica, como por exemplo num terri
tório habitado por coelhos e linces, 
onde os coelhos constituem o prin 
cipal alimento dos linces. Quando 
os coelhos são abundantes, a popu
lação de linces aumenta. Ao se tor
narem abundantes os linces conso
mem grande quantidade de 
coelhos, diminuindo por sua vez 
essa população. Com isso os linces 
perecem de fome, e seu número de
clina. O resultado é uma oscilação 
auto-sustentada pela realimentação 
negativa com retardamento no 
tempo

VEJA TAM BÉM : Biônica; Ciber 
nética.

Retroação de va lor igual ao desvio (3): retroação oposta ao desvio e com 
valor menor (4): retroação oposta ao desvio, com valor superior (5).
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Reumatismos.

Existe uma grande variedade de 
doenças reumáticas que geralmente 
se caracterizam por uma sintoma
tologia semelhante: dores, endure
cimento das articulações e, às ve
zes, deformidades. Quando 
somente as articulações ficam com
prometidas, o distúbio recebe o 
nome de artrite. Entretanto, o reu
matismo pode atingir não só a arti
culação mas tambem as estruturas 
que estão a ela ligadas ou relacio
nadas, como a bolsa sinovial, ten
dões, nervos, músculos e tecido fi
broso ou subcutâneo.

A articulação pode ser atingida 
por dois processos patológicos fun
damentais: inflamatório (artrite) ou 
degenerativo (artrose). 0 primeiro 
pode ser exsudativo ou prolifera- 
tivo (ou ambos combinados). O 
processo degenerativo, por sua vez, 
resulta da diminuição do poder re
generativo da cartilagem articular.

A rtrite s

As artrites inflamatórias podem 
ser causadas por diversos agentes 
infecciosos ou por causas cujo me
canismo de ação não é devida
mente conhecido. São vários os 
agentes infecciosos que podem ser 
responsáveis por artrites.

A Neisseria gonorrhoeae, agente 
etiológico da gonorréia ou blenor
ragia, pode também causar uma in
flamação aguda de uma ou mais 
articulações, ocasionando a artrite 
gonocócica. O Mycrobacterium tu
berculosis também pode afetar a 
articulação principalmente em 
crianças. Neste caso, é mais co
mum que o agente comprometa 
uma só junta, como a do cotovelo, 
ou do joelho. Além de medicamen
tos, a artrite tuberculosa requer 
muitas vezes tratamento cirúrgico e 
ortopédico.

As artrites supurativas (inflama
ções purulentas das articulações) 
são mais comumente causadas por 
Streptococcus haemoliticus, ou 
Staphylococcus aureus, pneumoco
cos e meningococos que podem 
atingir uma junta diretamente 
(como no caso de um ferimento da 
articulação) ou secundariamente 
(através da circulação). Nas artri
tes supurativas, a inflamação 
atinge a membrana sinovial e a ar
ticulação torna-se inchada e 
quente, podendo haver acúmulo de 
pus na cavidade articular. A medi
cação é bactericida, auxiliada pela 
drenagem de pus.

A sífilis também pode ocasionar 
afecções artríticas. Quando ela é 
congênita, pode aparecer na puber
dade uma efusão no joelho, cha
mada de “ articulação de Clutton”, 
que é branda e crônica. A sífilis ad
quirida eventualmente atinge as 
juntas nas fases secundária e terciá
ria da doença. Na fase avançada, 
pode haver processos degenerati
vos, como na tabes dorsalis. O tra
tamento é o mesmo com que se 
procura combater o Treponema 
pallidum, agente sifilítico.

Outros microrganismos, menos
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M uitas doenças reumáticas atingem  articulações ósseas. Joelho norm al (esq.) e em processo de artrose (dir.).

freqüentemente, podem ser respon
sáveis por processos inflamatorios 
articulares.

As artrites da brucelose bacte- 
riana são geralmente purulentas. A 
da febre tifóide é uma complicação 
rara  mas pode comprometer algu
mas articulações. A rubéola tam 
bém pode causar uma forma limi
tada de poliartrite.

Algumas formas de micose às 
vezes comprometem as articula
ções, como é o caso da blastomi- 
cose americana, entre outras.

Dentre as inflamações articula
res não causadas diretamente por

germes localizados nas articula 
ções, destaca-se a febre reumática, 
que se caracteriza por acometer 
além das articulações, o tecido con
juntivo dos vasos e do coração.^ A 
febre e as dores nas articulações 
são os sintomas mais marcantes na 
fase inicial.

Apesar das evidências de que há 
relação entre a doença e infecções 
estreptocócicas (especialmente agu
das e provenientes da amigdalite ou 
da escarlatina), os antibióticos já  
não fazem mais efeito depois que a 
febre reumática se instalou. Com
bate-se a inflamação com corti-

coesteróides e os sintomas graves 
são tratados com medicaçao es
pecifica.

A artrite reumatóide é enfermi
dade constitucional. O tecido co
nectivo, especialmente da mem
brana sinovial, sofre uma alteração 
por causa de inflamações crônicas. 
Aparecem então poliartrites que 
atingem predominantemente as ar
ticulações menores (interfalangeais, 
metacarpo-falangeais, etc.), quase 
sempre de maneira simétrica. Os 
prejuízos da doença podem ser irre
versíveis desde que haja substitui
ção dos tecidos normais por outros.

cicatriciais. Esta artrite é mais co
mum em mulheres, havendo maior 
incidência na meia-idade, mas pode 
ocorrer também em pessoas idosas, 
de ambos os sexos. Apesar das nu
merosas pesquisas a respeito, ainda 
não se sabe como a doença se ins- 
tg.1 a. As dores, nem sempre propor
cionais ao grau de inchação, ge
ralmente são rebeldes e 
acompanhadas de um processo de 
endurecimento das articulações. 
Não havendo medicação especí
fica, o tratamento é sintomátiço, 
sendo necessário utilizar às vezes 
métodos ortopédicos a fim de corri
gir deformidades.

A gota

Conhecida desde a Antiguidade, 
a gota também provoca alterações 
ao nível articular. É uma doença 
sistêmica, cujas características sao 
a hiperuricemia, ataques de artrite 
aguda, eventual calculose renal (pe
dras nos rins).

A hiperuricemia é o excesso de 
ácido úrico na circulação, que apa
rece por uma disfunção de carater 
hereditário ou adquirida no pro
cesso de metabolização de proteí
nas; causa um depósito de cristais 
de ácido úrico nas articulações e 
nos rins, porque o organismo não 
consegue eliminar a grande quanti
dade de ácido úrico produzido.

Geralmente, o portador da enfer
midade é do sexo masculino, de 
meia-idade, e com um físico avan- 
taj ado.

Quando hereditária, a doença 
inicia-se na puberdade, quando 
ocorrem profundas modificações 
metabólicas no organismo, que 
passa a segregar ácido úrico alem 
das taxas normais. As manifesta
ções, porém, só vão aparecer mais 
tarde, quando surgem sob a forma 
de violenta artrite de uma articula
ção periférica, mais comumente do 
pé (metatarso-falangeal do artelho 
maior) ou tornozelo e calcanhar.

Joelho ou cotovelo também po
dem ser atingidos, embora com me
nos freqüência.

Os sintomas não estão sempre 
presentes. A primeira crise, que re
vela a doença, geralmente dura 
um a semana para depois regredir. 
Podem passar-se vários anos sem 
que os sintomas reapareçam. Mas 
a cada ataque o número de articu
lações envolvidas pode aumentar e 
o intervalo entre as crises pode di
minuir. As articulações afetadas in
flamam, incham, doem, e é comum 
o aparecimento de febre durante as 
crises.

A gota pode tornar-se crônica 
quando é muito alta a taxa de ácido 
urico, havendo um depósito de cris
tais na cartilagem, membrana sino
vial, fluido sinovial, tecido subcutâ
neo, tendões adjacentes à 
articulação e rins. Não se conhece 
tratamento para a erradicação 
dessa enfermidade. Emprega se 
alopurinol para impedir a produ
ção excessiva de ácido úrico e as 
alterações decorrentes.

VEJA TAM BÉM : Articulações; 
Colagenoses; Dor; Esqueleto; Fe
bre Reumática; Musculatura; Ner
voso, Sistema.

Na artrose degenerativa (B), o espaço intervertebral d im inui progressivamente, provocando dores intensas.
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Revolução

Revolução, um dos conceitos 
centrais da ciência política*, en
volve uma profunda mudança, ge
ralmente imposta pela força, no 
modo . como está constituída uma 
sociedade*, com o objetivo de im
plantar uma ordem social inteira
mente distinta. Trata-se de uma 
forma de mudança* social que se

caracteriza por ser deliberada e 
violenta (por exemplo^ a Revolução 
Francesa , a Revolução Russa* e a 
da China*) e tem a singularidade 
histórica de se referir a um fenô
meno da era moderna.

O termo “revolução” é essencial
mente metafórico, o que leva a exa
geros no seu uso e torna difícil uma 
definição precisa. No sentido 
físico, revolução significa uma mu
dança de posição, um giro ou “vi
rada”. É aplicado de forma hiper
bólica a qualquer evento 
extraordinário ou novidade. Os 
exageros também são freqüentes no

uso do conceito ao âmbito político, 
onde se transforma em recurso lau- 
datório utilizado por candidatos, 
facções políticas e governos, que 
procuram acentuar o caráter “revo
lucionário” de seus propósitos e de 
sua açâo. Dessa forma, muitas re
beliões que resultam na mudança 
de governos são freqüentemente 
proclamadas como revolucioná
rias.

Até a segunda ou terceiro dé
cada do seculo XX, entretanto, os 
termos “revolução” e “revolucioná
rio”  tinham conotação acentuada- 
mente pejorativa. A inversão de va

lores em relação a esses conceitos 
está ligada a uma significativa mu
dança social, pela qual a concep
ção rigorosamente estática da so
ciedade, alimentada por elites* 
conservadoras, foi perdendo sen
tido diante da evidência das trans
formações (revolucionárias ou não) 
na realidade social.

O Brasil mesmo era um exemplo 
disso antes de 1930, quando seg
mentos das classes altas mais liga
dos à agricultura e ao sçrviço pú
blico manifestavam tal visao do 
mundo e da sociedade (o que se 
pode observar na produção literá

Deliberada e v iolenta, a revolução envolve o estabelecim ento de nova ordem  social. (Quadro alegórico de V. A. Serov sobre a Revolução Russa.)

Revolução
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A evidência de que a sociedade é mutável incentivou os estudos sobre revolução no século XX. (M ural de Rivera sobre a guerra c iv il mexicana.)

ria da época). Haveria, nessa pers
pectiva, uma ordenação perma
nente e imutável das relações 
sociais, de maneira que toda ação 
deliberadamente voltada para sua 
transformação seria no mínimo ir
racional. Um slogan conservador 
da época: “a questão social é uma 
questão de polícia”, traduz as im
plicações praticas dessa visão.

Volta ao estado de guerra

Antes da grande época revolu
cionária do mundo ocidental que 
culminou na Revolução Francesa, 
a visão mais espontânea e natural 
da sociedade era precisamente a es
tática. Ela não fora ainda questio
nada pela noção de que a sociedade 
pode ser mudada deliberadamente. 
Baseava-se na idéia medieval e an
tiga de que o governante tem direi
tos e obrigações complementares e 
correlatos aos dos súditos. Na dou
trina do “contrato social” , esse 
acordo entre soberano e súditos é 
estabelecido de uma vez para sem
pre, a fim de que os homens se li
vrem do “estado de guerra” insti
tuindo o governo* e a paz civil.

Para Locke*, por exemplo, o 
termo “rebelião” aplica-se sobre
tudo aos desmandos do soberano 
que, ao se tornar tirânico, quebra 
o acordo tácito da autoridade* com 
os súditos, “rebelando-se” (do la
tim, rebellare que significa retornar 
ao estado de guerra). No chinês an
tigo, os termos equivalentes a rebe
lião têm o mesmo significado: ke- 
ming (rebelião) deriva de l ’ien-ming
—  mandato dos céus —  e significa 
a retirada desse mandato.

Depois da Revolução Francesa, 
a visao estática do mundo passa a 
corresponder a uma ideologia* 
conservadora, própria a certos gru- 
pos ou estratos sociais, como a an

tiga aristocracia* fundiária euro
peia, condenada ao 
desaparecimento no plano político 
e no econômico-social pela ascen
são  ̂ da burguesia* ao poder. Essa 
visão, chamada de tradiciona 
lismo* ideológico ou conservado
rismo tradicionalista, consiste 
numa reação consciente à mudança 
social. Envolve a intenção de resistir 
à mudança não desejada, chegando 
mesmo, em certos casos, a promo
ver mudanças que tornem a socie
dade mais próxima de sua configu
ração anterior.

Perspectivas desse tipo, freqüen
temente carregadas de utopia*, fo
ram produzidas a partir do século 
XIX  por diversas tendências políti
cas que se formaram em oposição 
aos efeitos da Revolução Francesa, 
ao liberalismo*, à grande indústria 
e mesmo ao capitalismo*.

História e revolução

O conceito moderno de revolu
ção está ligado ao surgimento, 
desde o século XVIII, das idéias de 
processo histórico —  transforma
ção qualitativa e temporal na estru
tura de cada sociedade nacional — 
e de que essa transformação possa 
ser deliberadamente promovida por 
algum grupo* social. A idéia de re
volução tem assim uma conexão 
essencial com a concepção do 
mundo social como mutável.

Essa idéia de que a sociedade 
ode ser mudada mediante ações 
umanas implica uma atitude “se- 

cularizada” : em todas as socieda
des antigas havia concepções sobre 
mudanças na maneira e nas condi
ções de vida mas, sendo em geral 
interpretadas como resultado de 
uma vontade sobrenatural (ou do 
mero acaso), não correspondiam a 
uma atitude de conhecimento obje

tivo da sociedade. E sem esta ati
tude não podj haver uma ação efe
tiva de grande número de pessoas 
intervindo na sociedade para trans
formá-la de acordo com seus inte
resses.

A atitude revolucionária supõe 
um conhecimento objetivo do pre- 
sente_(apreensão das instituições e 
relações essenciais ao funciona
mento da sociedade) e uma proje
ção para o futuro (visualizaçao ra
cional do que seria uma sociedade 
à imagem dos valores* do grupo 
social em questão). Na fusão dessa 
atitude cognitiva com sua projeção 
para o futuro, em termos seculari- 
zados, está o essencial das ideolo
gias revolucionárias desde o século
XVIII.

Embora esse pensamento obje
tivo e projetado de um grupo (sua 
ideologia) seja suficiente para gerar 
uma atitude revolucionaria (sc o 
grupo se julga oprimido na socie
dade a ponto de sua insatisfação 
não poder ser atendida por mudan
ças ou reformas parciais), não é su
ficiente para produzir uma revolu
ção. Não se observa em nenhuma 
sociedade moderna (avançada ou 
subdesenvolvida, capitalista ou so
cialista) uma completa integração 
entre as estruturas económicas e 
políticas objetivas e as perspectivas 
subjetivas dos grupos que a com
põem. Por isso é essencial distin
guir entre atitudes ou insatisfações 
subjetivas de caráter revolucioná
rio e situações sociais efetivamente 
revolucionárias.

C ondições e m ecanism os

Toda revolução, como transfor
mação em larga escala para im
plantar outra ordem social, supõe 
determinadas condições objetivas 
(capazes de produzir descontenta

mentos suficientemente amplos na 
população e particularmente em 
seus segmentos mais estratégicos); 
e determinados mecanismos que, 
uma vez postos em marcha, tornam 
muito difícil a manutenção da si
tuação existente pelas autoridades 
ou pelos grupos contrários às mu
danças pretendidas.

Cientistas sociais têm compilado 
ocorrências e condições que esta
riam ligadas a situações revolucio
nárias, destacando-se entre elas: es
cassez de terras, altos impostos, 
crise de autoridade, restrições co
merciais, corrupção, derrota mili
tar, fome, preços altos, baixos salá
rios, desemprego. Mas, ainda que 
esses fenômenos tenham configu
rado situações revolucionárias em 
várias épocas e sociedades, não se 
pode dizer que por si mesmos se
jam  condições suficientes para ha
ver uma revolução.

Existe vários autores que vêem 
as situações de extrema desigual
dade na distribuição da renda* pela 
população como potencialmente 
revolucionárias.

Entretanto, algumas das mais es
táveis sociedades do mundo carac- 
terizam-se exatamente por extre
mas diferenças de renda entre os 
grupos sociais: apesar de estarem 
na posição mais baixa em suas so
ciedades, os escravos negros da 
America e os indivíduos sem casta 
na índia situavam-se entre os me
nos rebeldes, pois — o que é mais 
importante, politicamente —  seus 
valores estavam em sincronia com 
seu meio sociopolítico.

'A  frustração de expectativas, se
gundo estudiosos contemporâneos, 
mostra-se mais importante como 
condição para a revolução do que 
simplesmente a baixa situação so
cial de um grupo. A afirmação de 
T ocqueville, em seu estudo sobre
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a Revolução Francesa, de que o 
descontentamento popular corria 
mais alto precisamente nas partes 
do território onde o povo desfru
tava de relativa prosperidade, foi 
retomada por esses cientistas, que 
definiram a situação como “revolu
ção deflagrada pela frustação de 
expectativas em ascensão”. Para 
eles, um fator crucial para uma re
volução é o medo, quase sempre di
fuso, experimentado por grupos so
ciais, de que o terreno de melhorias 
já  conquistado por eles num grande 
período de tempo possa ser rapida
mente perdido.

Daí decorre a idéia de que a con
dição ou pano de fundo da instabi
lidade política seja o progresso eco
nômico e social. Nessa visão, uma 
revolução-, teria maior probabili
dade de ocorrer quando a um pro
longado período de efetivo desen
volvimento* econômico-social 
segue-se outro, mesmo curto, de re
versão aguda.

Em outras palavras, é a mu
dança que assenta o palco para 
uma revolução. Esta só poderia ser 
observada numa sociedade que es
tivesse passando por uma mudança 
estrutural e precisando de uma mu
dança posterior, ainda que elas não 
tenham o caráter de “progresso”. 
Na maioria das vezes, o progresso 
é necessário mas não suficiente 
para desencadear um processo 
político violento. Ainda assim, ne
nhum progresso perceptível levou, 
por exemplo, ao motim indiano de 
1857-1859, à rebelião irlandesa de 
1916-1923, à Guerra Civil Espa
nhola*, à revolução chinesa e à cu
bana; e, mesmo que houvesse esse 
progresso material, parece difícil 
identificar nele um sentido político.

T ipologia das mudanças

Se os valores e o meio sociopolí- 
tico (que depende do padrão de di
visão social do trabalho) estão em 
sincronia num sistema social, pode 
haver mudança, progressiva ou re
gressiva, sem revolução. Mas se há 
dessincronização entre os valores e 
o meio independentemente de sua 
direção, sempre existe uma ameaça 
revolucionária.

Assim, a análise de uma socie
dade em mudança não fornece ex
plicação completa para a ocorrên
cia de uma revolução, pois ela não 
ocorreu em muitas sociedades que 
passaram por mudanças radicais e 
rápidas.

Revolução não é sinônimo de 
mudança social, mas uma forma 
pela qual esta se concretiza em al
gumas situações especiais.

Vários autores modernos procu
raram construir uma tipologia 
analítica das fontes de mudança, 
tomando por base o grau de sincro
nização entre valores e meio socio- 
político. Apresentam quatro tipos 
de fontes de mudança que exercem 
pressões para levar a destruição do 
equilíbrio de um sistema social, in
cidindo sobre a estrutura de valores 
e a divisão* do trabalho.

O primeiro desses tipos corres
ponde às fontes exógenas,que ge
ram mudanças de valores. E o caso 
da ascensão externa de grupos de 
referência para outros grupos do 
sistema social em questão: por
exemplo, a existência das repúbli- Esse grupo intervém na sociedade para mudá-la de acordo com suas concepções. (Fidel discursando em Havana.)

A revolução decorre da ação intencional de um grupo. (Fidel e Guevara.)

cas africanas, que passariam a ser 
grupos de referência positiva para 
as populações negras do resto do 
mundo, exercendo influência sobre 
seus valores.

Fontes endógenas também ge
ram mudanças de valores, que em 
geral são produzidas em função de 
desenvolvimentos intelectuais ou 
da aceitação de inovações criati
vas. Servem de exemplo os efeitos 
corrosivos que as teorias de Ba
con* e Descartes* tiveram sobre a 
filosofia escolástica*.

Para a mudança do padrão de 
divisão social do trabalho também 
há fontes exógenas (por exemplo, a 
conquista estrangeira) e endógenas 
(como as inovações tecnológicas).

As mudanças relativas à influên
cia das inovações tecnológicas so
bre a divisão do trabalho sao muito 
enfatizadas na teoria revolucioná
ria marxista, segundo a qual todo 
“modo de produção historico” foi 
e é condicionado pela natureza dos 
meios de produção disponíveis ou 
nível de tecnologia. O surgimento 
de uma nova tecnologia se revela
ria quase sempre incompatível com 
a perpetuação de um modo de pro
dução anterior. Dentro desse ra
ciocínio, a revolução é freqüente
mente definida como a resolução 
de um conflito ou “contradiçao” 
entre as forças produtivas (tecnolo
gia) e as relações sociais de produ
ção.

Quando as mudanças atingem 
um sistema* social, pode resultar 
uma destas situações: ou se promo
vem novas mudanças que manterão 
o equilíbrio do sistema enquanto a 
pressão é sustentada; ou a pressão 
excede a capacidade do sistema, 
produzindo dessincronização ou 
conflito entre valores e meio, e con
seqüente desequilíbrio. A ocorrên
cia de uma ou outra depende muito 
da capacidade dos líderes e dos 
cursos de ação abertos a eles. Esses 
caminhos variam desde a “ mu
dança conservadora” e a “coopta- 
ção dos contestadores” (absorção 
destes pelos grupos dominantes) 
até a “intransigência das elites” . A 
análise da ação das lideranças con
duz aos problemas de coerção e au
toridade.
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Há rebeldes que mudam governos e até regimes, mas mantêm a ordem  social. (Rebeldes de 1930, no Brasil.)

Perda de autoridade

Segundo muitos teóricos políti
cos, a perda de autoridade é a ca
racterística principal das condições 
revolucionárias. Para Hannah 
Arendt (1906-1975), nenhuma re
volução teve sucesso, ou rebeliões 
sequer começaram quando a auto
ridade do corpo político se manteve 
intata.

Num sistema em desequilíbrio 
provocado pelos tipos de mudança 
apontados, três características ou 
sintomas contribuem para o fenó
meno revolucionário.

O primeiro deles é a “deflação 
do poder” , que ocorre-durante o pe
ríodo de mudanças, quando a inte
gração do sistema depende cada 
vez mais do uso da força pelas au
toridades.

O segundo sintoma é a perda de 
autoridade, que se relaciona ao ca
ráter qualitativo da mudança que 
as elites realizam propositada
mente numa situação de sistema 
desequilibrado: se as elites são in
capazes de desenvolver medidas 
que jnantenham a confiança dos ci
dadãos no sistema e na capacidade 
deste em atingir uma sincroniza
ção, ocorre a perda de autoridade. 
Essa perda significa que o uso da 
força pela elite não é mais conside
rado legítimo pela população (ou 
por setores_ influentes desta), em
bora isto não leve imediatamente à 
revolução. De qualquer modo, de
mandas crescentes para o uso da 
força acompanhadas de uma 
grande contração da capacidade 
política de um sistema sao sinais 
empiricamente importantes da pro
ximidade de revolução.

Outro sintoma de revolução são 
os eventos (estratégicos ou ideoló
gicos) chamados “ aceleradores” , 
que conseguem retirar da elite sua 
arma principal para forçar os mem
bros do sistema social à obediência 
às regras, ou que levam um grupo 
de revolucionários a acreditar que 
tem meios para destituir a elite de 
seus instrumentos de coerção. Os 
aceleradores são pressões que 
usualmente podem ser controladas 
pelas autoridades, mas que, se sur
girem quando está havendo defla
ção de poder e perda de autoridade, 
têm o efeito de cristalizar as pres
sões em uma insurreição. São ocor
rências que tornam a revolução 
possível, pois revelam aos mem
bros de um sistema a incapacidade 
da elite para manter o monopólio 
da força. Um exemplo é a passa
gem de uma unidade militar signifi
cativa para o lado dos revolucioná
rios, como a lealdade de unidades 
da Marinha russa aos sovietes em 
1917, apontando seus canhões para 
o Palácio de Inverno.

A realização com êxito de uma 
operação de grande valor simbó
lico — a tomada da Bastilha, por 
exemplo — também constitui um 
evento acelerador.

A diferença entre rebeliões e re
voluções pode ser apreendida ejn 
termos dos níveis de organização 
socio-política (governo, regime e 
comunidade) sobre os quais se veri
ficam.

Apelos à violência para causar 
mudanças ao nível do governo são 
cham ados de rebeliões e procuram

M ais que a m iséria ou a extrema desigualdade social, a frustração de expectativas pode levar à revolução. basicamente substituir as pessoas
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Se os valores são incom patíveis com  o meio, existe ameaça revolucionária.

Ricardo

Considerado um dos pais da 
ciência econômica, David Ricardo 
nasceu em Londres, em abril de 
1772. Descendia de uma família ju 
daica de origem portuguesa, esta
belecida na Inglaterra. Aos catorze 
anos começou a trabalhar com o 
pai — um membro bem sucedido 
da Bolsa de Valores de Londres. E 
estava com vinte, quando rompeu 
com o judaísmo para se casar com 
uma. quaker cristã. Deixando a 
família, passou a viver de seus pró
prios recursos: como membro da 
Bolsa, prosperou com muita rapi
dez devido a seu grande talento 
para negócios.

Em 1779, com apenas sete anos, 
lera A  Riqueza das Nações, de 
Adam Smith*, obra que lhe desper
tara o interesse pela economia polí
tica. Em 1810, publicava seu pri
meiro trabalho sobre os problemas 
que afetavam a sociedade da 
epoca: The High Price o f  Bullion, 
a Proof o f  tne Depreciation o f  
Bank Notes (O Preço Elevado dos 
Lingotes de Ouro e uma Prova da 
Depreciação das Notas de Banco). 
A obra tratava da depreciação das 
notas bancárias, além de explicar ó 
movimento dos preços*, os fluxos 
de comércio e o volume de moeda*.

Em 1815 abandonou seu traba
lho na Bolsa para dedicar-se so
mente aos estudos. Tinha 43 anos 
e uma considerável fortuna.

Agora, só um estudioso

Seus estudos prosseguiram, 
ainda em 1815, com a publicação 
de Essay on lhe Influence o f  a Lo w 
Price o f  Com on the Profits o f  
Stock (Ensaio sobre a Influência de 
um Baixo Preço do Trigo sobre os 
Lucros), num momento em que as 
Leis do Trigo (Corn Laws) desper
tavam grandes controvérsias.

Nessa obra, expunha sua teoria da 
repartição e estudava os problemas 
relativos à proteção aduaneira con
cedida à triticultura britânica, a 
qual encarecia a subsistência dos 
trabalhadores, forçando a elevação 
dos salários, em detrimento dos lu
cros. Ricardo colocava-se contra a 
proibição da importação do trigo, 
argumentando que o alto preço do 
cereal somente favorecia os pro
prietários rurais que tinham sua 
renda elevada. Concluía dizendo 
que se a acumulação de capital* se 
realiza através do lucro*, o alto 
preço dos cereais limitaria essa 
acumulação freando, conseqüente
mente, a expansão da atividade 
econômica.

No ano seguinte (1816) publicou 
Proposals fo r  an Economic and Se- 
cure Currency (Proposta para uma 
Circulação Monetaria Económica 
Segura). E, ainda sobre o tema ope
rações bancárias e circulação, es
creveu Plan fo r  a National Bank 
(Plano para um Banco Nacional), 
obra que seria publicada em 1824, 
após sua morte.

Em 1817, o público tomou co
nhecimento de sua obra mais im
portante: Principies o f  Poli tical 
Economy and Taxation (Princípios 
de Economia Política e Tributa
ção), uma série de estudos sobre os 
principais problemas da economia* 
política — valor, preços, renda, lu
cros, salários, indústria, comércio, 
moedas, bancos e impostos —  ana
lisados sob vários aspectos.

Desde a publicação de seu pri
meiro livro havia conseguido bas
tante fama, travando contato com 
os principais estudiosos da época 
— James Mill*. Thomas Robert 
Malthus*. Jeremy Bentham*, Jean 
Baptiste Say* e outros.

Em 1819 foi eleito para a Câ
m ara dos Comuns. Nessa casa, Ri
cardo pronunciou vários discursos 
sobre questões econômicas, in
fluindo sobre a opinião pública a 
favor do livre-comércio. Embora 
sem partido político, geralmente 
votava com a oposição liberal. Era 
contra o sufrágio universal, mas

que estariam ocupando ilegitima
mente posições de autoridade.

Rebeliões ideológicas atingem 
geralmente o nível do regime, ou 
seja, as regras fundamentais do 
jogo político, que podem configu
rar democracia, ditadura, monar
quia, federalismo, constituciona
lismo, etc. Revoltas que procuram 
estabelecer ou ampliar o voto po
pular. por exemplo, são tentativas 
de mudar o sistema ao nível do re
gime.

A revolução situa-se ao nível da 
comunidade inteira que compõe o 
sistema. Segundo Karl Marx*. ela 
assumiria seu sentido mais amplo 
e total, quando o modo de produ
ção de uma sociedade se trans
forma e torna-se necessária uma 
mudança que coloque os valores 
em sincronia com aquela transfor
mação (que implica um padrão ra
dicalmente diferente de adaptação 
ao meio). Nessa perspectiva, a re
volução é uma mudança no modo 
de produção, seguida de conse
qüente mudança de todos os ele 
mentos do complexo social a ele

subordinados. Para Marx, toda 
transição revolucionária envolve 
uma revolução política, que con
siste na derrubada do Estado* exis
tente e a conquista do poder polí
tico pela classe revolucionaria. 
Lênin* deu maior importância a 
essa revolução política, consideran-, 
do-a o centro do processo revolu
cionário. Para Marx._ entretanto, 
embora a suplantação de uma 
classe dominante por outra seja 
fundamental, isso é algo que ocorre 
no clímax do processo de revolu
ção social, que estaria centrado na 
transformaçao do modo de produ
ção; e os elementos dinâmicos que 
levam a essa mudança radical se
riam a geração dialética das clas
ses* sociais e a luta entre elas.

VEJA TAM BÉM : Autoridade: 
China: Classes Sociais: Conflito: 
Francesa, Revolução; Ideologia; 
Marxismo; M ovimentos Sociais; 
M udança Cultural; M udança So
cial; Russa, Revolução.

David Ricardo fo i um dos expoentes da economia política clássica, cuja cria
ção se costuma datar da publicação da principal obra de Adam Sm ith.
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defendia a revogação das leis que 
proibiam a organização sindical 
dos trabalhadores.

Vivendo no período inicial da 
Revolução Industrial*, percebeu 
uma sociedade em transiçao, onde 
a classe burguesa (formada pelos 
capitalistas e comerciantes) ga
nhava força e colocava-se aberta
mente contra a classe superior 
constituída pelos proprietários de 
terras. E, embora também fosse um 
proprietário de terras, ele se colo
cou ao lado da burguesia industrial 
—  ao contrário de Malthus (que 
era partidário da aristocracia ru
ral), com quem, aliás, travou diver
sas polêmicas.

Com Malthus e outros estudio
sos fundou o Clube de Economia 
de Londres (1821), que muito con
tribuiu para o estabelecimento da 
doutrina clássica.

Em setembro de 1823, Ricardo 
faleceu. Tinha 51 anos de idade.

A influência de Ricardo

Em seus estudos, David Ricardo 
colocava o trabalho como determi
nante do valor de troca. O valor de 
uma determinada mercadoria seria 
dado pela quantidade de trabalho 
empregado para produzi-la. O tra
balho, portanto, seria a fonte de 
todo o valor.

Em siias análises, descobriu a 
existência de uma contradição en
tre o valor de troca determinado 
pelo trabalho e o preço relativo das 
mercadorias. No entanto, não con
seguiu resolver essa questão. Isso 
só seria feito muito mais tarde por 
Karl Marx*, ao analisar a transfor
mação dos valores de troca em pre
ços de produção.

Para Ricardo, a renda* estava 
relacionada ao aumento da popula
ção. Assim, quanto maior a de
manda, maior seria a necessidade 
de se utilizarem terras menos fér
teis, onde o custo de produção seria 
mais elevado que em terras mais 
férteis.

O preço dos produtos no mer
cado deveria então corresponder ao 
custo de produção das terras me
nos férteis, pois, se fosse inferior, as 
terras piores deixariam de ser culti
vadas. Acontece que os arrendatá
rios das melhores terras, vendendo 
seus produtos pelo mesmo preço 
que os produzidos em terras de 
baixa categoria, acabariam tendo 
uma maior receita que independe-, 
ria do trabalho e do capital apli
cado na produção: a diferença a 
mais constitui a renda da terra e é 
apropriada pelo proprietário. 
Dessa forma, a renda de um acre 
de terra seria a importância pela 
qual o valor da colheita excede o 
valor da colheita obtida num acre 
de terra de pior qualidade.

Entretanto, com o crescimento 
da renda diferencial da terra, os 
proprietários rurais se apropria
riam de maior percentual do exce
dente econômico, em detrimento 
dos capitalistas, que teriam seus lu
cros reduzidos. Ricardo previa a 
checada de um “ estado estacioná
rio' , conseqüência do crescimento 
populacional que forçaria o cultivo 
de terras cada vez jiiores. No li
mite, o lucro seria tao baixo que a 
acumulação do capital cessaria, 
prejudicando dessa maneira o de- Suas formulações contrariavam os interesses dos proprietários de terras.

senvolvimento econômico. Este ra
ciocínio baseava-se muito nos 
princípios malthusianos do cresci
mento populacional.

O “estado estacionário” poderia 
ser adiado mediante a aplicação de 
um programa liberal. O livre-cam- 
bismo no comércio internacional 
poderia ser uma dessas medidas 
porque permitiria aproveitar as me
lhores séries em escala mundial. 
Ricardo formulou também sua teo
ria das vantagens comparativas, 
onde procurava demonstrar as van
tagens de um país importar deter
minados produtos, mesmo que pu
desse produzi-los por preço 
inferior, desde que sua vantagem 
comparativa em outros produtos 
fossem ainda maior.

Marcando um avanço real sobre 
as formulações das bases do co
mércio internacional feitas por 
Adam Smith, sua teoria concen- 
trou-se, no entanto, exclusivamente 
do lado da oferta ou do custo. 
Além disso, encarava estatica
mente as vantagens comparativas, 
não levando em consideração seu 
caráter histórico. Apesar disso, sua 
metodologia acabou se tornando 
padrão das análises do comércio 
internacional.

A repercussão das teorias de Da
vid Ricardo foi considerável tanto 
no processo de desenvolvimento da 
ciência econômica, como nos 
meios político-econômicos de sua 
época.

VEJA TAM BÉM : Comércio Inter
nacional; Marxismo; Mercado; 
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Renda, Repartição da; Salário; Va
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O cálculo do valor das mercadorias com base no trabalho fo i uma das principais contribuições de Ricardo.
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Richelieu

Descendente de família nobre, 
originária da região de Poitou 
(França), possuidora das terras de 
Richeíieu (a sudeste do Chinon),
Armand-Jean du Plessis nasceu em 
Paris em setembro de 1585.

O pai —  François du Plessis — 
havia sido capitao da guarda de 
Henrique III (1551-1589) e de Hen
rique* IV. Sonhava grandes coisas 
para os filhos. Afonso (1582-1653), 
por exemplo, foi destinado ao ser
viço da Igreja; mas Armand seria 
militar.

Na vida real, porém, as coisas 
aconteceram de forma diferente:
Afonso trocou o seminário pela 
vida monástica, e Armand, para 
manter o benefício episcopal dentro 
da família, recebeu as ordens no lu
gar de seu irmão.

Quando Armand-Jean trocou o 
serviço militar pelo seminário, ja 
mais poderia imaginar que um dia 
se tornaria um dos mais importan
tes membros do governo francês — 
a Eminence Rouge (Eminência 
Vermelha), como ficaria mais tarde 
conhecido.

O m inistro do Interior e da 
Guerra: um bispo

Esforçado, inteligente, brilhante:
Armand-Jean era um ótimo estu
dante. Tinha 23 anos de idade 
quando foi sagrado bispo de Lu- 
çon, para onde viajou em 1607.

Incentivado pelo monge capu
chinho Francisco le Clerc du 
Tremblay (1577-1638), Richeíieu 
soube administrar com sabedoria 
sua diocese, trabalhando especial
mente no sentido de converter os 
numerosos protestantes da região.
E, embora tivesse seu pensamento 
constantemente voltado para Paris,
Richeíieu queria sempre agir em 
benefício da Igreja, ocupando um 
lugar de destaque no cenário polí
tico francês.

Apresentou-se uma oportuni
dade. Com a morte de Henrique 
IV, seu filho e sucessor seria um 
menino de nove anos —  o futuro 
Luís* XIII. Entretanto, até que ele 
alcançasse a maioridade, o poder 
seria exercido pela rainha-mãe,
M aria de Médicis (1573-1642). Sua 
regência caracterizou-se pelo pre
domínio de uma privilegiada no
breza que praticava verdadeiras ex
torsões contra o tesouro real.
Maria de Médicis não sabia como 
conter essa situação. E, diante do 
impasse, resolveu proclamar a 
maioridade do rei, convocando em 
1614 a Assembléia dos Estados 
Gerais para discutir o problema.

Richeíieu foi convidado a parti
cipar da Assembléia como dele
gado pelo clero de Poitou. Soube 
aproveitar muito bem a oportuni
dade, sobressaindo-se nas discus
sões e colocando-se numa posição 
firme e conciliadora, como convi
nha às suas ambições.

Vitorioso e elogiado por quase 
todos os presentes, Richeíieu aca
bou realizando o discurso de encer
ramento dO importante encontro A política de Richeíieu fo i orientada no sentido de un ificar a França, em torno do absolutismo monárquico.



Para tom ar-se um dos mais im portantes membros do governo francês, o cardeal soube ganharo apoio da rainha (à esquerda) e do Rei Luis X III.

que reunia a nobreza, o clero e os 
membros do Terceiro Estado.

Sua atuação foi tão correta, que 
ele acabou sendo convidado pela 
rainha-mãe a trabalhar na corte.

Em 1615, a maioridade do Rei 
Luís foi decretada. Em 1616, Ri
chelieu foi nomeado ministro do 
Interior e da Guerra.

O podej continuava nas mãos da 
rainha-mãe, que o dividia com seus 
favoritos Concino Concini 
(1575-1617) — Marechal D’Ancre
— e Eleonora Galigai 
(15767-1617).

Descontente, Luís XIII conse
guiu o apoio de outras áreas da 
corte e resolveu assumir efetiva
mente o trono. Mandou matar 
Concini e Eleonora e exilou a mãe 
em Blois.

D o exílio ao poder

Solidário com a rainha, Riche
lieu exilou-se também: primeiro em 
Blois, depois em Avinhão. Apro
veitou esse período para escrever 
Les Principaux Points de la Foi de
l "Église Catholique (Defesa dos 
Principais Pontos da Fé Católica, 
1617), contra os protestantes, e 
uma espécie de catecismo L ’Ins
truction du Chrétien (A Instrução 
do Cristão, 1619).

Paralelamente, fez algumas ten
tativas sutis com o objetivo de re
conciliar a rainha e seu filho (paz

de Angoulême, 1619, e de Angers, 
1620). Com isso, ganhou novas 
possibilidades de ascensão. 
Aliou-se a Carlos Alberto de Luy- 
nes (1578-1621), um nobre que ti
nha grande influência sobre o rei, 
e passou a reconquistar habilmente 
o tempo perdido. Com a morte 
desse nobre, acelerou-se o processo 
de ascensão de Richelieu. Assim, 
em 1622 tornou-se cardeal. Por ou
tro lado, Maria de Médicis, que ha
via recuperado o antigo prestígio, 
sugeriu o nome de Richelieu para 
um cargo no governo. Depois de al
guma hesitaçao o rei deixou-o par
ticipar do Conselho de Estado 
(abril de 1624). E, em agosto, no
meou-o primeiro-ministro da 
França.

O ambiente era de intrigas e 
conspirações. Mas, paciente, pru
dente e enérgico, Richelieu pro
pôs-se a realizar três grandes obje
tivos: a ruína do protestantismo 
francês como força política, o en
fraquecimento de uma nobreza in
dolente em favor do absolutismo e 
a luta, dentro da Europa, contra a 
hegemonia austríaca.

Desde 1618, a Europa estava en
volvida numa guerra, originada de 
um conflito puramente alemão, de 
caráter religioso, entre os príncipes 
protestantes e a casa dos Habs- 
burgo, soberanos do Sacro Império 
Romano-Germânico. Esse conflito, 
que durou até 1648, ficou conhe

cido como Guerra dos Trinta* 
Anos.

Assumindo suas funções, a pri
meira vitória de Richelieu foi a 
conclusão de uma aliança franco- 
inglesa, dirigida contra a Espanha 
(na época, aliada da Áustria) e se
lada pelo casamento, em 1625, da 
irmã do rei, Henriette, com o prín
cipe de Gales, Carlos* I.

No mesmo ano, uma expedição 
francesa tomou o vale suíço de Val- 
tellina, cortando as comunicações 
entre os países do Sacro Império, 
a Itália e a Espanha.

R eligião e política

Conduzindo bem a política ex
terna, Richelieu esquecera-se, no 
entanto, da situação interna que es
tava exigindo uma imediata reorga
nização: os protestantes, por exem
plo, agitavam-se em torno de um 
complo formado por Gastão de Or
leans (1608-1660), irmão do rei. 
Na verdade, os protestantes repre
sentavam um grave problema que 
deveria ser resolvido ao nível polí
tico.

Richelieu sabia que, aliando-se 
aos protestantes alemães contra os 
Habsburgo, correria o risco de per
mitir, através de sua atitude, o for
talecimento dos protestantes fran
ceses (os huguenotes). Assim, 
viu-se obrigado a concluir o tra
tado de Manzon com a Espanha

(1626), que causou a oposição dos 
ingleses a França.

Pouco a pouco, a Inglaterra foi 
se colocando ao lado dos chefes 
protestantes franceses. E, em junho 
de 1627, depois de uma série de in
cidentes, deu-se uma verdadeira 
guerra entre os dois países. Entrin
cheirados em La Rochelle, os pro
testantes receberam socorro naval 
inglês. Os franceses não tinham na
vios suficientes para enfrentar os 
ingleses; por isso, Luís XIII e Ri
chelieu foram obrigados a imaginar 
um plano audacioso: aproveitando 
uma retirada estratégica dos ingle
ses e, para isolar a cidade de outro 
possível apoio inglês, mandaram 
construir um dique. Sitiados, os 
protestantes resistiram durante 
quinze meses.

Após esse período, vencidos pela 
fome, acabaram se rendendo a 29 
de outubro de 1628.

No ano seguinte, os protestantes 
foram obrigados a aceitar a derrota 
definitiva: poderiam conservar sua 
liberdade de culto e a igualdade ci
vil, mas perderam suas praças for
tes e suas defesas militares.

Livre da ameaça dos protestan
tes, Richelieu acabou convencendo 
o rei a intervir na Itália, a fim de 
assegurar ao duque de Nevers o du
cado de Mântua. Forçando passa
gem pelos Alpes, as tropas france
sas ocuparam os Estados do duque 
de Savoia (1630) e estabeleceram
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uma paz que assegurou à França a 
fortaleza do Pignerol_ e uma pre
sença constante em Mântua.

Entretanto, a rainha-mãe, que 
fora uma de suas maiores proteto
ras, acabou se transformando num 
dos principais inimigos políticos de 
Richelieu: rodeada pelos membros 
do partido católico, opôs-se às dire
trizes cada vez mais anti-espanho- 
las de Richelieu.

Um a vida de intrigas

Percebendo a situação confli
tante entre mãe e filho, Richelieu 
esperava a qualquer momento o 
afastamento do cargo. Maria de 
Médicis chegou mesmo a reunir os 
amigos para comemorar antecipa
damente a vitória sobre o novo ini
migo. Nesse ínterim, no entanto, 
Richelieu teve uma entrevista com 
o rei, que acabou reconsiderando a 
situação e mantendo o ministro. 
Esse episódio, ocorrido em 1 1 de 
novembro de 1630, foi denominado 
La Journée des Dupes (Dia dos To
los).

Gastão de Orleans provocou no
vas revoltas da nobreza na Lorena 
e no Languedoc. Mas Richelieu 
respondeu impiedosamente com a 
execução do marechal de Montmo- 
rency (1595-1632).

Cada vez mais, via-se obrigado 
a optar por uma política severa, 
chegando inclusive a instalar uma 
ditadura pouco popular, criando 
protestos, rebeliões, inimigos e fal
sos amigos.

Enj 1635, com a situação polí
tica interna praticamente restabele
cida, pôde intervir nos problemas 
alemães que tanto o preocupavam. 
Na verdade, ele vinha evitando ha 
via muito tempo que a França par
ticipasse diretamente da Guerra 
dos Trinta Anos. Entretanto, com 
a morte de Gustavo Adolfo* e a 
derrota da  liga dos príncipes pro
testantes, Richelieu não teve outra

alternativa e foi obrigado a tomar 
uma decisão: participar da guerra.

A Guerra dos Trinta Anos co
meçou mal para os franceses: os es
panhóis apossaram-se de Corbie 
(1636), cidade próxima a Paris. 
Além disso, o conflito custava cada 
vez mais caro à França que, para 
sustentá-lo, era obrigada a aumen
tar os impostos, trazendo mais mi
séria aos camponeses.

As rebeliões camponesas ocorri
das no Limousin e na Normandia 
demonstravam claramente que o 
primeiro-ministro era cada vez 
mais impopular.

No cenário da guerra, a ocupa
ção de Brisach, na Alsácia (1638), 
o cerco de Arras (1640) e os êxitos 
dos aliados protestantes sobre o 
Sacro Império foram passos decisi
vos.

Além disso, enfraquecida por lu
tas internas (os catalaes e os portu
gueses achavam-se revoltados), a 
Espanha perdia gradativamente 
sua superioridade.

O significado de Richelieu

No dia 4 de dezembro de 1642
— data da morte de Richelieu — , 
a guerra ainda estava longe de seu 
fim. O cardeal, no entanto, soubera 
orientar sabiamente apolítica  fran
cesa para a consecução das “fron
teiras naturais”, para as quais os 
Tratados de Vestefália (1648) e dos 
Pireneus (1659) seriam etapas im
portantes.

A política de Richelieu foi um 
exemplo quase perfeito da política 
“positiva” ou “maquiavélica”, fun
damentada essencialmente sobre o 
interesse nacional, indiferente a 
toda idéia cristã ou européia de 
“confraternização dos povos”.

Na verdade, sob o ponto  de vista 
francês, Richelieu é considerado 
por alguns como o responsável por 
uma França unida e uniforme em 
torno do absolutismo monárquico.

Preocupado com a soberania do 
Estado, ele desenvolveu a interven
ção deste em todos os domínios — 
político, militar, econômico e até 
mesmo religioso.

No entanto, se for considerada 
sob o ponto de vista dos interesses 
gerais da civilização européia 
como um todo, a obra de Richelieu, 
muitas vezes, é contestada: susten
tando os protestantes alemães con
tra o imperador católico, ele aca
bou preparando a queda dos 
Habsburgo, mas consagrou a obra 
de Lutero* e fomentou a divisão es
piritual da Europa.

Daí em diante, a política fran
cesa seria caracterizada por um 
grande isolamento, que se refletiria 
nas quèstões européias.

A política econômica do cardeal 
caracterizou-se pela adoção de um 
sistema de cunho mercantilista, que 
era executado especialmente atra
vés das companhias de comércio e 
monopólio.

Dentre elas, a que melhor se de
senvolveu foi a Companhia das ín 
dias Ocidentais; as outras, menos 
importantes, lançaram as bases do 
império colonial francês (Montreal, 
FortD auphin).

Além disso, Richelieu foi o res
ponsável pela construção da Sor- 
bonne e do Palais Cardinal (hoje, 
Palais Royal), contribuindo para a 
fundação da Academia Francesa 
(1635).

Escreveu Testament Polilique e 
M aximes d ’État. Suas memórias, 
colocadas em ordem depois de sua 
morte e publicadas em 1730, rece
beram o título de Histoire de la 
Mère et du Fils (História da Mãe 
e do Filho).

VEJA TAM BÉM : Absolutismo; 
Mercantiliismo; Protestantismo; 
Reforma e Contra Reforma; Trinta 
Anos, Guerra dos.

Rilke

O poeta René Karl Wilhelm Jo- 
seph Maria Rilke (ou Rainier Ma
ria Rilke) nasceu em Praga, a 4 de 
dezembro de 1875, filho de Joseph 
Rilke, ex-oficial de carreira e inspe
tor de ferrovias, e Phia Entz, filha 
de um comerciante. Ambos eram 
descendentes de alemães, falavam o 
alemão, tiveram vários filhos e se- 
pararam-se quando Rilke tinha 
nove anos. A separação deixou-o 
de certa forma órfão: “ Eu sou nin
guém, e o serei até o fim:/ sou pe
quenino para a vida, assim/ agora 
comp logo mais [. . . ] ”  (“Canção 
do Órfão” — Livro das Imagens). 
Por outro lado, foi o único dos fi
lhos que conseguiu sobreviver; a 
mãe, saudosa de uma das filhas que 
tinha perdido, deu-lhe o nome de 
René (renascido) e o vestia e tra
tava como se fosse menina^ “ Em 
noites tais cresce minha irmã — a 
que primeiro/ do que eu chegou e 
se foi muito antes de mim. [. . . ] ” 
(Livro das Imagens).

A vida e as horas

Dos onze aos quinze anos, Rilke 
estudou nas academias militares de 
St. Pôlten e Mahrisch-Weisskir- 
chen. Foram anos de sofrimento 
diante da disciplina militar que im
pedia a livre expansão de sua cria
tividade; contudo, desfez-se do 
Exército, alegando saúde precária. 
Depois disso, estudou durante um 
ano numa academia de comércio 
em Liuz; em seguida foi morar com 
o pai em Praga e passou a estudar 
na faculdade de direito dessa ci
dade. Em 1896, transferiu-se para 
Munique e, um ano após, estava em 
Berlim, dedicado aos cursos de his
tória da arte.

Nos anos de juventude, Rilke so
freu a influência literária de Jens 
Peter Jacobsen (1847-1885), princi
palmente de seu romance Niels 
Lyhne, sobre o qual declararia em 
Cartas a um Jovem Poeta: 
“Quanto mais leio este livro, mais 
sinto que tudo lá está —  desde o 
mais discreto perfume da vida até 
o pleno sabor dos seus frutos mais 
pesados. [. . .}”. Ao mesmo tempo, 
Rilke escrevia continuamente em 
prosa e verso, sem contudo produ
zir algo significativo. Preocupa
va-se com aquilo que ele mesmo 
chamava “as coisas” (die Dinge), 
mas não mostrava a íntima essên
cia e as características personalíssi
mas de sua poesia de maturidade.

Em Munique, em maio de 1897, 
conheceu Lou Andreas-Salomé 
(1861-1937), mulher extremamente 
inteligente, amiga de Nietzsche* 
(que desejara casar-se com ela), 
Turguêniev*, Tolstoi ,
Schnitzler*. Strindberg*, e Freud* 
(do qual foi discípula famosa). 
Apaixonou-se por Lou, mas ela era 
casada com um famoso orienta- 
lista; apesar disso, foram amigos 
por toda a vida.

Em 1899, Rilke acompanhou o 
casal numa viagem à Rússia onde. 
pela primeira vez, teve “ a sensação 
de estar em casa". Meses üepols es-
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ceira elegia foi escrita em 1913 em 
Paris; a quarta, em 1915 em Muni
que; e as cinco restantes foram 
completadas em dezoito dias de 
inspiração tumultuosa, na Suíça, 
onde também escreveu os 55 Sone
tos a Orfeu (Sonette an Orpheus).

Ao iniciar-se a Primeira* Guerra 
Mundial, em 1914, Rilke encontra- 
va-se na Alemanha e, estranha
mente, compôs poemas em tom 
apocalíptico ao deus da guerra. A 
guerra, no entanto, só causaria so
frimentos ao poeta, obrigando-o a 
servir na infantaria de reserva e em 
funções burocráticas nos escritó
rios do Ministério da Guerra, em 
Viena. Durante uma parte do con
flito, Rilke viveu apaticamente em 
Munique. E seus últimos anos se
riam passados no Castelo de Mu- 
zot, no cantão suíço de Vaiais, 
onde faleceu de leucemia aguda, a 
29 de dezembro de 1926.

VEJA TAM BÉM : Lírica.

tanto na Alemanha, quanto em ou
tros países da Europa. Em 1910, 
Rilke publicou um livro no qual vi
nha trabalhando havia anos, Os 
Cadernos de Malte Laurids Brigge 
(Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge), obra de confissão 
na qual o herói narra os conflitos 
terrenos e espirituais que o próprio 
autor experimentou em Paris: 
“Com que então aqui se vem para 
continuar vivendo; Melhor seria 
dizer que aqui se morre” .

Os Cadernos de Malte Laurids 
Brigge constituem um trágico do
cumento literário de angústia e 
neurose. Misto de diário, romance, 
autobiografia, livro de edificação e 
de meditação, marcam a passagem 
do poeta para a última fase de sua 
produção, quando atingiu o ponto 
mais alto de desenvolvimento. Essa 
fase iniciou-se em 1911, prolongan
do-se até o fim da vida. Em novem
bro desse ano, Rilke passou a viver 
na ilha de Duino, perto de Trieste, 
onde começou a escrever as Elegias 
de Duino (Duineser Elegien). A ter-

Rilke, um poeta, vê a infância: "Eu sou ninguém, e o serei até o fim . .

creveria 67 meditações em verso, 
atribuindo-as a um monge russo e 
tratando dos problemas de Deus, 
da natureza e da vida. Intitulou-as 
O Livro da Vida Monástica (Das 
Buch von Mònschischen Leben), 
primeira parte de O Livro das Ho
ras (Das Stunden Buch). Em maio 
do ano seguinte, retornou à Rússia 
com Lou e conheceu Tolstoi.

De volta à Alemanha, fixou-se 
numa colônia de artistas em 
Worpswede. Ali casou-se, em abril 
de 1901, com Clara Westhoff, 
aluna do escultor Rodin*. Tiveram 
um a filha, Ruth, e depois separa- 
ram-se, mas continuaram man
tendo relações amistosas até o fim 
da vida. Alguns meses após o casa
mento, Rilke escreve O Livro da 
Peregrinação (Das Buch der Pil- 
gerschaft), que viria constituir a se
gunda parte de O Livro das Horas.

N os poem as, am o r e m orte

Em 1902, dirigiu-se a Paris a fim 
de escrever uma biografia de Ro
din, pelo qual tinha a maior admi
ração: “ Se tivesse de dizer com 
quem aprendi alguma coisa da na
tureza, das suas fontes e leis eter
nas, apenas dois nomes poderia ci
tar: o de Jacobsen, insigne poeta, e 
o de Auguste Rodin, escultor sem 
igual entre todos os artistas de 
hoje”. (Cartas a um Jovem Poeta.)

Em 1906, aceitou a hospitali
dade de Rodin, indo morar em sua
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Rodin e Baudelaire* teriam deci- __________________ .__________________________________________________
siva influência sobre Rilke, levan
do-o a dedicar-se a uma poesia ex
tremamente plástica; o poeta 
procurava escrever como se esti
vesse à frentè de um modelo. Os 
frutos desse trabalho encontram-se 
nos Novos Poemas (Neue Ge 
dichte), publicados em 1907 e 1908 
(primeira e segunda partes). Escre
veu, na primeira década do século 
XX, a terceira e última parte do L i
vro das Horas — O Livro da Po
breza e da Morte (Das Buch von 
der A rm ut und von Tode) — e pu
blicou O Livro das Imagens, cole 
tânea de poemas neo-românticos 
escritos entre 1898 e 1901.

No Livro das imagens intensifi- 
caram-se suas características místi
cas, surgindo um tema que ocupa
ria lugar importante em seu 
pensamento: a morte. Ao Livro das 
Imagens pode-se vincular, pela at
mosfera poética e pelo estilo, a 
Canção de A m or e Morte do Porta 
Estandarte Cristóvão Rilke, escrita 
em 1899, mas só publicada em
1906; foi principalmente essa obra Além de seus versos, angústias e desencontros, o poeta entregou-se a pai- 
a responsável pela fama do autor, xões: no alto, com Lou Andreas-Salomé; em baixo, com Clara Westlioff.
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Rimbaud

Jean Nicolas Arthur Rimbaud 
nasceu em Charleville (França), a 
20 de outubro de 1854. Filho de 
um capitão do Exército,_ foi edu
cado severamente pela mãe, que se 
encontrava separada do marido.

Fez estudos brilhantes no colé
gio da cidade, distinguido-se nos 
exercícios dos versos latinos. Pos
suía caráter difícil e inquieto: bem 
cedo, revoltou-se abertamente con
tra a família, a moral e a religião.

Aos dezesseis anos, seu profes
sor de retórica, Georges Izambard, 
encorajou-lhe a produção literária, 
ao ler seus primeiros ensaios poéti
cos. Mas sua evolução era tao rá
pida que no ano seguinte renegava 
aqueles versos, pedindo a seu 
amigo Demeny que os queimasse.

Os acontecimentos de 1870/71 
(Guerra Franco-Prussiana) acen
tuaram sua personalidade rebelde e 
seu gosto pela aventura. Com a de
claração da guerra, desistiu de 
apresentar-se para o bacharelato 
e embarcou então para Paris, onde 
foi imediatamente preso pois via
jara  sem bilhete.

Com o auxílio de Izambard, con
seguiu ser liberado; o mestre rece- 
beu-o em Douai e reconduziu-o a 
Charleville. Rimbaud aplaudiu a 

ueda do império e a insurreição 
a Comuna*, indignando-se com a 

repressão que se seguiu.
Em seus poemas, atacava violen

tamente Napoleão* III, o confor
mismo burguês e o catolicismo, 
mas deixava transparecer sua pie
dade pelas crianças pobres (Les Ef- 

farés) e pelos mortos de guerra (Le 
Dormeur du Vai).

Verlaine, o  amigo

Em setembro de 1871, o poeta 
realizava um grande sonho: morar 
em Paris e conhecer o meio literá
rio. Enviara alguns poemas a Paul 
Verlaine*, que, entusiasmado, con
vidou-o a residir na capital.

Com seus modos grosseiros, 
Rimbaud chocava todos aqueles de 
quem se aproximasse, impedindo 
relacionamentos mais profundos. 
Mas, quando deixou a capital, em 
julho de 1872, Verlaine abandonou 
a esposa e acompanhou o poeta. 
Na Bélgica e na Inglaterra, ambos 
levavam uma vida errante, que ins
pirou a Verlaine seus Romances 
sans Paroles, e a Rimbaud as Illu- 
minations.

Exatamente um ano depois da 
saída de Paris, aconteceu o drama 
em Bruxelas: com um tiro de revól
ver, Verlaine feriu seu amigo no 
pulso. Em 1875, depois de uma úl
tima reunião em Stuttgart, separa
ram-se, definitivamente.

Am or, loucura e sofrimento

A vida que levava, à margem da 
sociedade, era para Rimbaud so
mente o aspecto exterior de uma 
prodigiosa aventura, concebida em 
seu espírito desde a primavera de 
1871 — “ Digo que é necessário ser 
vidente, se fazer vidente” .

E ele fazia-se vidente -por- um 
longo, imenso e racionalizado des
regramento dos sentidos. Vivia to
das as formas de amor, de sofri
mento, de loucura; na busca de si 
mesmo, expulsava “todos os vene
nos para preservar as essências” .
. Na poema Bateau Ivre (Barco 

Ebrio), composto em 1871 (pouco 
antes de chegar a Paris), descrevia 
simbolicamente uma experiência 
com que sonhava e que talvez já  vi
vesse. O soneto das Voyelles deli
neava as perspectivas de um 
mundo onde sons e cores se corres
pondem.

Nos poemas de 1872, o “ caos 
dos sentidos” traduz-se pelas su
perposições ousadas de sensações e 
imagens. Marine, por exemplo, ofe
rece a impressão de uma paisagem 
marinha sobre uma paisagem ter
restre. Ao mesmo tempo, Rimbaud 
criava o “ verso livre”, que os sim- 
bolistas redescobririam anos mais 
tarde.

Une saison en Enfer (Uma Tem
porada no Inferno), obra acabada 
depois do incidente de Bruxelas, re
lata suas “loucuras”, exprime re
morsos e termina por uma renúncia 
à revolta, às alucinações e à poesia. 
Por essa razão, acreditou-se du
rante muito tempo que era poste
rior a Illuminations. N a verdade, 
esses poemas em prosa foram com
postos por volta de 1875, e mar
cam a última etapa da evolução 
poética do artista.

O crepúsculo

Rimbaud foi um revolucionário 
na arte, na política e na moral. Sua 
renovação poética e a qualidade de 
suas realizações são indiscutíveis e 
alcançaram profundas repercus-

segundo da esquerda para a direita) tiveram profundas repercussões.

A procura do novo e a árdua chegada ao desconhecido: a missão do poeta.

As renovações poéticas de Rimbaud lo
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No poema "Le Dormeur du Vai", a piedade pelos mortos de guerra.

sões. Paul Claudel* dizia que a 
obra de Rimbaud trouxe-lhe uma 
verdadeira revelação; André Bre- 
ton* e os surrealistas veriam nele 
um precursor.

Depois de 1875, o poeta parou 
de escrever e começou uma nova 
carreira, de viagens e aventuras 
exóticas. Engajou-se no Exército 
holandês que empreendia a com- 
quista de Java; mas desertou logo 
que chegou à ilha, em 1876.

De volta à Europa, passou pela 
Áustria e Alemanha, seguindo para 
a ilha de Chipre. Em 1880; come
çou a administrar um escritório co
mercial em Aden, na Arábia, e de
pois em Harrar, na Abissínia. Ao 
cabo de dez anos, seus negócios 
prosperaram, mas um tumor ma
ligno no joelho obrigou-o a voltar 
à França para se tratar.

Em Marselha, com uma perna 
amputada, o poeta morreu em 
longa agonia, no dia 10 de outubro 
de 1891.

Um a espécie de magia

Para Rimbaud, a missão do 
poeta consistia em procurar o 
“novo ” e chegar ao “desconhe
cido”. Passando em. revista seus 
predecessores, julgava-os segundo 
o grau de profecia contido em suas 
obras: “ Hugo profetizou alguma 
coisa nos últimos volumes” e Bau- 
delaire* “é o primeiro profeta, rei 
dos profetas, um verdadeiro deus” .

Na sua ânsia de atingir o desco
nhecido (Inferno ou Céu), Rimbaud 
escolheu o inferno moral da vjda 
socialmente desregrada, ou se
ja , o inferno espiritual da alucina

ção deliberadamente cultivada.
Pouco se preocupou com sua 

pessoa e sua sorte material, pois o 
“eu é um outro” ; distinguia de seu 
ser aparente o “eu” profundo, ca
paz de sondar o imponderável.

Por um caos sistemático dos sen
tidos, o poeta habituou-se à aluci
nação: em Illuminations, a fusão 
entre o real e o imaginário foi com
pleta. O autor levou às últimas con
seqüências a teoria das correspon
dências de Baudelaire: as diversas 
sensações substituem-se reciproca
mente ou combinam-se numa espé
cie de magia. Assiste-se a uma 
transmutacao de elementos do 
mundo e do pensamento, onde ob
jetos, sonhos e impressões turbilho,- 
nam, numa espécie de vertigem. É 
o sentido da formula “eu me trans
formo numa ópera fabulosa”.

Para fixar essas vertigens, Rim
baud forjou “um verbo poético 
acessível a fodos os sentidos” — 
uma língua que sintetizasse perfu
mes, sons e cores. Nessa medida, as 
ousadias do Bateau Ivre  foram 
ainda moderadas: cortes expressi
vos, aliterações sugestivas, metáfo
ras audaciosas e vôos súbitos de 
poesia pura.

Na passagem para o verso livre, 
que manifestou nos poemas em 
pro."> de Illuminations, as imagens 
torna, am-se absolutamente aluci
natórias. O ritmo e os efeitos de so
noridade escapam à análise, mas 
refletem o mistério de uma impres
sionante manipulação verbal.

VEJA TAM BÉM : Simbolismo.

Rio Branco, 
Barão do

Responsável pela dinamização 
da política exterior brasileira no 
início da República e pela consoli
dação dos limites territoriais com 
vários países, o barão do Rio 
Branco tornou-se um símbolo da 
diplomacia* do Brasil na fase repu 
blicana, embora fosse um homem 
ligado ao extinto império, tanto por 
tradição de família como por con
vicção pessoal.

José M aria da Silva Paranhos 
Júnior nasceu a 20 de abril de 1845 
no Rio de Janeiro. Era o filho pri
mogênito de José M aria da Silva 
Paranhos, futuro visconde do Rio* 
Branco, e de dona Teresa de Fi
gueiredo Paranhos. Nessa época, 
seu pai apenas ensaiava uma bri
lhante carreira política na qual se 
destacaria como autor da Lei do 
Ventre Livre (1871) e como chefe 
do mais longo Gabinete ministerial 
do império (1871 a 1875). O vis
conde era “a mais lúcida consciên
cia monárquica do império”, se
gundo Joaquim Nabuco*, e teve 
influência considerável sobre o fi
lho. Iniciou-o no estudo de línguas 
e quando o menino — ao qual cha
mavam Juca —  tinha apenas sete 
anos levou-o numa viagem diplo

mática à região do rio da Prata.
Juca Paranhos crescia’ no am

biente refinado dos salões da vis
condessa do Rio Branco, onde re
cebeu sua educação social. Aos 
onze anos foi matriculado no curso 
de humanidades do Colégio Pedro 
II, o qual não concluiu.

Aos dezessete anos, matricu
lou se na Faculdade de Direito de 
São Paulo (largo de São Fran
cisco). No quinto ano, transferiu-se 
para a Academia de Direito do Re 
cife. Foi no ambiente romântico da 
escola paulista e na efervescência 
literária pernambucana que Juca 
Paranhos adquiriu, com a mentali
dade de bacharel, o espírito de li 
berdade política.

Não era aluno brilhante em di
reito, mas a inclinação para os es
tudos históricos evidenciava-se em 
suas primeiras provas e trabalhos. 
Aos vinte anos escreveu uma de 
suas mais importantes obras: Es
boço Biográfico do General de 
Abreu, Barao do Cerro Largo. 
Considerado um herói das guerras 
platinas, esse general se batera de
zenove vezes em batalhas e em 
duas ocasiões salvara o Rio 
Grande do Sul de invasão estran 
geira. O autor salientava no prefá 
cio a necessidade dos estudos histó
ricos para o Brasil: “ Nem o 
passado, nem o futuro do país 
atraem entre nós a atenção pública, 
que descuidosa se deixa absorver 
na contemplação dos sucessos e 
dos homens do presente. Para os 
acontecimentos do passado ( .  . .)

Estudos e intensa vida social marcaram a mocidade do futuro diplomata.
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só há esquecimento e indiferença 
da parte de quase todos e até escár
nio e ridículo de muitos” .

Acompanhou cuidadosamente o 
desenrolar da Guerra do Para
guai*. Colecionava mapas, descri
ções de batalhas, tudo o que ser
visse para documentar as questões* 
platinas. Os colegas recorriam a ele 
buscando informações sobre o con
flito. Aos 22 anos, tornou-se cor
respondente da revista parisiense 
L ’Illustration, para a qual enviava 
notícias e comentários sobre a 
guerra. O jornalismo era conse- 
qiiência natural do estilo que desde 
cedo revelara em seus trabalhos e 
em sua vida: a preferência pela 
concisão, sobriedade, objetividade 
nas palavras, o horror às frases va
zias e às fórmulas vagas.

O difícil consulado

Juca Paranhos voltou do Recife 
com o diploma de bacharel e uma 
pequena tortuna de doze contos de 
réis, que ganhara na loteria. Com 
ambos, viajou à Europa para com
pletar sua educação, conforme cos
tume dos abastados da época. Por
tugal, França, Alemanha e Áustria 
compuseram seu roteiro.

De volta ao Rio, ingressou no 
Colégio Pedro II como professor 
interino, na cadeira de história e 
corografia do Brasil. Exerceu essa 
atividade por pouco tempo. Foi 
promotor em Nova Friburgo, o que 
também não o entusiasmou.

Em 1869, ajudado pela influên

cia do pai, iniciou-se na política, 
elegendo-se deputado pela provín
cia de Mato Grosso (que represen
tou na Câmara ate 1875). Foi 
íntimo colaborador do pai en
quanto este chefiava o Gabinete do 
reinado: na tribuna da Câm ara e 
nas colunas de A  Nação — jornal 
que fundou em 1869 —  defendeu 
o projeto da Lei do Ventre Livre, 
ate sua aprovação. Quando isso 
aconteceu, escreveu num editorial: 
“Foi a mais importante reforma 

ue se tem realizado no império, 
epois do ano em que ao grito do 

Ipiranga seguiu-se a independência 
nacional”.

Mas a carreira política e o jorna
lismo também não o atraíram por 
mais tempo. Custava-lhe muito to
m ar a palavra na Câmara. Sua 
única intervenção mais prolongada 
referiu-se à questão de limites entre 
Mato Grosso e Goiás: nesse as
sunto, seus conhecimentos supriam 
fartamente a ausência de grandes 
dons oratórios.

Sua inclinação maior era para a 
diplomacia. Àcompanhou o pai 
como secretário numa missão ao 
rio da Prata e ao Paraguai. Depois, 
quando o consulado brasileiro em 
Liverpool ficou vago, ele candida
tou-se ao cargo.

O tempo passava e a pretensão 
de Juca Paranhos não obtinha res
posta oficial. Intervieram a seu fa
vor o barão de Cotegipe*, o du
que de Caxias* e o próprio pai, e 
nada conseguiram. O imperador re
cusava-se a nomeá-lo cônsul.

A QUESTÃO DO ACRE

O surto da borracha na Amazônia motivou a questão do Acre. Incentiva
dos pelos altos preços do produto, seringueiros cearenses foram pene
trando na região durante a segunda metade do século XIX. As autoridades 
bolivianas perceberam que o Acre estava sendo povoado por brasileiros 
e tentaram restabelecer seu domínio, mas os seringueiros opunham resis
tência armada è tentativa de expulsá-los.

De acordo com o tratado de 1867 entre os dois países, o território per
tencia à Bolívia. Autoridades bolivianas e brasileiras tentaram convencer 
disso a população local.

O conflito foi reaberto de forma explosiva em 1901, quando se soube 
que a Bolívia contratara o arrendamento do território a interesses estran
geiros (à United States Rubber Company, através do Bolivian Syndicate), 
concedendo-lhes privilégios que na prática equivaliam à criação de um Es
tado dentro de outro. A notícia motivou uma rebelião dos seringalistas, 
liderados pelo gaúcho José Plácido de Castro*. Eles depuseram as autorida
des bolivianas de Xapuri e proclamaram o Estado Independente do Acre, 
a 7 de agosto de 1902. A luta prosseguiu pelos meses seguintes. A 24 
de janeiro de 1903, Puerto Acre caiu, consolidando a vitória dos rebeldes.

Rio Branco estava no Itamaraty havia dois meses quando a rebelião 
acreana venceu. Diante dessa situação de fato e da repercussão que os 
acontecimentos obtinham no Brasil, o chanceler declarou à Bolívia que 
considerava o território em litígio.

Enquanto os conflitos locais prosseguiam, com a ameaça de degenera
rem em guerra aberta entre os países, começaram os entendimentos diplo
máticos. Um modus vivendi assinado em março de 1903 pôs fim à luta 
armada. Rio Branco conseguiu a desistência dos interesses estrangeiros. 
Finalmente, a 17 de setembro de 1903, os dois países assinaram o Tratado 
de Petrópolis.

Pelo tratado, o Brasil ficou com o Acre (ganhando assim 191 000 quilô
metros quadrados), p y o u  à Bolívia uma indenização de 2 milhões de libras 
esterlinas, cedeu-lhe 723 quilômetros quadrados na margem direita do rio 
Paraguai e mais alguns trechos em outros pontos (o que totalizava uma 
perda de 3 163,5 quilômetros quadrados) e comprometeu-se a construir 
a Estrada de Ferro Madeira Mamoré

A justificativa para isso não es
tava na inegável capacidade que o 
jovem filho do chefe do governo já  
provara como historiador, político, 
jornalista e estudioso da política* 
internacional. O problema estava 
no Juca Paranhos que a sociedade 
carioca cofihecia. Um homem dinâ
mico e de talento, mas que não se 
prendia a horários convencionais. 
Elegante, atraente, bom dançarino, 
tinha grande prestígio no meio so
cial da Corte e fama de boêmio en
tre as pessoas mais apegadas às 
“conveniências” . Freqüentador 
assíduo do Teatro Alcazar, nele co
nheceu a atriz belga Marie Stevens 
e por ela se apaixonou.

Os preconceitos da sociedade se- 
micolonial criaram uma atmosfera 
de escândalo em torno do possível 
casamento do filho do chefe do Mi
nistério com uma atriz. E o pai 
exerceu influência stbre Marie, fa
zendo-a retom ar a Paris. Pouco 
mais tarde, Juca Paranhos soube 
que brevemente teria um filho: pro
moveu a volta imediata da amada 
e casaram-se. Depois de Raul, pri
meiro filho do casal, vieram Paulo, 
Amélia, Clotilde e Hortênsia.

O austero imperador m anti
nha-se inflexível. Só na sua ausên
cia é que a nomeação saiu (maio de 
1876) através da generosa princesa 
regente. Paranhos Júnior iniciava a 
carreira diplomática aos 32 anos.

A  República
vista de Paris

Liverpool, grande centro comer
cial, era também uma cidade cin-

Eficiente chanceler, consolidou as fronte iras da República. (Em Petrópolis, após assinar o acordo do A cre .) zenta e triste. Paranhos preferiu
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Rio Branco deixou um estilo na diplom acia brasileira. (Abertura da Conferência Pan-Americana no Rio. 1906.)

instalar a família em Paris, para 
onde ia nos fins de semana. Aos 
poucos, foi permanecendo cada vez 
mais tempo na capital francesa, já  
que esta era um ambiente adequado 
a seu espírito curioso e agitado, às 
pesquisas históricas, às amizades 
com notáveis patrícios e portugue
ses, como Eduardo Prado*, Eça de 
Queirós* e Ramalho* Ortigão, en
tre outros.

Escreveu nessa época Episódios 
da Guerra do Prata e iniciou uma 
História Militar do Brasil. A preo
cupação constante que Paranhos 
votava pelos problemas brasileiros, 
projetados no cenário internacio
nal, contribuiria para que se cons
truísse em torno do itinerante di
plomata uma reputação de “grande 
ausente”.

Estava em Paris quando morreu 
seu pai (1880) e quando, no ano da 
abolição (1888), a princesa regente 
concedeu-lhe o título de barão do 
Rio Branco.

Também de Paris, assistiu à 
queda do império e à proclamação 
da República*, lamentando pela 
sorte das instituições a que sempre 
estivera ligado e pelas quais seu pai 
tanto trabalhara.

Escreveu ao imperador deposto 
perguntando se devia, diante dos 
fatos, desistir do cargo e obteve 
esta resposta: “ Continue a traba
lhar pelo _ Brasil. Bons serviços 
ainda terá ocasião de lhe prestar. 
Eu passo, o Brasil fica”.

Pouco depois, morreu a mãe do 
diplomata. Abatido, ele deixou Pa
ris, refugiando-se em Clermont 
Ferrand, até receber um chamado 
do governo brasileiro, em 1894.

Brasil, 
m issão especial

O império deixara muitos pro
blemas em pendência, um dos 
quais era a questão das fronteiras 
com a Argentina.

Segundo os argentinos, os limi
tes deveriam ser formados pelos 
rios Chapecó e Chopin, mas para 
o Brasil seriam o Pepiri-Guaçu e o 
Santo Antônio. Admitindo o fra
casso das conversações, os dois 
países decidiram entregar o pro
blema ao arbitramento dos Estados 
Unidos.

Paranhos Júnior —  ou “ Rio 
Branco”, como fazia questão de as
sinar, não desprezando o título 
para não desprezar o império ao 
qual fora fiel até o fim —  foi desig
nado ministro plenipotenciário e 
enviado extraordinário do Brasil 
junto ao governo do presidente nor- 
te-americano Stephen Grover Cle- 
veland (1837-1908). A designação 
partira de Prudente de Morais*, 
quando tomou posse da presidência 
do Brasil em 1894.

Chegando a Nova York, entre
gou-se à tarefa de redigir a exposi
ção brasileira, obra que formou um 
conjunto de seis tomos e foi reali
zada em aproximadamente dez me
ses. Em fevereiro de 1895, a deci
são revelou-se favorável ao Brasil, 
que ganhava assim a chamada 
Questão das Missões.

Em novembro de 1898, em P a
ris, Rio Branco recebeu nova mis
são especial, dessa vez junto ao go
verno suíço (Conselho Federal da 
Confederação Helvética), para re
solver uma questão de limites com

a França, referente a sua colonia 
nas Guianas. Novamente ganhou a 
questão, garantindo a posse brasi
leira sobre o território do Amapá, 
em 1900.

Dedicava-se ao trabalho de his
toriador quando, em 1902, o Presi
dente Rodogues* Alves o convidou 
para ocupar o Ministério das Rela
ções Exteriores. Mas Rio Branco 
recusou.

Estava afastado do Brasil havia 
25 anos e, apesar do prestígio que 
tinha conquistado, temia o regresso 
e considerava-se cansado para mu
dar de vida. O pedido foi repetido 
e recusado várias vezes, até ser 
feito como convocação pelo presi
dente.

Um a influência 
que permanece

Recebido com festas, flores e 
música, chegou ao Rio de Janeiro. 
Exército, autoridades, estudantes, 
uma multidão estava nas ruas para 
aplaudi-lo.

Assumiu o Ministério a 3 de de
zembro de 1902. Orientaria a polí
tica externa nos governos de Rodri
gues Alves, Afonso Pena*, Nilo 
Peçanha* e Hermes da Fonseca*. 
Foi o período áureo do Itamaraty
— o velho casarão que fora o pri
meiro palácio presidencial e depois 
passara a abrigar o Ministério das 
Relações Exteriores.

Em 1903, o Ministro Rio Branco 
conseguiu a assinatura do Tratado 
de Petrópolis, com a Bolívia, encer
rando um problema que ameaçava

tornar se crônico: o do território do 
Acre*, incorporado definitivamente 
ao.Brasil, pelo acordo.

Em 1906, resolveu nova questão 
de limites, com a Guiana Holan
desa, e no ano seguinte assinou o 
Tratado de Limites e Navegação 
Fluvial com a Colômbia.

No ano seguinte, por sugestão 
do chanceler e sob sua orientação, 
Rui Barbosa* foi nomeado dele- 

ado brasileiro à Conferência da 
az, em Haia, onde conseguiu de

fender com sucesso a adoçao obri
gatória do arbitramento nos confli
tos internacionais.

Entre 1909 e 1911, seguindo 
essa mesma orientação, Rio 
Branco celebrou 29 convenções in
ternacionais pelas quais os signatá
rios se comprometeram a resolver 
por arbitramento as questões que 
viessem a ter com o Brasil.

Foi Rio Branco quem iniciou a 
política de aproximação com os 
Estados Unidos, numa nova fase de 
alianças da diplomacia brasileira. 
Em 1906, promoveu a realização 
no Rio de Janeiro da III Conferên
cia Pan-Americana.

Ele também reforçou os laços de 
amizade com o Vaticano (que ti
nham sido enfraquecidos pela 
Questão Religiosa*), conseguindo 
para o país o primeiro cardinalato 
sul-americano obtido através da 
nomeação do arcebispo do Rio de 
Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde.

Em 1909, o ministro negociou o 
tratado assinado com o Uruguai, 
pelo qual o Brasil abria mão da ex
clusividade de navegação na lagoa

Mirim e no rio Jaguarão, estabele
cendo-se o condomínio brasileiro- 
uruguaio sobre ambos. No mesmo 
ano, firmou um tratado de limites 
com o Peru.

Ainda em 1909, seu nome foi 
lembrado para a presidência da Re
pública mas, apesar da insistência 
de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco 
e outras personalidades, recusou a 
indicação.

Rio Branco pretendia voltar a 
seus livros e trabalhos de história, 
embora o Ministério não lhe dei
xasse tempo suficiente.

A 10 de fevereiro de 1912, o mi
nistro das Relações Exteriores do 
Brasil morreu em seu gabinete de 
trabalho, depois de uma grave crise 
de insuficiência renal.

Cerca de 300 000 pessoas acom
panharam o enterro. O barão do 
Rio Branco, além de chanceler, era 
membro da Academia Brasileira de 
Letras e presidente perpétuo do 
Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro.

No centenário de seu nasci
mento, o Ministério das Relações 
Exteriores publicou sua obra com
pleta. Mas sua maior herança foi 
uma influência permanente sobre a 
política exterior do país.

VEJA TAM BÉM : Brasil —  Histó
ria; Diplomacia; Política Interna
cional; Primeira República no Bra
sil; República Brasileira, 
P roclam açao da; Segundo R einado  
no Brasil.
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Rio de Janeiro

No primeiro dia de janeiro de 
1502, a expedição comandada por 
Gonçalo Coelho, na qual vinha 
também Américo Vespúcio*, en
trou na baía de Guanabara, onde se 
abria a foz de um pequeno rio, o 
que fez os navegantes denomina
rem a região de Rio de Janeiro. Um 
ano depois era fundada a primeira 
feitoria, na margem ocidental da 
baía, perto da foz do rio Carioca 
(no atual bairro do Flamengo). 
Atacada constantemente pelos 
índios tamoios, a feitoria sobrevi
veu apenas dois anos e os portu
gueses abandonaram a região.

Em 1511, iniciou-se a série de vi
sitas de corsários franceses à baía. 
Procuravam pau-brasil* e conse
guiam manter boas relações com os 
índios. Martim Afonso de Sousa*, 
em 1532, recebeu as capitanias* 
hereditárias de São Vicente e do 
Rio de Janeiro. Esta continuava as
sediada pelos franceses, sempre 
aliados aos tamoios. Finalmente, 
em 1555, foi fundada a França An
tártica, por Villegaignon*. 0  fato 
deu origem a uma luta de mais de 
dez anos. No dia 1.° de março de 
1565, Estácio de Sá*, sobrinho do 
governador geral Mem de Sá*, fun
dou o povoado de São Sebastião do 
Rio de Janeiro, cujo nome era uma 
homenagem a Dom Sebastião*, rei 
de Portugal.

Essa primeira vila, situada entre 
o Pão de Açúcar e o morro Cara 
de Cão, constituiu o primeiro re
duto português, implantado com o 
proposito de expulsar definitiva
mente os franceses, então estabele
cidos em Uruçumirim (atual praia 
do Flamengo) e Paranapuã (atual 
ilha do Governador). So em 1567 
conseguiu-se afastar os invasores e 
Mem de Sá transferiu o povoado 
para um local mais seguro — o 
morro de São Januário, depois cha
mado de morro do Castelo (atual
mente Esplanada do Castelo).

Até o rim do século XVI, o Rio 
de Janeiro não passava de uma po
bre aldeia jesuíta, mesmo depois de 
ter sido por cinco anos (1572/77) 
sede do governo geral do sul (Sal
vador era a capital do norte).

A cidade, cuja população inicial 
era composta de mdios, portugue
ses, mamelucos e, depois, negros, 
começou a desenvolver-se no sé
culo XVII, com a implantação dos 
primeiro engenhos de açúcar. Seu 
porto natural teve importante papel 
no escoamento do açúcar fabricado 
no local e no abastecimento de na
vios. O povoado ganhou uma vida 
movimentada a partir do final do 
século, quando foram descobertas 
as jazidas de ouro nas Minas Ge
rais, pois funcionava como escoa
douro natural daquela região. Uma 
fracassada tentativa de invasão por 
parte dos franceses ocorreu em 
1710 com Duclerc*. Para vingá-lo 
Duguay-Trouin apoderou-se do 
Rio no ano seguinte e só saiu após 
receber um enorme resgate. As for
tificações construídas depois que o 
núcleo se tornou o principal centro 
comercial da colônia afastaram de

A cidade nasceu da necessidade de expulsar o invasor francês e desenvolveu-se com o ouro de Minas Gerais.

Progrediu muito com a chegada da Corte portuguesa e firmou-se como centro político e cultural do país.
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Rio de Janeiro, 
Estado do

SUM ÁRIO

Localização geográfica: sudeste do 
Brasil

Limites: Minas Gerais e Espirito 
Santo (N): oceano Atlântico (L e 
S): São Paulo (O)

Superfície: 44 268 km2 
População: 8 994  862 hab. (1970) 
Capital: Rio de Janeiro (4 251 918  

hab.; 1970)
Cidades principais:

Nova Iguaçu (727 674 hab.); 
Duque de Caxias (431 345); São
Gonçalo (430 349); N ite ró i...........
(330396); Campos (319 112); 
Petrópolis (189 118); Volta Re
donda 1125 299): Barra Mansa....
(101 688): Nova Friburgo..........
(90 510); Barra do P ira i.......
(59 177) -d a d o s d e  1970 

Rodovias: 26 422 km (1972) 
Ferrovias: 1 629 km (1972)

Um grandioso cenário natural constitui a beleza da segunda metrópole brasileira. (Lagoa Rodrigo de Freitas.)

O relevo do Estado do Rio ca
racteriza-se por duas faixas parale
las. Uma é montanhosa, atraves
sando a região de sudeste para 
noroeste. A outra forma uma bai
xada que se localiza entre o mar e 
a zona serrana, que a limita ao

um a vez por todas os ataques dos 
invasores.

Em 1763, a vila do Rio de Ja
neiro foi elevada à categoria de 
sede do governo geral. Era ainda 
acanhada e insalubre, abrigando 
cerca de 60 000 pessoas, no co
meço do século XIX. Havia algu
mas escolas de grego, latim, filoso
fia, retórica e duas modestas 
academias literárias —  a dos Sele
tos e a dos Felizes. A grande trans
formação do Rio, porém, ocorreu 
depois de 1808, quando a Corte 
portuguesa transferiu-se para o 
Brasil, trazendo mais de 12 000 
pessoas fugidas das invasões de 
Napolèao*.

U m a nova h istó ria

A cidade ganhou vida nova, 
acostumando-se aos hábitos dife
rentes e às maneiras sofisticadas 
dos recém-chegados. Começaram a 
surgir jornais, escolas, bibliotecas e 
teatros, criando condições culturais 
mais condizentes com a situação 
socio-econômica de sede de reinado.

Iniciou-se, a partir dessa época, 
uma nova história para o Rio de 
Janeiro, marcada por vários acon
tecimentos políticos, que a ca
racterizariam como o ponto nevrál
gico das decisões mais importantes 
da nação. As articulações da inde
pendência, o “Fico”, a abdicação 
de Dom Pedro* I e a maioridade de 
Dom Pedro* II foram episódios da 
cidade; as campanhas republicana 
e abolicionista tiveram ali seus mo
vimentos iniciais.

Em 1822, o R io de Janeiro pas- 
sou a ser diretam ente adm inistrado

por um Ministério imperial e trans- 
tòrmou-se em município neutro a 
partir de 1834. Com a República, 
determinou-se que o município se
ria administrado provisoriamente 
pelo governo até que, pela Consti
tuição de 1891, tornou-se Distrito 
Federal, constituindo um Estado à 
parte dentro da Federação.

A cidade continuou sendo o 
principal centro das idéias políticas 
de todo o período republicano. 
Desde a Revolta da Armada, em 
1893, passando por todas as crises 
da Primeira* República, do Es
tado* Novo e da segunda metade 
do século XX, conservou-se como 
palco dos mais agitados momentos 
do país.

Em 21 de abril de 1960, Brasí
lia* foi transformada em Distrito 
Federal e o Rio de Janeiro ganhou 
foro de capital do novo Estado da 
Guanabara*, que permaneceu autô
nomo até 1974. Nesse ano, reali
zou-se a fusão dos Estados da Gua
nabara e do Rio, criando-se o novo 
Estado do Rio* de Janeiro, com ca
pital na cidade do Rio. Esta consti
tui o segundo maior centro urbano 
do país, com uma população de 
4 251 918 habitantes (1970).

A cidadè do Rio, praças a suas 
belezas naturais, atrai visitantes de 
todas as partes do país e do exte
rior. Em 1972, recebeu 45,4% de 
todos os estrangeiros que ingressa
ram no Brasil como turistas.

VEJA TAM BÉM : Distrito Fede
ral; Guanabara; R io de Janeiro,
Estado do; Sudeste Brasileiro. Na zona serrana do Rio, predomina o clima subtropical. (Nova Friburgo.)
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norte com a serra do Mar. A faixa 
montanhosa ultrapassa muitas ve
zes mil metros, como por exemplo 
na serra dos Órgãos, cujas escarpas 
mais altas são a Pedra do Sino, 
com 2 245 metros, e a Pedra Açu, 
com 2 232 metros. A altitude má
xima do complexo serrano encon
tra-se na serra da Mantiqueira, 
com 2 787 metros em Agulhas Ne
gras, no maciço de Itatiaia. Por es
sas montanhas atinge-se o planalto 
Fluminense, parte da região que 
corresponde ao planalto Atlântico 
Brasileiro. O relevo inclina-se en
tão suavemente para o interior, for
mando o vale do rio Paraíba do 
Sul, com altitudes variáveis de 200 
a 500 metros^ na direção oeste. Os 
maciços litorâneos localizam-se em 
meio à baixada, formados por ter
renos cristalinos que deram origem 
aos morros como o da Tijuca e Pe
dra Branca.

A baixada litorânea é formada 
de planícies aluviais, argilosas ou 
arenosas. Mas esse relevo é inter
rompido por maciços que recortam 
a costa. O litoral do Rio de Janeiro 
possui lagunas como as de Maricá, 
Araruama e Saquarema.

Relacionadas com o relevo, a ve-

n ão e a temperatura do Estado 
io variam conforme a região. 

A utilização predatória do solo 
destruiu uma grande parte da flo
resta tropical que cobria o Estado. 
Restou apenas uma área que o go
verno mantém sob sua proteção, 
como reserva da flora regional.

As médias de temperatura na 
zona serrana, onde predomina o 
clima subtropical, estao na marca 
dos 20° C e a densidade pluviomé- 
trica oscila entre 1 500 e 2 000 
milímetros anuais. Na baixada, o 
clima é tropical, com variações tér
micas anuais próximas das médias 
de 20 a 24° C.

A mais importante bacia hidro
gráfica do Estado é formada pelo 
rio Paraíba do Sul e seus afluentes 
(Preto, Pomba, Muriaé, Piraí, Pia- 
banha e Dois RiosJ. O Paraíba 
nasce no Estado de Sao Paulo e pe
netra no Rio de Janeiro, correndo 
primeiro na direção sudeste-nor- 
deste para, depois, seguir um curso 
sudoeste-nordeste. Vai desaguar em 
São João da Barra, ao fim de um 
curso de 1 400 quilômetros.

Açúcar, frutas e cereais

A agricultura do Estado benefi
cia-se das diferenças de relevo e ca- 
racteriza-se por uma produção das 
mais diversificadas do pais. A ca
na-de-açúcar é o principal produto 
agrícola. Suas plantações estão lo
calizadas principalmente no baixo 
curso do rio Paraíba e espalham-se 
até a cidade de Campos. As usinas 
estão localizadas desde Lagoa Feia 
até as margens do rio. O Estado 
iroduz cerca de 9 milhões de tone- 
adas (1972).

A fruticultura instalou-se na bai
xada, entre colinas e patamares dos 
morros, onde são plantados aba
caxi e laranja. A banana domina a 
agricultura de M angaratiba, Angra 
dos Reis e Parati, municípios lito
râneos do sul do Estado. Em volta 
de Teresópolis, na região serrana e 
perto de Resende concentrou-se a 
cultura de tomate, do qual o Rio é 
o segundo produtor brasileiro.

£

Lagunas, como a de Saquarema, são típicas do litoral norte do Estado.

Macaé, na baixada de Goitacazes, vive sobretudo da pesca e do açúcar.

As antigas terras cafeeiras, loca
lizadas entre os rios Muriaé e 
Pomba, e algumas zonas do vale do 
Paraíba perderam sua riqueza, mas 
transformaram-se em zonas de 
agricultura diversificada, onde se 
desenvolveram grandes plantações 
de arroz, milho, feijão e mandioca. 
O arroz é plantado em várzeas e 
planícies ribeirinhas, concentran
do-se nos municípios de Itape- 
ruana, Santo Antonio de Pádua, 
Miracema, Cambuci e Natividade 
de Carangola.

Quase todas as plantações são 
irrigadas através de técnicas mo
dernas; utilizando-se também ferti
lizantes químicos e plantio pelo sis
tema de transportes de mudas.

A rizicultura, em 1969, rendeu 
110 571 toneladas numa área de 
80 000 hectares, dividida em pe
quenas e médias propriedades.

A  pecuária e a indústria

A região de Campos tornou-se 
destacada zona de criação no Es
tado do Rio. Desde os tempos colo
niais, beneficiada por extensas pas
tagens e auxiliada pela forragem 
fornecida pela cana, a região tor
nou-se naturalmente boa para a pe
cuária. Inicialmente, eram poucas 
as cabeças de gado, que serviam 
quase exclusivamente para o con
sumo local. Mas na segunda me
tade do século XX passaram a 
existir grandes rebanhos distribuí
dos pelo vale do Paraíba, Itape- 
runa, Cantagalo e Cordeiro, e pelo 
norte do Estado, onde a criaçao é 
feita visando à indústria de lati
cínios. Em 1970 contavam-se 
1805 000 bovinos, 166 000 eqüi
nos, 3 000 asininos, 106 000 mua
res, 870 000 suínos, 42 000 ovinos 
e 170 000 caprinos.

A maioria dos 14 mil estabeleci
mentos industriais concentra-se em 
cinco áreas principais. A primeira
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encofitra-se no vale do Paraíba, 
com as indústrias de Resende, 
Volta Redonda e Barra Mansa. A 
segunda constitui praticamente 
um a extensão do parque industrial 
da cidade do Rio* de Janeiro e 
compreende unidades de transfor 
maçao Sediadas nos municípios de 
Nova Iguaçu, Duque de Caxias e 
São Gonçalo. Na serra do Mar es
tão as indústrias de Petrópolis, Te- 
resópolis e Nova Friburgo. No 
norte do Estado desenvolve-se a in 
dustrializaçào do açúcar (sobre
tudo em Campos). Finalmente, há 
uma grande quantidade de fábricas 
de pequeno e médio porte na cidade 
do Rio de Janeiro.

Quanto ao valor da produção in
dustrial, as maiores taxas refe
rem-se aos produtos metalúrgicos e 
químicos. Em 1942 foi instalada, 
em Volta Redonda, a Companhia 
Siderúrgica Nacional transfor
mando a siderurgia em um dos 
mais importantes ramos industriais 
do Rio. O município detém o pri
meiro lugar do país na produção de 
laminados ( 1,2 milhão de tonela
das) e o sejgundo na produção de 
ferro gusa (1 milhão de toneladas) 
e de lingotes de aço (1,5 milhão de 
toneladas).

G asolina, sal, navios 
e m otores

A Petrobrás tem instalada sua 
m aior refinaria no município de 
Duque de Caxias. Processando 
perto de 165 000 barris diários de 
petróleo, a indústria petroquímica 
fluminense é das mais importantes 
do parque nacional. O Conjunto 
Petroquímico Presidente Vargas, 
perto da Refinaria Duque de Ca
xias, produziu 5 1 500 toneladas de 
borracha sintética, em 1969. Nessa 
mesma região, a Petrobrás projetou 
a maior refinaria de óleo combustí 
vel do país, com capacidade inicial 
de 45 000 barris por dia.

Outro setor da indústria é repre
sentado pela Companhia Nacional 
de Álcalis, localizada em Cabo 
Frio. Utilizando-se de matéria- 
prima local, como o sal marinho e 
o sal de conchas, essa indústria 
produz barrilha (carbonato de só
dio e potássio) e soda cáustica, em
pregadas no fabrico do vidro, 
produtos químicos, sabões e 
detergentes e, também, usadas nas 
indústrias têxtil e metalúrgica. A 
produção de barrilha atingiu 
128 000 toneladas, em 1972.

Distribuídas por todo o Estado, 
encontram-se as indústrias ali
mentícias. Os mais importantes 
municípios são: Campos, com a in
dústria açucareira, Itaperuna, com 
laticínios, Rio e Niterói*, com a in
dústria do pescado.

A indústria de construção naval 
fluminense deu seus primeiros pas
sos durante o Segundo* Império, 
com a instalação do primeiro esta
leiro do Brasil. O Estado possui 
modernos estaleiros em Angra dos 
Reis (Companhia Velrome) e em 
Ponta da Areia. Automóveis e ca
minhões são produzidos no municí
pio de Duque de Caxias pela Fá
brica Nacional de Motores e os 
vagões ferroviários da fábrica de 
Tres Rios completam a produção 
do setor de transportes.

A principal atividade extrativa é
Em Angra dos Reis acha-se importante estaleiro: Duque de Caxias destaca-se pela indústria automobilística; e Volta 
Redonda pela siderurgia. A exploração de salinas, na região de Cabo Frio, é a principal atividade extrativa.

A região de Campos é importante pelas indústrias açucareiras e como zona de criação. (Cidade de Campos.)
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Exploração do turismo: uma das principais fontes de renda de Petrópolis. Niterói forma com outras cidades um só conjunto urbano — o Grande Rio.

Condições geográficas privilegiadas e o interesse histórico transformaram 
Angra dus nais (oui cl ma) e Parati em Importantes centros turistlcus.

a exploração das salinas concentra
das em Cabo Frio, Araruama e São 
Pedro da Aldeia. Em 1972 foram 
extraídas 407 000 toneladas de sal, 
o que coloca o Estado como se
gundo produtor nacional, depois do 
Rio* Grande do Norte.

O s cam inhos da serra 
e do mar

Atividade econômica ponderável 
é o turismo, cuja indústria come
çou a se expandir na década de 
1970. Praias e montanhas com 
atrativos turísticos favoreceram o 
desenvolvimento das atividades ho
teleira, comercial e de transporte. 
Petrópolis e Teresópolis, além das 
belezas naturais, possuem uma his
tória ligada ao Segundo Reinado, o 
que as transformou em importantes 
centros turísticos. As cidades 
praianas como Parati (tombada 
pelo Patrimônio Histórico), Cabo 
Frio e Angra dos Reis tambem têm 
interesse histórico e condições geo
gráficas privilegiadas. As reservas 
florestais e o relevo fizeram do pico 
das Agulhas Negras, em Itatiaia, 
um dos principais centros de alpi
nismo do Estado.

O Estado do Rio possui rede fer
roviária relativamente importante, 
mesmo depois da política de su
pressão de diversos ramais deficitá
rios. Mas as estradas de rodagem 
constituem o fundamental sistema 
de comunicações. As rodovias 
Rio— Belo Horizonte, Rio-—Ba
hia, Rio— Vitória e Rio— São 
Paulo colocam todas as regiões por 
onde passam sob a influência dos 
grandes centros urbanos do sudeste 
do país.

0  Rio divide-se em três regiões 
rodoviárias: a baixada fluminense, 
cortada por estradas de pequeno 
porte, com exceção da Rio— São 
Paulo; o norte, cuja carência de es
tradas é maior; a serra do Mar, 
ç u n aü a  por csiraüas im punaiucs

ligando o litoral às cidades serra
nas, como Petrópolis, Teresópolis e 
Nova Friburgo.

O Grande Rio

Em 1960, com a transferência da 
capital federal para Brasília, a ci
dade do Rio de Janeiro passou a 
constituir o Estado da Guana
bara*. Entretanto, Guanabara e Es
tado do Rio viveram em contínua 
interdependência; a solução dos 
problemas^ de um exigia sempre a 
colaboração do outro. Em 1974, o 
governo federal decidiu determinar 
a fusão dos dois Estados. Criou-se, 
assim, o novo Estado do Rio de Ja 
neiro, cuja capital é a cidade do 
Rio de Janeiro. O maior contin
gente demográfico do novo Estado 
concentra-se nos núcleos urbanos 
que formam a área do Grande Rio. 
Nessa área destacam-se as cidades 
de Niterói, Nilópolis, São João do 
Meriti, Duque de Caxias, Nova 
Iguaçu e Sao Gonçalo, que for
mam, com a cidade do Rio, um só 
conjunto urbano.

Dos 9 milhões de habitantes, 
mais de 87% estão concentrados 
em cidades. Milhares de pessoas 
deslocam-se diariamente para a ci
dade do Rio de Janeiro, para traba 
lhar. As atividades profissionais 
dos habitantes daquelas cidades 
transformaram-nas em “cidades- 
dormitórios”, sübúrbios da grande 
metrópole.

^ popi 
ndo p

fluminenses. Esse êxodo vem pro 
vocando problemas como o au
mento do número de favelados nos 
centros urbanos, impossibilitados 
de absorver toda a mão-de-obra 
disponível.

VEJA TAM BÉM : Niterói: R io  de
Janeiro; Sudeste Brasileiro .

A população rural continua mi
rando para os principais centros
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que ocuparam a região em 1633, a 
exploração do sal foi desenvolvida. 
A produção das salinas descober
tas pelos holandeses (Areia Branca, 
Mossoró e Macau) juntou-se à das 
salinas de Guamaré (exploradas 
desde os primeiros anos do século 
XVII). Nessa época havia uma sa
lina que produzia 2 000 toneladas 
por ano, suficientes para  abastecer 
todo o Brasil holandês.

Com a batalha de Guararapes, 
em Recife (1654), cessou o domínio 
holandês, sem muitos vestígios na 
capitania.
__ No século XVIII, após a submis

são dos índios C arin, a coloniza
ção continuou, ativada pela pecuá
ria e pela extração do sal. Surgiram 
as vilas de Extremoz (1760), Mi- 
pibu (1762) e Açu (1766).

Ate o ano de 1701, o Rio 
Grande do Norte esteve ligado à 
Bahia* passando depois à jurisdi
ção de Pernambuco*, tornando-se 
capitania independente por ordem 
de Dom João* VI. Com a indepen
dência criou-se a província do Rio 
Grande do Norte, transformada em 
Estado com o advento da Repú
blica (1889).

Os sinais do progresso

O Estado potiguar começou a se 
desenvolver no seculo XIX, com a 
introdução do correio (1829), as 
primeiras linhas de telégrafo e o 
início do transporte ferroviário 
(1879).

As primeiras ferrovias ligaram 
as cidades de Natal a Nova Cruz 
(ambas ao sul do Estado, quase na 
Paraíba e a cidade de Macau (lito
ral) a São Rafael (às margens do 
rio Piranhas).

Considerando-se a extensão do 
território e a distribuição da popu
lação, o Estado está bem servido de 
transportes terrestres. A rede ferro
viária é formada por três troncos 
principais: o primeiro parte de Na
tal e dirige-se para o vale do Pira- 
nhas-Açu, a oeste, atravessando a 
faixa litorânea e a região do agreste 
e penetrando profundamente no 
sertão. O segundo tronco vai da ca
pital à divisa com a Paraíba, li
gando Natal a João* Pessoa, Re
cife* e Maceió*, através da Rede 
Ferroviária do Nordeste. O terceiro 
tronco parte de Mossoró, atravessa 
o oeste do Estado e alcança Sousa, 
na Paraíba.

As principais rodovias são Na
ta l— Mossoró— Fortaleza; Na
ta l— Caicó (que atravessa as re
giões produtoras de algodão e 
xilita) e Natal— Ceará-Mirim (na 
zona canavieira). Além dessas, há 
outras que ligam Natal às capitais 
nordestinas: ao sul até Salvador* e 
daí, pela Rio— Bahia, às demais ci
dades do país.

Quanto à energia elétrica, o Rio 
Grande do Norte aproveita, desde 
março de 1963, a energia fornecida 
pela Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco, que, com a implan
tação da Companhia de Serviços 
Elétricos do Rio Grande do Norte 
(Cosern), permitiu o aumento do 
consumo per capita de 25 kw
h/ano, em 1960, para 76 kw-h/ano, 
em 1965.

Em 1970, o Estado possuía 150 
municípios, 150 cidades, 18_1 distri
tos e 31 vilas. A população rural

Muitas dunas, sol e sal fazem a paisagem tipica da costa norte potiguar. (Areia Branca, zona salineira.)

Rio Grande 
do Norte

SU M Á R IO

Localização geográfica: nordeste 
brasileiro

Limites: Ceará (O); oceano Atlântico 
(N e U , Paraíba (S)

Superfície: 53 015 km2 
População: 1 611 606 hab. (1970) 
Capital: Natal (270 127 hab., 1970) 
Cidades principais:

Mossoró (101 275 hab.): Caicó....
(39 091) -d a d o s d e  1970 

Rodovias: 9 41 5 km (1969) 
Ferrovias: 558 km (1969)

O início da colonização do Rio 
Grande do Norte, pelos portugue
ses, nos fins do século XVI, foi mo
tivado pela ameaça dos franceses. 
Estes, aliados aos índios potigua
res, pretendiam apoderar-se da re
gião. Alertadas do perigo, as auto
ridades portuguesas iniciaram sem 
mais demora o povoamento da en
tão capitania de João de Barros.

Para a defesa do local, foi eri
gido, em 6 de janeiro de 1598, o 
Forte dos Reis Magos, às margens 
do rio Potengi (o “rio Grande”), 
onde seria fundada Natal*.

Com a fundação da cidade, em 
1599, por Manuel Mascarenhas 
Homem, a região foi elevada à ca
tegoria de capitania real.

O povoamento logo se expandiu 
ao longo do rio Potengi e a pri
meira atividade dos colonos foi o 
cultivo da cana-de-açúcar.

Sob o dom ínio dos holandeses,
Uma brisa seca ameniza o calor, no litoral povoado de coqueiros (em cima). 
A população 6 pequena e muitos vão para o sul, buscando vida melhor.
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(que vive fora das sedes municipais 
ou distritais) era mais da metade do 
total estadual: 53,40%.

O centro urbano de maior im
portância é Natal, uma das mais 
antigas capitais do Brasil e que ex
perimentou notável desenvolvi
mento, sobretudo a partir da cons
trução do porto, iniciado em 1892 
e concluído em 1900. Devido a sua 
posição estratégica, na Segunda* 
Guerra Mundial, foi sede de impor
tante base aérea, de onde partiam 
os aviões aliados para o outro lado 
do oceano. Em 1964, foi construída 
uma base de lançamentos de fogue
tes, em Barreira* do Inferno, que 
serve a atividades do Programa 
Apoio, da Nasa.

Recursos hum anos e 
econôm icos

Abrangendo apenas 0,63% do 
território nacional, o Rio Grande 
do Norte representava, em 1970, 
pouco menos de 2% da população 
do país,-com uma densidade demo
gráfica de 30 hab./km 2. As maio
res concentrações registram-se na 
região sudeste do Estado, particu
larmente na zona de Natal e nas 
encostas da Borborema: 50 
hab./km 2. No resto do Estado 
não ultrapassa 25 hab./km 2 e
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A  ex tração  m ineral é  uma a tiv id ad e  im p ortan te , concen trad a  nas sa linas de 
Macau, Mossoró e Areia Branca, e nas jazidas de tungsténio do seridó.

numa faixa que vai do litoral seten
trional ao centro do Estado, a leste 
do rio Piranhas, é inferior a 10 
hab./km 2.

A população da zona urbana 
compoe 46,60% do total.

Como outros Estados da região 
nordeste, o Rio Grande do Norte é 
uma área de emigração que fornece 
consideráveis contingentes para as 
regiõès mais desenvolvidas do cen- 
tro-sul do país. As migrações mani
festam-se mais intensamente nas 
regiões interioranas; em alguns mu
nicípios a população chega a sofrer 
devido a esse fato consideráveis 
decréscimos.

Devido ao incipiente desenvolvi
mento econômico, mais da metade 
da população ativa liga-se a ativi
dades agropecuárias. A cultura que 
mais se destaca é a do algodão, que 
alcança maiores valores no mer
cado. É plantado em todo o Es
tado, principalmente na zona do 
agreste e na zona do seridó, na pe
riferia da chapada da'Borborem a, 
onde se localiza a terceria cidade 
do Estado — Caicó, centro de co
mercialização do produto, vendido 
para São Paulo e Guanabara.

Em segundo lugar está o feijão, 
cultivado em várias regiões para 
consumo interno. Embora de cul
tura recente, o sisal, utilizado na fa
bricação de tecidos, assumiu em 
1969 o terceiro lugar. E cultivado 
no agreste, em Serra Verde, Nova 
Cruz e Santa Cruz; é a maior pro
dução do município de João Câ
mara, entre os eixos fluviais do 
Ceará-Mirim e do Maxaranguape. 
Ainda no agreste, particularmente 
na região de Nova Cruz, desenvol
ve-se a cultura da mandioca, desti
nada à alimentação das populações 
mais pobres.

Apesar de ter sido a lavoura 
m ais importante no scculo X I X , a 
cana-de-açúcar está relegada ao

uinto lugar na_ agricultura esta- 
ual. A produção de batata-doce 

tem algum destaque entre as ativi
dades agrícolas do Estado, junta
mente com as culturas de milho, oi
ticica, carnaúba e castanha de caju.

Como a do nordeste em geral, a 
agricultura potiguar possui uma es
trutura tradicionalmente problemá
tica, que acarreta limitada produti
vidade. De um lado, terras muito 
subdivididas; de outro, latifúndios 
pouco produtivos, são dois fatores 
responsáveis pelo lento desenvolvi
mento da agricultura.

Apesar das secas ocasionais, é 
considerável a criação de gado no 
Rio Grande do Norte. Pratica-se 
geralmente a criação extensiva, 
com os animais à solta, de modo 
especial na zona da caatinga, onde 
é a única atividade possível. A re
gião do Apodi é a maior criadora 
de bovinos, tanto de corte como 
gado leiteiro. Na região do agreste, 
perto da capital, desenvolve-se 
também a pecuária leiteira, para 
abastecimento de Natal. Em quase 
todo o Estado, porém, a pecuária 
aparece como atividade secundá
ria, voltada para o abastecimento 
do mercado interno.

Além dos rebanhos bovinos, o 
Estado conta com consideráveis re
banhos caprinos, ovinos e suínos.

M inérios e indústria

Ainda que o Rio Grande do 
Norte seja o maior produtor nacio
nal de sal marinho (68%), o valor 
desse produto é inferior ao do algo
dão local. O sal é extraído no tre
cho semi-àrido do litoral setentrio
nal, entre Touros e Areia Branca, 
região marcada por uma baixa pro
dutividade.

A maioria das salinas concen1 
tra-se em Macau, que dispoe da 
única refinaria de sal do nordeste.
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A maior parte do Rio Grande do Norte pertence ao Polígono das Secas, e sua produção agrícola depende muito 
dos açudes. Feijão (consumido internam ente) e algodão (exportado para o sul) são os produtos principais.

Rio Grande 
do Sul

Mossoró e Areia Branca são tam 
bém grandes produtores.

Ainda na extração mineral, o 
Rio Grande do Norte ocupa o pri
meiro lugar entre os produtores 
brasileiros de xilita — minério de 
tungsténio de grande consumo in
ternacional. Descoberto na Se
gunda Guerra, é encontrado na 
zona do seridó; Currais Novos é o 
principal explorador. Em 1969, 
esse minério foi o primeiro produto 
a figurar na pauta das exportações, 
num valor de aproximadamente 
três milhões de dólares.

Comparada com outros Estados, 
a indústria potiguar é incipiente, li- 
mitando-se ao beneficiamento de 
produtos de origem agropecuária e 
extrativa: algodão, sisal, oiticica, 
cana-de-açúcar. Do ponto de vista 
do valor de produção, os ramos 
mais importantes sao a indústria 
têxtil (36 estabelecimentos), a in
dústria de extração mineral (180) e 
a de vestuário e calçados. A indus
tria participa com 8% da renda es
tadual (44 milhões de cruzeiros).

Como ocorre com outros Esta
dos do nordeste brasileiro, o Rio 
Grande do Norte tem procurado 
com êxito atrair incentivos fiscais 
da Sudene para a implantação de 
novas indústrias na região.

A  paisagem e o  clim a

Situado em posição peculiar no 
litoral brasileiro —  no ponto em 
que este dobra para noroeste — o

Rio Grande do Norte representa a 
máxima projeção do país no 
oceano e o pontp sul-americano 
mais próximo da Africa (1 950 mi
lhas) e da Europa (3 276 milhas). 
A maior parte da sua área está si
tuada no Polígono das Secas, que 
se divide em sete zonas fisiografi- 
cas: salineira, litoral, agreste, cen
tro-norte, seridó, chapada do 
Apodi e serrana.

Cerca de 80% do território es- 
tende-se por planícies e chapadas 
que não ultrapassam 300 metros. 
No interior do centro-sul e sudoeste 
do Estado, o relevo apresenta-se 
mais notável, chegando a atingir 
marcas de 800 metros.

Em função da pluviosidade, po
dem ser distinguidos alguns tipos 
climáticos: no litoral norte, semi- 
árido; na faixa oriental, tropical 
úmido; no centro, semi-arido 
quente; e, no extremo ocidental, 
tropical semi-úmido. A tempera
tura média geralmente é de 26° C. 
No litoral, a brisa quase constante 
de ar seco ameniza o calor, atin
gindo máximas termométricas por 
volta da marca de 31° C, enquanto 
no sertão, particularmente a leste 
da Borborema, chega a atingir 
40° C. Em virtude da proximidade 
do equador as variações térmicas 
sazonárias são pequenas.

Dado o extenso litoral do Es
tado, os ventos influem na determi
nação do clima, afetando a vida 
animal e vegetal.

Na vegetação distinguem-se

duas zonas: a caatinga e o agreste. 
A primeira ocupa a maior parte do 
território (centro e oeste do Es
tado). O agreste, associação vegetal 
intermediaria entre a floresta plu
vial e a caatinga, reveste toda a 
faixa oriental. Além desses tipos 
principais, ocorre ainda um tipo de 
vegetação conhecido como floresta 
pluvial, numa pequena área do ex
tremo sudeste e faixas de m ata ci
liar, rica em carnaúba, ao longo 
dos rios Mossoró, Upanema e Pira
nhas. No litoral ocorrem extensas 
formações de coqueiros; nos tabu
leiros, árvores frutíferas (caju, 
mangaba, guajiru, camboim, guabi- 
roba, uvaia e ameixa silvestre); no 
sertão, cactáceas (xiquexique, mo- 
cambira, palmatória) que alimen
tam o gado.

Os principais rios são o Potengi, 
o Açu (Piranhas), o Mossoró, o 
Apodi, o Ceará-Mirim e o Upa
nema. De regime irregular seu 
fluxo varia conforme as estações.

Os açudes do Rio Grande do 
Norte nao são os maiores do nor
deste, mas somam um total de 491 
milhões de metros cúbicos de águas 
armazenadas. Além dos federais e 
estaduais, há ainda milhares de 
açudes particulares.

VEJA TAM BÉM : Açúcar; Brasil
— História; Capitanias Hereditá
rias; Holandês, Domínio; Natal; 
Nordeste Brasileiro.

S UM ÁRIO

Localização geográfica: extremo sul 
do Brasil

L im ites: Santa Catarina (N); Argen
tina (0): Uruguai (S); oceano 
Atlântico (L)

Superfície: 282 184 km 2 
População: 6 755 458 hab. (1970) 
C apita l: Porto Alegre (903 175 hab., 

1970)
Cidades principais:

Pelotas (213 152 hab.); Santa Ma
ria (161 704); Canoas (154 832); 
Caxias do Sul (145 502); Rio 
Grande (118 412) — dados de 
1970

Rodovias: 171 136 km (1969) 
Ferrovias: 3 652 km (1969)

A história do território gaúcho 
começa em 1627, quando os jesuí
tas* estabeleceram-se na margem 
oriental do rio Uruguai (noroeste 
do Estado) e fundaram as missões*. 
Nessas “reduções”, os padres con
centraram numerosa população 
indígena: introduziram o gado bo
vino e o eqüino, desenvolvendo 
com os nativos uma agricultura de 
subsistência, bem como o artesa
nato em algodão e couro.

Quando os paulistas “caçadores 
de índio” atacaram as reservas, os 
jesuítas soltaram seus rebanhos, 
para que escapassem aos bandei
rantes. Desgarrados, os animais 
multiplicaram-se rapidamente, ocu
pando os vastos campos do sul — 
a “ vacaria do m ar”.

Os habitantes de Laguna (litoral 
de Santa* Catarina) descobriram 
as manadas semi-selvagens e come
çaram  a empreender as “caçadas 
de touros” .

Os portugueses colonizadores de 
Laguna, diante do potencial repre
sentado pela “vacaria do m ar”, 
procuraram  estender seus domínios 
até o estuário do Prata conside
rado por eles o limite natural da 
costa brasileira. Com tal objetivo, 
fundaram em 1680 a colônia do 
Santíssimo Sacramento, logo des
truída pelos espanhóis. Estes, por 
sua vez, tomaram conhecimento da 
“vacaria do mar” e empreenderam 
novos saques.

Ameaçados, os jesuítas trouxe
ram todo o gado qué puderam para 
perto das reduções, levantando cer
cas e currais. Surgiam assim as pri
meiras estâncias.

N ovos povoadores

Uma vez afastada a ameaça dos 
bandeirantes (que já  eram atraídos 
pelo ouro, em Minas Gerais), as 
missões prosperaram cultivando 
milho, batata, mandioca, algodão, 
feijão, hortaliças e mesmo trigo. O 
excedente de produção (sobretudo 
algodão e erva-mate) era exportado 
para Buenos* Aires e Santa Fé.

Os padres permaneceram em ter
ras gaúchas até a segunda metade 
do século XVIII: a área missio-



O relevo gaúcho é formado principalmente por terras baixas. (Torres.) As missões jesuíticas deram grande impulso à colonização. (São Miguel.)

neira chegou a abrigar mais de 
50 000 pessoas.

O saque dos espanhóis à “vaca
ria do m ar” obrigou os jesuítas a 
levarem o gado disponível para as 
terras altas do nordeste gaúcho. 
Nas pastagens cercadas de araucá
rias, arrebanharam cerca de 
100 000 cabeças, constituindo a 
“vacaria dos pinhais” . Estavam 
fora do alcance dos espanhóis, mas 
não dos portugueses.

A crescente atividade econômica 
em Minas* Gerais abriu um mer
cado em que animais (de carga ou 
de corte) atingiam preços fabulo
sos. Tamanha valorização atraiu 
grande número de sertanistas, que 
partiram de Laguna em 1726 e de
vassaram o território gaúcho. Nos 
campos de Viamão (margem es
querda da lagoa dos Patos), estabe
leceram suas estâncias, intensifi
cando a criação e o comércio de 
animais.

Os novos povoadores expandi
ram suas propriedades e partiram 
para o interior. Subiram a encosta 
da serra Geral e abriram picadas 
na mata, em busca do gado solto 
da “vacaria dos pinhais”. Em 
pouco tempo, ocuparam totalmente 
a região, expulsando os jesuítas e 
os indígenas.

Um a sociedade pastoril

Para que os rebanhos chegassem 
logo a Minas, abriu-se o “caminho 
do sul” ou “do gado”, entre Via
mão e Sorocaba (em São* Paulo), 
começando em Rio Grande de São 
Pedro, a primeira vila gaúcha. 
Nela, comerciava-se o gado prove
niente das estâncias, que era enca
minhado para Minas ou para a ca
pital colonial (Rio* de Janeiro).

Até o início do século XIX , o 
“caminho do gado” desempenhou 
relevante papel no desenvolvimento 
econômico do sul do país! Depois 
da “caça aos touros”, os povoado
res passaram a se estabelecer em 
estâncias, espalhadas pela depres
são central e pela Campanha.

Os contingentes paulistas que 
chegavam aos campos do sul aglo
meravam-se nas hospedarias e ven
das, onde se compravam gêneros 
alimentícios e implementos. Com o 
tempo, esses aglomerados transfor- 
maram-se em povoados, vilas e ci
dades. Nas planícies, multiplica
vam-se as estradas e fazendas, 
terminando assim o isolamento dos 
campos meridionais, que foram 
transformados em área de circula
ção e comércio.

A sociedade pastoril gaúcha co
meçava a se formar.

Duas partes
antagônicas

Todavia —  até meados do sé
culo XVIII — a ocupação ainda 
era fraca para assegurar a sobera
nia portuguesa no sul, sob as cons
tantes ameaças dos espanhóis e os 
portugueses resolveram urbanizar 
os pontos fortificados de Santa Ca
tarina e Rio Grande do Sul. Para 
essa tarefa escolheu-se o colono 
açoriano: entre 1740 e 1760, che
garam 2 000 casais dos Açores. 
Além de ocuparem Rio Grande de 
São Pedro, Conceição e outras re
giões vizinhas, eles se alastraram 
ao longo da depressão central: 
Porto dos Casais (atual Porto* 
Alegre), Capela Grande de Via
mão, Taquari e Rio Pardo.

As famílias recebiam lotes de 
272 hectares, para se dedicarem à 
agricultura de subsistência: milho, 
arroz, batata, fumo, linho, cebola e 
trigo. No entanto, os planos não 
deram bons resultados: terras are
nosas, ausência de mercados e que
bra de compromissos governamen
tais levaram os colonos a 
preferirem a pecuária*.

Nessa época, a economia gaúcha 
já  se dividia entre o pastoreio e a 
lavoura. Coexistiam duas socieda
des geoeconomicamente distintas: 
estancieiros na Campanha e_peque
nos lavradores na depressão cen
tral. A primeira produzia couros, 
charques e demais artigos de ori-
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Em Porto Alegre, a capital, uma das maiores concentrações demográficas.
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gem animal enquanto na depressão 
cultivavam-se principalmente trigo, 
linho, arroz e fumo. Ambas esta
vam vinculadas ao mercado estran
geiro e à capital da colônia; não 
mantinham laços entre si. O anta
gonismo existente entre elas eviden- 
ciou-se na Guerra dos Farrapos*.
Tal constituição sócio-econômica 
manteve-se até o século XX, 
quando a industrialização fundiu 
as duas partes.

Povoam ento integral

Em 1824, os imigrantes alemães 
fundaram a colônia de São Leo
poldo (norte de Porto Alegre). Fi- 
xando-se inicialmente no vale do 
rio dos Sinos, esses povoadores es
palharam-se rapidamente pela en
costa da serra, fazendo surgir 
inúmeros municípios, que se 
tornariam muito populosos. Em 
1870, cessou o fluxo de imigração
alemã, que fora constante por qua- Além de abastecer os mais diversos setores da indústria, o rebanho bovino é fonte de renda para o Estado.
renta anos.

Cinco auios depois, iniciou-se a 
colonização italiana, que prosse
guiu até o advento do fascismo*.

Os italianos formaram suas três 
primeiras colônias —  Caxias, Ga- 
ribaldi e Bento Gonçalves — no 
planalto do nordeste, desenvol
vendo basicamente o cultivo da uva 
e algumas manufaturas. O sucesso 
desses núcleos induziu-os à criação 
de outros, ao norte do alto Taquari:
Chaves (atual Veranópolis), em 
1884, e Antônio Prado, em 1886, 
no qual predominava a cultura do 
trigo. Em pouco tempo, o planalto 
estava repleto de italianos.

No período republicano, a imi
gração atingiu seu ponto máximo, 
com a chegada de russos, poloneses 
e outros, acelerando-se o povoa
mento do alto Uruguai e alto Jacuí.
Nas duas primeiras décadas do sé
culo XX, por iniciativa do go
verno, ocupou-se o vale do Uru
guai, fundando-se Erechim (1908),
Santa Rosa (1915) e Guarita 
(1917). Por volta de 1930 já  não 
existiam terras despovoadas no Rio 
Grande do Sul.

O povo concentrado

O território gaúcho apresenta 
uma densidade demográfica de 25 
hab./km2 (1970). A população ur
bana absorve 53,60% do total esta
dual, parcialmente distribuída por 
doze cidades de mais de 50 000 ha
bitantes. A maior concentração de
mográfica situa-se na encosta do 
planalto e em Porto Alegre. Em 
municípios como Novo Hamburgo,
Esteio, São Leopoldo e Canoas, a 
densidade supera 100 hab./km 2.
Nessa região, destaca-se Caxias do 
Sul, com suas indústrias vinícolas 
e metalúrgicas.

No planalto médio, há equilíbrio 
entre população urbana e rural, 
com varias indústrias de produtos 
agropecuários, concentradas em 
Passo Fundo e Cruz Alta.

A  carne, o trigo, a uva

Em 1969, o Rio Grande do Sul 
possuía o segundo rebanho bovino 
do país: cerca de 12,3 milhões de 
cabeças. Geralmente destinado ao 
corte, esse gado é criado na C am 
panha e na zona das missões, dis

pondo de excelentes pastos e raças 
bem escolhidas.

Na região, encontram-se grandes 
frigoríficos de empresas estrangei
ras, destacando-se a Sispal (Bajé), 
a Armour, a Companhia Santa- 
nense de Carnes e Derivados (San
tana  do Livramento) e a Swift (Ro
sário do Sul). Os enlatados 
destinam-se principalmente à ex
portação.

O gado leiteiro concentra-se em 
áreas de colonização européia (mi
nifúndios de pastagens artificiais, 
nas várzeas dos rios Caí e Taquari) 
e fornece 40% da produção do Es
tado. Em 1969, foram produzidos 
na região 657 milhões de litros.

A criação de ovinos desenvol- 
ve-se basicamente na Campanha. 
Esse rebanho (que é o maior do 
país, com 13 134 000 cabeças, em 
1969) partilha com o gado bovino 
os mesmos pastos e fornece 98% 
da lã nacional.

Nas pequenas propriedades da 
encosta do planalto e do alto Uru
guai, a suinocultura encontra-se as
sociada à lavoura do milho. Essa 
combinação agropecuária fornece 
matéria-prima em larga escala para 
a indústria de carne de porco e de
rivados instalada em Lajeado, Ve- 
nâncio Aires, Ijuí, Santa Rosa e 
Erechim, áreas que congregam 
60% do rebanho estadual (o ter
ceiro do país), com mais de 7,7 mi
lhões de cabeças (1969). Nessa 
mesma região, o milho cultivado 
ocupa 1 730 130 hectares, colo
cando o Estado gaúcho em pri
meiro lugar na produção brasileira 
desse cereal (2 333 680 toneladas 
em 1969).

Outro esteio da economia gaú
cha é o arroz, cultivado nos vales 
do Jacuí e do Ibicuí, e na encosia 
do sudeste (“arroz de brejo”). Com 
elevado índice de produtividade 
(1 353 673 toneladas), é lavrado 
em apenas 410 000 hectares.

Do norte do Estado e da região 
entre a encosta do sudeste e a C am 
panha sai 80% do trigo nacional, 
cerca de 1 066 000 toneladas.

Os parreirais, cultivados por ita
lianos em minifúndios, cobrem as 
terras dc Bento Gonçalves,^ G ari 
baldi, Caxias do Sul e adjacências,

Os parreirais alimentam a maior parte das empresas vinícolas da região.

A cultura do arroz nesse Estado apresenta excelente índice de produtividade.
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alimentando grandes empresas 
vinícolas da região: Milani, Dre- 
her, Georges Aubert, Moselle, Rio- 
Grandense e outras.

Todavia, a maior concentração 
industrial fica na capital e em mu
nicípios vizinhos, como São Leo
poldo, Novo Hamburgo, Montene-

tro, São Sebastião do Caí e 
apiranga. Essa região serve-se da 

matéria-prima agropastoril: trigo, 
milho, uva, banha, couro; fumo e 
tanino (utilizado na industria do 
couro e de fungicidas para a viti
cultura). A industria mecânica pro
duz equipamento para o mercado 
local. A indústria extrativa mineral 
é representada pelas minas de car
vão de Butiá e São Jerônimo.

A s baixas terras do sul

Situada no extremo-sul do Bra
sil, as terras gaúchas são predomi
nantemente baixas: 70% delas não 
se elevam a mais de 300 metros, e 
apenas 11% superam 600 metros 
de altitude, na banda oriental do 
planalto.

Duas grandes regiões —  planície 
e planalto —  separadas pelos vales 
dos rios Jacuí e Ibicuí dividem-se 
em seis unidades morfológicas.

A planície litorânea (às margens 
do Atlântico) constitui-se de terre
nos arenosos e irregulares, que se 
estendem por toda a costa. A justa 
posição de restingas feita por depó
sitos sedimentares formou várias 
lagoas, como a dos Patos e a Mi
rim, dando ao litoral uma única 
abertura para o mar: o canal do 
Rio Grande.

O planalto Cristalino, de altitu
des modestas, compõe-se de rochas 
cristalinas. Estas formavam uma 
superfície que foi trabalhada pelos 
rios e transformada num conjunto 
de ondulações suaves. No entanto, 
uma pequena parte (os divisores de 
água) manteve uma topografia ta
bular. Nessa região (“serra do su
deste”) aparecem as serras do Er- 
val e dos Tapes, separadas pelo 
vale Camaquã.

A depressão central, de altitudes 
inferiores a 100 metros, tem terras 
planas ou levemente onduladas, 
onde corre o rio Jacuí, cujo perfil 
permite a navegação até Cachoeira 
do Sul.

A partir da baixa plataforma 
cristalina, estende-se a planície da 
Cam panha; seu relevo e ondulado, 
com lombadas e amplos vales.

No norte do Estado, encontra-se 
o planalto Arenito-Basáltico. Na 
zona voltada para a costa, atinge 
mais de 1 200 metros de altitude, 
para depois cair abruptamente. Na 
direção sudoeste, as altitudes dimi
nuem gradativamente. Apresenta 
uma superfície regular, só cortado 
pelos profundos vales dos rios que 
o atravessam. O mais importante 
desses sulcos (que aparecem às ve
zes em forma de canyon) é cavado 
pelo alto Uruguai.

A serra /norte da depressão cen
tral) compreende dois trechos, na 
encosta do planalto Arenito-Basál- 
tico. O primeiro forma um paredão 
íngreme, com um desnível de quase 
1000 metros (os “aparados da 
serra”). O segundo, no sentido les- 
te-oeste, é o rebordo meridional do 
planalto: suas maiores altitudes fi
cam a leste, reduzindo-se em dire-

CONVENÇÕES
População aproximada das cidades

Cidades com mais de 50.000 hab. £ 3
Cidades de 20.000 a 50.000 hab. ( j )
Cidades de 5.000 a 20.000 hab. @
Cidades de 2.500 a 5.000 hab. •
Até 2.500 hab. o

Capital P Ô R T O  A L E G R E  
Estrada de rodagem
Estrada de ferro ■
Divisa Interestadual -------------—
Divisa Internacional --------- ---  —
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As correntes de água doce fluem de modo contínuo ou intermitente. Deságuam no mar, lagos ou em outros rios.

ção a oeste. Outra peculiaridade 
desse trecho é seu escalonamento 
em patamares, ligado à estrutura 
geologica do planalto: o desgaste 
dos estratos intercalados de arenito 
e basalto.

Estações bem  definidas

O clima gaúcho é mesotérmico; 
com chuvas bem distribuídas. Há 
verões e invernos nítidos, permi
tindo uma amplitude térmica supe
rior a 10° C. Os invernos têm mé
dias inferiores a 18° C. Este fato se 
deve à relativa latitude meridional 
do Estado: uma típica zona subtro- 
pic al.

Contudo, nas áreas mais eleva
das do planalto (setor oriental) 
ocorrem verões brandos e invernos 
rigorosos, com grande incidência 
de geadas (mais de 25 dias por ano) 
e nevadas ocasionais. O abrupto da 
serra provoca chuvas de relevo, 
tornando a região mais úmida.

Na Campanha, as temperaturas 
de verão têm médias superiores a 
24° C e em Uruguaiana chegam a 
33° C. Essas medidas devem-se à 
influência da latitude, que provoca 
a dilatação dos períodos diurnos, e 
ao relevo baixo. Por esta razão, a 
evaporação é bastante intensa (ape
sar da alta pluviosidade), produ
zindo períodos secos.

Há dois tipos básicos de vegeta
ção —  campos e florestas. Os pri
meiros correspondem à Campanha, 
depressão central, planície litorâ
nea e setores regulares do planalto 
Arenito-Basáltico. As florestas per
meiam os campos, como matas ci
liares e capões, ou ainda recobrem 
áreas mais amplas no baixo platô 
cristalino.

A chamada m ata dos pinheiros 
(araucária) encontra-se nas porções 
do planalto Arenito-Basáltico que 
estão acima de 400 metros de alti
tude. Nessas formações florestais 
aparece um arbusto de grande im
portância na economia regional: a 
erva-mate.

A s vias gaúchas

A pequena ocorrência de quedas 
de água dificultou a obtenção de 
energia elétrica e inibiu de certa 
forma a industrialização. Por outro 
lado, forneceu excelentes vias natu
rais de comunicação, que estimula
ram o fluxo comercial de Porto 
Alegre.

A capital liga-se ao interior pe
los 3 652 quilômetros da Viação 
Férrea do Rio Grande do Sul e por 
171136 quilômetros rodoviários, 
que se estendem ao longo do estuá
rio formado pelos rios Jacuí, Gra- 
vataí, dos Sinos e Caí. O rio 
Guaíba encontra o oceano através 
da lagoa dos Patos.

Em Porto Alegre, foi criada a 
primeira companhia de aviação co
mercial do Brasil, a Viação Aérea 
Rio-Grandense. O Estado conta 
com quase cinqüenta aeroportos, 
dos quais se destaca o Salgado Fi
lho, na capital. Além de registrar 
intenso tráfego doméstico, serve de 
escala para linhas internacionais.

VEJA TAM BÉM : Brasil; Farra
pos, Guerra dos; Porto Alegre; Sul 
Brasileiro.

Rios

Os rios são definidos como cor
rentes de água doce, de curso contí
nuo ou intermitente. Podem desa
guar no mar, em um lago ou em 
outros rios.

Um dos fatores mais importan
tes para se conhecer o comporta
mento hidrológico de um rio é o 
seu débito — volume de água que 
passa por segundo em determinado 
ponto, dado em metros cúbicos 
(m 3/s).

Normalmente, obtém-se o débito 
a partir da multiplicação da su-

f>erfície da seção molhada (parte do 
eito ocupada pela água) pela velo

cidade de deslocamento da água. O 
primeiro dado é calculado com o 
uso de sondas, que estabelecem o 
perfil do leito do rio. O segundo 
deve ser obtido em termos de mé
dia, uma vez que a velocidade varia 
ao longo do curso: no fundo e perto 
das margens, ela é baixa, aumen
tando no meio do rio. A soma das 
diversas velocidades, calculadas 
com. o auxílio de um molinete (hé
lice montada sobre um eixo hori
zontal), é dividida pelo número de 
medidas, obtendo-se a média.

A altura de água de um rio é cal
culada por uma escala graduada 
(limnométrica), colocada no leito 
do curso de água. Sua medida não 
basta para avaliar o débito fluvial, 
sendo necessário estabelecer um 
gráfico de altura (ordenadas) e dé
bito (abscissas), a partir do qual se 
extrapolam débitos corresponden
tes a cada altura. A curva traçada 
nesse gráfico denomina-se curva de 
t aragem.

As curvas dos débitos médios

mensais, estabelecidas com os débi
tos médios diários, permitem dis
tinguir a época das águas altas 
(cheias) e das águas baixas (estia
gem). Calcula-se também o débito 
médio anual, um coeficiente que 
possibilita a comparação entre di
versos rios, independente de seu ta
manho e capacidade.

Para conhecer precisamente o 
comportamento hidrológico, é ne
cessário observar períodos que vão 
de quinze a trinta anos.

Sob as águas

São consideradas bacias fluviais 
as extensões de terra banhadas por 
um rio e seus afluentes. O estudo 
de suas condições é de extrema im
portância para se conhecer o com
portamento de um rio: as chuvas 
que recebem, sua composição geo
lógica, a disposição dos afluentes 
em relação ao rio principal, a 
form a do leito, etc.

Uma bacia pode ser alimentada 
por chuva, neve ou gelo. É muito 
difícil calcular a quantidade de 
água que recebe; por essa razão, 
costum_a-se dividi-la em áreas de 
condições mais homogêneas. Cada 
área e medida em separado, com 
dados fornecidos pelas estações 
meteorológicas, calculando-se, pos
teriormente, sua média ponderada.

Com os dados de cada estação, 
traçam-se cartas pluviométricas, 
com as isoietas —  linhas que unem 
os pontos de mesmo índice pluvio- 
métrico. Nessas cartas, a superfície 
entre duas isoietas recebe uma al
tura de água igual à média dessas 
linhas. Em seguida, basta adicionar 
o volume de precipitação de cada 
área, multiplicando-se a altura da 
água pela area e dividindo-se pela 
área total da bacia, para obter o 
volume de água que esta recebeu. 
O valor resultante dessas operações

deve ser comparado com o débito 
do rio principal.

O problema complica-se quando 
a região está sujeita a quedas de 
neve ou formaçoes de gelo. Neste 
caso, o débito anual nao terá ne
nhuma relação direta com a quanti
dade de água precipitada.

Evapo transpiração

A maior parte da água precipi
tada não chega ao rio: perde-se em 
evaporação direta, ou e absorvida 
pelo solo e pelas plantas.

As medidas de evapotranspira- 
ção (quantidade de água evaporada 
diretamente do solo ou pela trans
piração das plantas) integram os 
dados necessários ao conhecimento 
da alimentação fluvial. O poder de 
evaporação da atmosfera pode ser 
calculado por fórmulas que utili
zam a temperatura e a umidade do 
ar, através de aparelhos (evaporô- 
metro), levando-se em conta o tipo 
de superfície que está exposto à 
ação atmosférica.

A evaporação pode ter ainda um 
caráter biológico, o que é bem mais 
complexo: varia com a quantidade 
e qualidade de plantas, sua tipolo
gia e outros fatores.

A água que não se perdeu na 
evapotranspiração percorre três ca
minhos até o rio: corre sobre o ter
reno (escoamento subaéreo); infil
tra-se no solo, abaixo do manto de 
rochas decompostas que o recobre 
(escoamento subsuperficial); ou 
ainda infiltra-se nas rochas per
meáveis, alimentando lençóis sub
terrâneos que, por sua vez, alimen
tam os rios através das fontes.

Com a ajuda de uma carta topo
gráfica precisa, em curva de nível, 
delimita-se a bacia de alimentação 
(bacia vertente). Assim, traça-se a 
linha de partição das águas reu
nindo os pontos mais altos que se-
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param duas bacias hidrográficas. 
Em seu interior, é possível dividir 
a superfície drenada em seções ca
racterizadas por certa inclinação 
média, a partir de uma análise da 
declividade das vertentes. A incli
nação é proporcional à velocidade 
de escoamento; quanto maior for 
esta última, maiores serão os au
mentos súbitos dos débitos do rio.

Enchentes, estiagens; leitos, 
lençóis

Um mesmo valor de declividade 
média pode apresentar conseqüên
cias muito diferentes, conforme o 
tipo de solo. Em solos impermeá
veis, a água não vai além da ca
mada superficial decomposta. Em 
caso de permeabilidade, ela penetra 
profundamente, constituindo os 
iençóis, que podem ser classifica
dos em freáticos (superficiais) ou 
cativos (profundos).

O conhecimento preciso de suas 
condições, embora seja de extrema 
importância, apresenta grandes di
ficuldades técnicas.

O escoamento da água no leito 
do rio sofre duas influências bási
cas: a inclinação do leito (perfil em 
comprimento) e sua forma entre as 
margens (perfil em largura).

O perfil em comprimento é dado 
pelos serviços de nivelamento, con
siderando-se apenas a altura da su
perfície da água, em relação ao 
nível do mar.

O perfil em largura mostra o 
corte transversal do leito do rio. No 
período de estiagem, a parte do 
leito ocupada pelas águas constitui 
o leito menor; quando as águas so
bem, ocupam o leito maior; depois 
das grandes cheias, as zonas do 
vale que recebem as águas formam 
o campo de inundação. Os rios que 
correm no fundo de gargantas não 
apresentam grande diferença entre 
as três regiões. Outros, durante a 
estiagem, têm seu leito menor se
melhante a um pequeno canal —  
anastomosado — que serpenteia 
no leito maior.

D inâm ica fluvial

Um rio principal recebe seus 
afluentes de diversas maneiras. Se 
todos convergirem para uma 
mesma região, por exemplo, as 
condições serão bem diferentes das 
que ocorrem quando eles deságuam 
ao longo do curso. As condiçoes de 
escoamento não são imutáveis, 
pois o rio exerce uma ação cons
tante sobre seu leito, desgastando 
as margens em certos pontos e acu
mulando material em outros.

O ponto de partida para o co
nhecimento da dinâmica fluvial é o 
estudo das condições pluviométri- 
cas. A água da chuva passa por 
muitas substâncias que podem ser 
dissolvidas; o rio, por sua vez, 
transporta-as em seu curso —  uma 
análise química das águas fluviais 
pode facilmente indicar essa ativi
dade, medindo, por exemplo, o teor 
de salinidade.

É comum também que o rio pos
sua lama ou barro em suspensão. 
Tais substâncias são avaliadas a 
partir do peso do material sólido 
contido em certo volume de água, 
previamente evaporado. O rio 
ainda pode transportar materiais

No fluxo retilineo (a), um obstáculo desvia a corrente, o que provoca a ero
são de uma das bordas (b). Chocando-se com a enseada que formou, o curso 
retoma o antigo caminho, desgastando a outra margem (c). Constituído, o 
meandro alarga-se (d) e seus très braços ficam quase paralelos (e). O rio 
encontra um novo percurso retilineo e abandona o meandro (f).

mais grosseiros, no fundo de seu 
leito. Esta medição é mais difícil, 
mas pode ser feita pelo cálculo da 
força de transporte fluvial, que for
nece a estimativa da carga limite de 
um rio.

A força de transporte depende 
da velocidade da correnteza, da 
turbulência das águas e de sua den
sidade. Além disso, a carga limite 
deve ser calculada p a ra  materiais 
de diferentes dimensões.

A força de transporte indica 
ainda a capacidade de erosão e de
posição do curso de água. Assim, 
um rio não saturado (com força 
para carregar mais material) pode 
erodir suas margens até completar 
a carga-limite. Ao contrário, um 
rio saturado abandona parte do 
material, na medida em que está 
perdendo sua força de transporte.

O poder de erosão manifesta-se 
de forma horizontal e vertical. No 
entanto, o rio está sempre suavi
zando seu leito, melhorando o per
fil de equilíbrio e construindo um 
vale aluvional. Neste vale, descreve 
longas curvas regulares (mean
dros), onde tende a se chocar com 
a margem côncava e a depositar 
materiais na margem convexa. Às 
vezes, o depósito e tal que o rio es
capa do próprio leito e procura 
uma região de nível mais baixo na 
planície, onde recomeçará esse 
mesmo trabalho de erosão.

Há dois tipos básicos de regime 
fluviais: simples e misto. O regime 
simples apresenta apenas um ponto 
máximo e um mínimo, na curva de 
débitos mensais. Mas o conceito 
pode estender-se a regimes que pos
suam um tipo de alimentação pre
ponderante, mesmo que tenham 
formas de alimentação secundárias 
ou ainda que apresentem dois má
ximos e dois mínimos. Nos regimes 
mistos, dois ou mais tipos de ali
mentação aliam-se para. produzir 
um (ou dois) máximo e um (ou

Nas regiões equatoriais, a elevada taxa de pluviosidade alimenta grandes bacias fluviais. (Rio Amazonas.)
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dois) mínimo, na curva dos débitos 
mensais.

Principais regimes

Tais regimes subdividem-se em 
outras categorias, segundo o tipo 
de alimentação.

REGIME GLACIAL —  As ge
leiras ocupam de 2596 a 30% da 
área da bacia. Trata-se de um re
gime simples, pois as variações são 
sempre determinadas pela tempera
tura: no verão, o gelo derrete-se e 
engrossa as águas; no inverno, 
mesmo que chova, forma-se gelo. A 
alimentação não se relaciona dire
tamente com a pluviosidade do ano 
considerado, já  que as geleiras são 
reservas acumuladas durante sécu
los e constituem a principal fonte 
de alimentação.

REGIM E NIVAL DE M ON
TAN H A  —  Em bacias de monta
nhas pouco elevadas, a neve acu
mulada no inverno derrete-se com 
o aumento de temperatura e não há 
formação de geleiras. Este regime 
também é comandado pela tempe
ratura, mas apresenta algumas di
ferenças: a neve começa a derreter 
nas regiões mais baixas; funde-se 
posteriormente nas regiões mais al
tas, e alimenta o rio durante uma 
parte do verão.

REGIM E NIVAL DE PLANÍ
C IE —  Nas grandes planícies da 
Eurásia e da América do Norte, os 
rios alimentam-se das neves que 
caem no inverno. Embora seja pre
dominante, esta alimentação recebe 
um auxílio secundário de chuvas.

REGIM E PLUVIAL INTER- 
TROPICA L —  Todos os rios si
tuados na zona intertropical são 
basicamente alimentados pelas 
chuvas. Como as variações térmi
cas entres as estações são baixas, 
as condições de evaporação apre
sentam poucas alterações. O re
gime mais simples mostra uma es
tação chuvosa e outra seca. 
Aproximando-se do equador, a re
partição de chuvas torna-se mais 
complexa —  o ano fica dividido 
em duas cheias e duas secas. Ainda 
assim, a divisão de águas pode ser 
tal que a primeira estação chuvosa 
funcione apenas como reconsti
tuinte dos lençóis; a segunda esta
ção será responsável pelo aumento 
mediato do débito. Dessa forma, o 
rio apresentaria apenas um pico 
(máximo) de cheia e outro de estia- 
çem. Quando a repartição das 
aguas pluviais é mais equitativa, o 
rio apresenta duas cheias e duas es- 
tiagens. Este último caso é mais 
freqüente em rios da África e da 
costa brasileira do nordeste.

REGIM E PLUVIAL DE 
ZONA TEM PERADA —  Inicial
mente, deve ser dividido em conti
nental e oceânico. Os continentais 
costumam apresentar grandes que
das de neve no inverno, que trans
formam o rio em uma bacia mista. 
O clima oceânico, por sua vez, 
constrói um regime particular 
(abrangendo a maioria das planí
cies européias), no qual aparecem 
um a estação de chuvas abundantes 
e outra de chuvas escassas. A tem-

O material de aluvião transportado pelo rio Jordão deposita-se no mar M orto , on d e  d esem b oca . O R en o  a lim en ta -se  
de gelo alpino, no inicio, e de água dos afluentes, no fim . (Embaixo, um trecho do regime glacial.)
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peratura tem o papel mais impor
tante, pois as alterações térmicas 
são muito grandes e resultam em 
diferentes coeficientes de evapora
ção atmosférica. Nesse caso, o pe
ríodo de enchente corresponde ao 
inverno, quando a baixa tempera
tura diminui a capacidade de eva
poração da água.

REGJME PLUVIAL M EDI
TERRÂ NEO — Na zona mediter
rânea, os rios estão marcados pela 
grande amplitude de variação entre 
cheias e estiagens. A escassez de 
chuvas aliada a uma temperatura 
mais elevada provoca águas bai
xas, que chegam ao débito nulo — 
o rio seca. No caso de rios perenes, 
o mínimo toma-se ínfimo; e mesmo 
que as cheias não sejam grandes, a 
relação entre as medias extremas 
chega a ultrapassar 50 e sempre 
passa de 15.

REGIM E PLUVIAL SUBTRO
PICAL —  Encontrado nos rios do 
extremo-sul brasileiro, por exem
plo, caracteriza-se por uma distri
buição de água que permite a dis
tinção de três máximos relativos, 
separados por períodos de pluviosi
dade média.

REGIMES MISTOS — Combi
nando várias formas de alimenta
ção, têm seu estudo dificultado pela 
extrema complexidade dos fatores 
determinantes. O regime nival-plu- 
vial sofre uma influência equili
brada da neve e das chuvas. O má
ximo do inverno é quase tão 
importante quanto o da primavera; 
as águas baixas aparecem no verão 
e no outono. Bor outro lado, os re
gimes plúvio-nivais apresentam va
riações maiores; a alimentação plu
vial é predominante, de modo que 
o regime varia conforme as chuvas. 
Observa-se então um máximo para 
cada momento de abundância das 
fontes.

Um a grande potência

Agua para todos os fins, meio de 
transporte, irrigação, pesca, ener
gia elétrica: os rios têm um valor 
inestimáveljiara o ser humano.

Nas regiões secas, como o Egito, 
as margens do rio (Nilo) são apro
veitadas no período das cheias, 
quando as águas são introduzidas 
em bacias fechadas (hods), através 
de brechas abertas em suas pare
des. A água e o limo fertilizante,

3ue o rio distribui nos momentos 
e cheia, deixam a terra preparada 

para o plantio. Nos locais mais al
tos em que as águas não chegam, 
os ribeirinhos constroem, com ins
trumentos rudimentares, elevações 
que levam as águas até eles.

Em outras zonas secas, os rios 
que descem de montanhas tornam 
possível a vida de suas populações. 
Às vezes, as culturas são feitas nos 
próprios leitos secos, aproveitando 
o limo restante e a pequena umi
dade que fica nas aluviões. Quando 
os rios são perenes, constroem-se 
barragens e pequenos canais que, 
por elevação mecânica rudimentar, 
levam a água até as plantações.

As civilizações do Extremo 
Oriente desenvolveram a cultura do 
arroz inundado, servindo-se dos 
cursos inferiores dos rios — os del-

O regime pluvial subtrooical apresenta tases em que as chuvas atingem indice médio. (Foz do rio Iguaçu.)

tas. Estes são cortados em peque
nas áreas, circundadas por eleva
dos de terra, que as fecham. Com 
processos mecânicos rudimentares 
(bombas movidas por animais ou 
homens), a água sobe até os cam
pos cultivados. Para essas popula
ções, a pesca no rio ou no interior 
dos arrozais constitui uma ativi
dade secundária de subsistência.

__ A navegação é a segunda utiliza
ção tradicional dos rios. As vezes, 
servem de transporte sem nenhuma 
embarcação, como ocorre em cer
tas regiões madeireiras do Canadá, 
onde os troncos flutuam de um lu
gar para outro, segundo o curso na
tural das águas. Cada população 
ribeirinha procura aproveitar as 
condições materiais disponíveis 
para tornar seus rios navegaveis.

O avanço da tecnologia permite 
ao homem moderno a exploração 
progressiva das potencialidades 
fluviais. Assim, as variações brus
cas do nível do leito do rio são 
aproveitadas na produção de ener
gia elétrica. As grandes barragens, 
ao mesmo tempo que regulam as 
quedas, ampliam os trechos nave
gáveis e formam reservas utilizá
veis na irrigação agrícola e no con
sumo normal de água. As 
barragens funcionam ainda como 
reguladoras do débito médio do rio, 
evitando grandes enchentes e estia
gens. Quando os leitos fluviais são 
muito acidentados, constroem-se 
canais, ou retifica-se o leito, para 
que fique navegável. Também são 
construídos canais com o fim de 
unir dois rios, ou duas bacias hi
drográficas.

As barragens tomam os rios mais navegáveis, além de regularam as auedas 
e formarem reservatórios destinados ao abastecimento geral da água.

VEJA TAM BÉM : Água; Bacia Hi
drográfica; Elétrica, Energia; Ero- 
são : Gelo: Lagos; Pesca; Represas
e Barragens.
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Pascal propôs o modelo que define 
o termo "esperança matemática".

Risco

Em teoria da decisão*, diz-se 
que o futuro é aleatório quando 
existem riscos provenientes da in
certeza devido à falta de conheci
mento sobre os estados da natu
reza. No futuro incerto, ao 
contrário, os riscos enfrentados 
provêm de ações dos adversários. 
Os riscos do futuro aleatório são 
produtos do acaso; os do futuro in
certo são produzidos pela vontade 
de adversários.

_ As questões ligadas à decisão 
são estruturadas por duas classes 
de variáveis: a utilidade e a proba
bilidade*.

O modelo de combinação entre 
utilidade e probabilidade mais 
usado foi proposto no século XVII 
por Blaise Pascal* e desenvolvido 
por Jakob Bernouilli*. Esse modelo 
normativo, que define o termo “es
perança matemática” (valor médio 
da utilidade como variável aleató
ria), é bastante funcional, principal
mente quando se adotam valores 
monetários como estimativas das 
utilidades, obtendo-se assim valo
res que atendam às condições ma
temáticas do cálculo de probabili
dades.

Nesse caso, a situação de esco
lha pode ser representada como 
uma lista de ações possíveis que in
duzem a conseqüências determina
das com certas probabilidades (que 
são aquelas dos estados da natu
reza). Supõe-se, no futuro aleatório, 
que a escolha do curso de ação não 
tenha qualquer influência sobre a 
probabilidade de ocorrência desses 
estados.

Se os estados da natureza que in
fluem nas conseqüências das ações 
possuem as probabilidades de ocor
rência p ,, p2, p3 . . . pn, com

i =  n 
£  

l = lp, =  1, cada ação aparecerá como 
uma loteria, cujos prêmios são as 
conseqüências que podem ser obti
das com as probabilidades p ,, p2,

O “homem econômico” optaria 
sempre pela decisão A , cuja espe- 
rança_ matemática é superior à da 
decisão B. A utilidade, porém, não 
tem sempre uma medida objetiva 
comum e as pessoas, freqüente
mente, não agem como o “homem 
econômico”. Ele compra bilhetes 
de loteria ou faz vários tipos de se
guro (decisões com esperança ma
temática negativa).

Outro aspecto do problema é li
gado à avaliação das probabilida
des. Uma decisão repetida é dife
rente de uma decisão única. Não se 
arrisca uma grande quantia numa 
só partida, mesmo que a esperança 
de ganho seja muito positiva, pois 
superestimam-se as possibilidades 
de perda. Se a aposta é repetida, 
tudo se passa como se as informa
ções sobre as probabilidades esti
vessem modificadas; e acaba-se por 
aceitar o risco.

Na teoria da decisão, há um 
grande número de experiências que 
indicam de que forma o comporta
mento do “homem real” afasta-se 
do modelo do “homem econô
mico”.

Futuro incerto

Na ópera Tosca, de Puccini*, o 
chefe de polícia, Scarpia, condena 
à morte o amante da heroína. Mas 
propõe salvá-lo se ela aceitar seu 
amor. O acordo é feito, mas Scar
pia e Tosca traem-se mutuamente: 
ela o apunhala no momento em que 
é abraçada, pensando livrar-se da 
situação para escapar com o 
amante; a ordem de execução, po
rém, já  tinha sido dada.

Esse episódio ilustra o que pode 
resultar quando o futuro é incerto. 
A expressão “futuro incerto” é 
usada na teoria da decisão para ca
racterizar conflitos onde existem 
riscos provenientes da ação dos ad
versários. No caso de Tosca e Scar
pia, havia alternativa: a aliança en
tre eles teria sido a melhor solução, 
mas os dois comportaram-se como 
os participantes do chamado “zero- 
soma”, um tipo de jogo em que a 
vitória de um oponente implica ne
cessariamente a derrota do outro.

E através da teoria dos jogos*
— formulação matemática empre
gada para analisar conflitos — que 
o conceito de futuro incerto ad
quire sentido específico.

Proposta por Johannes Neumann 
(1903-1957), em 1927, e divulgada 
vinte anos depois pelo proprio 
Neumann e por Oskar Morgenstern 
(1902- ), no livro Teoria dos 
Jogos e Comportamento Econô
mico, ela é considerada aquisição 
intelectual de grande originalidade, 
que abriu campo para a pesquisa.

O 'tipo de conflito estudado pela 
teoria dos jogos é formalizado por 
uma série de atos que compõem o 
que tecnicamente e chamado de 
“jogo”. Nessa situação, o conflito 
entre interesses de dois ou mais in
tervenientes lhes proporciona, em 
determinados momentos, várias 
ações possíveis, delimitadas por 
certas regras. O conjunto de todos 
os possíveis resultados pode, então, 
ser computado. Isto ocorre porque 
a quantidade de estratégias dis
poníveis é finita e, portanto, enu-
m eráve l. E , desde que um a estraté-
gia aponte o que deve ser feito em

Quando os riscos são fruto do acaso ocorre o chamado "futuro aleatório".

p3 . . . pn. A escolha é entre duas lo
terias.

Suponham-se dois cursos de 
ação (loterias) A  e B . A  permite 
obter a utilidade U ,, com probabi 
lidade p, e U2, com probabilidade 
q, sendo p + q  =  l. B permite obter 
Üt , com probabilidade p’, e U2, 
com probabilidade q \  sendo tam 
bém p’ +  q’ =  1.

Quando se comparam A  e B e se

escolhe A , diz-se que a utilidade da 
aposta A  (tomada globalmente) é 
superior à utilidade da aposta B. 
Isso significa que a utilidade espe
rada de A  —  ou a esperança mate
mática da utilidade de A, — E(A)
— é superior à utilidade esperada 
de B —  E(B).

E(A) >  E(B).
E (A ) =  o U i 4- q U 2
E(B) =  p-U , +  q ’U2

A expressão "futuro incerto" é usada na teoria da decisão para caracterizar 
conflitos onde existem riscos devidos ã ação dos adversários.
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qualquer situação, o resultado do 
jogo toma-se previsível.

Antes do jogo, os participantes 
podem preparar uma matriz (qua
dro 1), possível desde que se sugo- 
nham todas as alternativas de aÇao, 
tanto as próprias como as do opo
nente. As alternativas do jogador A 
estão colocadas verticalmente (A ,, 
A2, A j, A .) e as alternativas do jo 
gador B, Horizontalmente (B., B2, 
B3, B4). Na interseção de linhas e 
colunas, as letras V, E e D indicam, 
respectivamente, vitória, empate ou 
derrota. Assim, se o jogador A es
colher a alternativa de ação A,, e 
B escolher a alternativa de ação B3, 
o resultado será E, ou seja, empate.

A teoria dos jogos aplica-se 
quando o número de participantes 
e finito e quando cada um deles 
tem um número também finito de 
cursos possíveis de ação. O partici
pante deve conhecer todos os cur
sos de ação disponíveis a si e ao 
adversário, mas lhe é impossível 
conhecer o curso de ação optado 
pelo adversário. Depois que os 
oponentes escolhem seus cursos de 
ação, o resultado do jogo mostra 
perdas ou ganhos finitos. Todos os 
resultados das combinações possí
veis de ação podem ser calculados.

Situações que contêm esses atri
butos sao chamadas de jogos, entre 
os quais se inclui o jogo “zero- 
soma”, onde os ganhos de um são 
as perdas do oponente e vice-versa. 
No quadro 2, por exemplo, a estra
tégia A , combinada com B, dá a 
vitória 3 para A; a estratégia A, 
combinada com B3 resulta na der
rota 2 para A (e vitória para B). Os 
números negativos representam va
lores perdidos.

VEJA TAM BÉM : Decisão; Jogos, 
Tepria dos; Probabilidade.

B i b 2 b 3 b 4

Ai V D 0 E

a 2 E D E V

a 3 D D V E

a 4 E V D D

B, b 2 b 3
A , 0 4 -2

a 2 3 -5 1

^3 -2 1 6

Ritmo, Métrica 
e Pulsação

Popularmente, chama-se ritmo a 
determinada seqüência de valores 
musicais que, obedecendo entre si 
relações prefixadas quanto à acen
tuação, têm a marcação repetida 
regularmente pelos instrumentos de 
percussão*, durante a execução da 
peça. (Comumente, chama-se tam 
bém de ritmo ao conjunto desses 
instrumentos de percussão.)

Em música popular, principal
mente dançante, esse conceito está 
tão generalizado que as peças são 

uase sempre classificadas a partir 
e seus ritmos (bolero, samba, 

valsa, etc.). No caso, a chamada 
melodia* nem sempre tem a dura
ção de seus valores coincidentes 
com os valores determinados pelo 
ritmo. Entretanto, os tempos fortes 
e fracos obedecem sempre à mesma 
seqüência.

Por outro lado, num conceito 
mais amplo, ritmo pode significar 
a sucessão de sons da linha meló
dica, do ponto de vista da duração, 
tendo por referência não apenas 
seus valores (relativamente absolu
tos dentro de uma peça), mas tam 
bém o modo de se executar cada 
trecho, a dinâmica, o colorido, o 
movimento, a agógica e os acentos 
musicais. Eis por que um trecho 
que se encontra escrito em 2/ 2, 
com notas sob uma mesma liga
dura, pode ser ritmicamente dife
rente de um trecho semelhante, 
com a mesma sucessão de notas, 
quanto à altura, mas escrito em 
4/4, com notas em staccato.

Pode-se dizer que o ritmo é, prin
cipalmente, a duração do tempo, 
através do tempo. Sua caracterís
tica primordial é o intervalo de 
tempo entre dois de seus elementos, 
constituindo tal intervalo de tempo 
seu aspecto dinâmico. Além disso, 
apesar de dirigir a frase musical, o 
ritmo, de certa forma, é dirigido pe
los chamados acentos musicais, 
que, determinando o ligar e o sol
tar, o forte e o piano, e tudo o que 
possa animar a frase, concedem-lhe 
amplitude ou enquadramento.

Dos dois elementos formais da 
música* —  som e ritmo (ou som 
e disposição de sons no tempo) — , 
o ritmo é o que se desenvolve mais 
rapidamente. Ele está no próprio 
homem, com a respiração, os pas
sos, o bater do coraçao, etc., fa
zendo parte também da poesia e da 
dança*, como elemento de união 
entre as três artes. Essa caracterís
tica deve-se a seu aspecto dinamo- 
gênico e ao fato de ser ele mais so- 
cializante que a música. Por isso, 
está mais presente na música do 
homem primitivo que a variação de 
sons quanto à altura.

M étrica, pu lsação  
e agógica

Em música, a métrica é uma teo
ria criada em torno do ritmo e 
compreende o estudo e a aplicação 
de tudo o aue se refere ao com
passo e às combinações de valores No

O ritmo estrutura toda a manifestação musical. ("Davi e Seus Músicos".)

"Choro Torturado", de Guamieri, uma complexa divisão rítmica.
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As danças que se baseiam no ritmo instintivo do homem (como a "Katongika" polaca) têm poder socializante.

de notas, do ponto de vista da dura
ção (o termo é também usado em 
versificação). A pulsação, por sua 
vez, consiste em produzir e regular 
a alternância de reforços e debilita- 
mentos de sons. Ao tocar ou tanger 
instrumentos, a pulsação tem im
portância: no piano e em instru
mentos de cordas pulsadas, há 
grande diferença de qualidade de 
som, conforme são pulsadas as te
clas ou as cordas.

Originária do termo grego agoge 
e germanizada por Riemann, que a 
introduziu na musicologia, a agó- 
gica, na execução, tem por finali
dade imprimir a linha musical efei
tos de expressão, determinando-se 
acelerações e diminuições no movi
mento (conhecidas também por 
tempo rubato). A agógica apóia-se 
na dinâmica, e, de certa forma, está 
justaposta a ela (a dinâmica, de seu 
lado, caracteriza a itttensidade; a 
agógica, o movimento). Seu signifi
cado foi ampliado. Segundo Blan 
che Selva (1884-1942), o ritmo mu
sical, que é a ordem e a proporção 
no tempo, tem por meio expressivo 
a agógica, que modifica o ritmo 
quanto a seu movimento: precipi
ta-o, atrasa-o, interrompendo-o 
mesmo. Por meio das modificações 
agógicas, o ritmo traduz as impres
sões relativas de calma e agitação. 
As diferenças agógicas são notadas 
pelo compositor, por distinção do 
valor das notas ou por modificação 
de movimentos.

Para efeito de estudo, os ritmos 
são classificados tendo-se em vista 
a colocação dos valores iniciais e 
finais dos períodos. Em relação aos

iniciais, são téticos, quando come
çam no tempc forte do compasso, 
sendo a primeira nota um tempo 
forte; protéticos ou anacrúsicos, 
quando precedem o tempo forte, 
achando-se colocada a primeira 
nota no início do tempo fraco; e 
acéfalos ou decapitados, os que co
meçam na parte fraca de um tempo 
fraco. Quanto aos finais, são mas
culinos, quando terminam sobre 
um tempo forte; e femininos, 
quando terminam sobre um tempo 
fraco.

Através da história

Os antigos não separavam a teo
ria dos acentos, tempos fortes e fra
cos, da qualidade das sílabas, que, 
tanto no grego como no latim, 
eram valorizadas em longas e bre
ves. Isso porque, principalmente na 
Grécia, a música não constituía 
arte isolada: estava ligada à poesia 
e à dança. Assim, as três artes ti
nham uma só quantidade de tempo, 
chamada por Aristóxeno (IV sé
culo a.C.) de tempo-primeiro, que 
correspondia ao som mais curto da 
música, à sílaba breve da poesia e 
ao gesto mais rápido da  dança. O 
tempo-primeiro era insubdivisível, 
mas tinha um múltiplo valendo o 
dobro. Da junção dos dois, consti
tuíam-se os pés, que tinham de três 
a seis tempos-primeiros, divisíveis 
em partes iguais ou diferentes. 
Uma delas (Arsis) correspondia ao 
pé erguendo-se para dançar, outra 
(Thesis), ao pé firmando no chão. 
Esses termos são usados até hoje e 
correspondem a tempo fraco e

forte. Os gregos, porém, não ti
nham noção de tempo forte.

O canto gregoriano, cujo ritmo 
pode ser chamado de prosódico, 
não apresenta acento medido e 
compasso e baseia-se no equilíbrio 
da declamação oratória. Estudado 
pelos frades beneditinos de Soles- 
mes, que o indicaram com preci
são, esse ritmo aparece com seu ca
ráter declamatorio fundado em 
acentos de intenção intelectual ou 
expressiva, sendo cada membro da 
frase isolado por uma pausa curta, 
cham ada distinção. Nas distinções, 
a frase musical conclui com um 
som mais longo, valendo o dobro 
dos da frase, que são todos iguais. 
O gregoriano se contentou com o 
valor dinâmico do som, deixando 
os sentimentos expressos pelo sen
tido das palavras.

Com as primeiras manifestações 
da polifonia*, surgiu o “mensura- 
lismo”, orientação que media o 
tempo sonoro e praticava a música 
medida ou proporcional. Influen
ciados pelos trovadores cortesãos, 
em cujas músicas predominava o 
ritmo ternário, os mensuralistas 
também o adotaram, justificando-o 
com a invocação da Santíssima 
Trindade.

No decorrer do mensuralismo, 
criou-se a notação determinadora 
dos valores dos tempos. Os neumas 
virga e punto  (— , e — ), da notação 
latina, passaram a chamar-se longa 
e breve. Esta transformou-se em lo
sango e originou a semibreve. A re- 
laçao proporcional entre esses três 
valores — longa, breve e semibreve
— era ternária, sendo a ternaridade

cham ada de “relação perfeita” e a 
binaridade, de relação imper
feita”. Havia outra nota, a dupla 
longa ou máxima, que, binária, va
lia duas longas. No século XIV, 
apareceu a mínima e, no século 
XV, quando os movimentos se tor
naram mais rápidos, a semínima, a 
fusa e a semifusa. As pausas apa
receram com as notas.

No fim do século XIII haviam 
surgido as prolações, que determi
navam o ritmo e cuja indicação deu 
origem aos sinais de compasso: do 
sijno  correspondente à imperfei
ção, surgiu o signo C , que hoje in
dica compasso quaternário sim
ples. A barra de divisão de 
compasso foi empregada irregular
mente durante o século XIV e só 
se fixou no seguinte, quando tam 
bém se fixaram os sinais numéricos 
de compasso. A barra foi decorrên
cia da quadratura necessária às 
danças e foi nesse período que co
meçou a confusão entre ritmo e 
compasso.

Wagner*, ao sistematizar a me
lodia infinita, em busca da elastici
dade fraseológica, voltou a colocar 
o compasso_ como simples marco 
de construção, “ sem preconceitos 
de tempos fortes e fracos, sem con
fundi-lo com o ritmo, conseguindo 
que a música se expandisse com 
mais liberdade” (Mário de An
drade). Brahms* e Franck*, mais 
polifônicos que outros, consegui
ram essa colocação com mais pro
priedade. Das pesquisas nesse sen
tido surgiram a contínua mutação 
de compassos diferentes dentro de 
um a mesma composição, compas
sos “diferentes” , como os quiná- 
rios, e a superposição de compas
sos diferentes, até a definitiva 
eliminação da barra. Foram, po
rém, as escolas nacionalistas que, a 
partir da segunda metade do seculo
X IX , buscando elementos popula- 
rescos, trouxeram novas formulas 
rítmicas para a música.

Atualmente, os compassos mul
tiplicam-se ricamente. São às vezes 
longos (tão longos que perdem sua 
função de compasso) e estranhos. 
Certos autores aboliram a barra e 
empregam a figura como unidade 
de tempo. A musica moderna com
bina ritmos de todos os feitios, che
gando, por vezes, a abandonar os 
sons (Milhand*, Villa-Lobos*, 
Guarnieri*).

Nos cantos populares brasileiros 
e às vezes nos cantos dançados, é 
freqüente o movimento oratório da 
melodia, com libertação da quadra
tura estrófica e até do compasso. 
Nos martelos, cocos e desafios, o 
ritmo discursivo é empregado fre
qüentemente, por provável influên
cia do cantochão, já  que a presença 
da Igreja foi marcante na vida do 
povo. Além disso, a rítmica brasi
leira ganhou maior variedade, gra
ças ao elemento africano, <jue dei
xou a maior parte dos ritmos e 
danças, bem como vários instru
mentos de percussão.

VEJA TAM BÉM : Contraponto; 
Coro; Escala Musical; Forma M u
sical; Instrumentação; Melodia; 
Notação; Percussão, Instrumentos 
de; Solfejo; Solo  e A co m p a n h a 
mento; Tonalidade.
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A maioria das religiões*, “primi
tivas” ou não, tem um cerimonial, 
que quase sempre parece “estra
nho” aos membros ae outra socie
dade. Essas cerimônias —  ou con
junto de ritos — são em geral 
repetitivas e ordenadas, o que re
vela uma interação com determina
das crenças.

Por outro lado, as convicções 
que dão significado a um ritual não 
sao obrigatoriamente religiosas: 
podem referir-se apenas a idéias e 
atitudes características de um 
grupo. Assim, o estudo de rituais 
tem por objetivo precípuo o com
portamento que os justifica.

Sagrado e profano

A relação entre ritual e religião 
e o papel proeminente desempe
nhado pelas atividades ligadas a 
eles na vida cotidiana levaram vá
rios pesquisadores, principalmente 
antropólogos, a encará-la como um 
campo importante de investigação. 
Entre esses estudiosos destacam-se 
na antropologia James George, Fra- 
zer*, Edward Taylor* e Émile 
Durkheim*. Este último, em A s  
Formas Elementares da Vida Reli
giosa — trabalho clássico na so
ciologia da religião — , definiu seu 
objeto de estudo a partir da distin
ção entre o sagrado e o profano. O 
sagrado consiste no conjunto de 
objetos e práticas reconhecidos por 
todos os membros de uma determi
nada sociedade como diferentes 
dos objetos e práticas cotidianas, 
que formariam o profano.

Sob esta perspectiva, também as 
ações dos homens poderiam ser en
tendidas como sagradas profa
nas. Assim, o ritual seria a concre
tização, através de ações, das 
idéias mítico-religiosas e os fenô
menos sagrados seriam todos aque
les que tivessem uma expressão 
ritual.

A distinção entre sagrado e pro
fano ainda continuou válida, ape
sar de ter sido relativizada por al
gumas tendências da antropologia 
contemporânea.

Para Durkheim, o ritual é um 
dos elementos que compõem a reli
gião, ao lado dos dogmas* e dos 
mitos*. Como tal, o ritual nasce da 
vida social, sendo necessário para 
a persistência dela, pois a religião, 
da maneira como foi caracterizada 
pelo autor, oferecia meios de inte
grar indivíduos isolados e organi
zá-los em sociedade. Nela os ri
tuais atuariam no sentido de criar, 
manter, reavivar certos “estados 
mentais” de intensidade ou eferves
cência emocional nos indivíduos, 
de forma a produzirem uma inte
gração dos membros de uma socie
dade. Por outro lado, essa mesma 
sociedade é o elemento necessário 
para a existência da religião, pois 
esta nunca pode ser o produto da 
atividade ou da mente de uma 
única pessoa. Dessa maneira, o ri
tual configura-se como um meio 
para expressar e manter a interde
pendência dos homens, pois enfa-

Muitos grupos tribais saúdam a puberdade no rito de passagem. (Nigéria.)

tiza e reforça a noção de sociedade.
Baseado nesse postulado, Durk

heim defende a tese de que há uma 
profunda ligação entre ritual e or- 
ganizaçãó* social, entre grupos ri
tuais e grupos* sociais, entre papéis 
rituais e status social. Seus estudos 
possibilitaram o aprofundamento 
do conhecimento das religiões pri
mitivas e das relações entre religião 
e sociedade. No entanto, sua teoria 
apresenta a limitação de encarar o 
ritual quase como sinônimo de ce
rimônia religiosa, na medida em 
que os fenômenos sagrados se opu
nham à vida cotidiana. Essa limita
ção foi apontada quando se pôde 
perceber que a vida social tem ele
mentos rituais que não se enqua
dram perfeitamente no domínio do 
sagrado.

A  ação ritual

Como resposta a essa limitação, 
Edmund Leach (1910- ) formu
lou a teoria da “ ação ritual”, uma 
das mais importantes manifesta
ções da antropologia inglesa nas 
décadas de 1950 e 1960. Desenvol
vendo a teoria de Durkheim, Leach 
especifica os,conceitos de sagrado 
e profano. A primeira categoria 
correspondiam as ações éticas ou 
estéticas, e à segunda, as técnicas 
e funcionais. No entanto, adverte

Com ele, OS jovens são oficialmente aceitos no mundo dos adultos. (Circuncisão dos Warusha. na Tanzânia.)
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que não existem ações sociais pura
mente técnicas nem puramente éti
cas ou estéticas, pois a maior parte 
das ações seria intermediária entre 
esses dois pólos.

Assim, sagrado e profano não 
denotam tipos de ações, mas aspec
tos que, em geral, estão presentes 
em toda e qualquer ação. Qualquer 
comportamento pode ser analisado 
como uma ação prática e eficaz e 
como uma manifestação cultural, 
onde o fim a ser atingido tem tanta 
importância quanto a forma pela 
qual será atingido. O aspecto téc
nico garante a eficácia prática da 
ação, que pode ser comprovada 
pela ciência moderna. Os elemen
tos que compõem a ação, mas não 
contribuem para sua eficácia, for
mam o aspecto propriamente ri
tual. Surge, então, a ação ritual”, 
que designa o conjunto de detalhes 
supérfluos, decorativos, não funcio
nais e_ dispensáveis para a eficácia 
da ação, mas que se tornam neces
sários para o estabelecimento de 
uma comunicação simbólica entre 
pessoas ou grupos.

Os ritos de passagem

A partir do trabalho de Durk- 
heim e das pesquisas que dele se 
originaram, a antropologia reco
lheu um vasto material sobre as re
lações entre ritual e religião, bem 
como suas funções sociais, princi
palmente nas sociedades primiti
vas. Nelas, verificou-se que os 
meios institucionalizados de en
frentar o medo, a doença e a morte 
freqüentemente estão ligados à es
fera religiosa. A partir daí, foi 
possível encarar o ritual sob diver
sos pontos de vista: como modo de 
explicar o inexplicável; como tra ta 
mento especial para situações de 
infelicidade ou perigo; como' ma
neira de relacionar e integrar dife
rentes instituições* sociais; como 
meio de ordenar atividades práti
cas; e, finalmente, como forma de 
enfatizar a importância de alguns 
valores sociais.

Desenvolvendo esse último as
pecto, certos antropólogos, como 
Alfred Reginald Radcliffe-Brown*, 
vêem como principal função social 
do ritual a expressão de certos sen
timentos sociais importantes. As
sim, os valores sociais são retoma
dos no ritual e a sobrevivência da 
própria sociedade é igualmente ga
rantida. Um exemplo desse fenô
meno é constituído pelos ritos de 
passagem. Este tipo de ritual confi- 
gura-se como a expressão de acon
tecimentos novos ou cruciais para 
a vida social, como o nascimento, 
o crescimento, a puberdade, a 
morte, a mudança biológica ou a 
alteração de status de um indivíduo.

O termo “ritos de passagem” foi 
criado por Arnold Gennep 
(1873-1957) e tem como sinônimos 
as seguintes expressões: “rituais de 
transição” , “rituais de crise de 
vida” ou ainda “ rituais de confir
m ação” (de um novo slatus).

Estudando-os, Gennep classifi- 
cou-os em três tipos que podem se 
combinar: ritos de separação — os 
que expressam o afastamento do 
iniciado em relação à vida comuni
tária: ritos de segregação — aque
les que expressam o isolamento do 
iniciado em relação à vida comuni

tária; e ritos de integração —  que 
expressam a aceitação, por parte 
do iniciado, do seu novo status e 
sua reintegração na comunidade, 
ou que confirmam o novo status do 
iniciado.

Um exemplo característico des
ses ritos de passagem, englobando 
as três fases, pode ser encontrado 
nos rituais de iniciação dos jovens 
à idade adulta. Estudando-os, Mar
eei Mauss* estabeleceu o princípio 
de que eles implicam o aprendizado 
dos rituais e dos mitos da socie
dade; respeito a determinados ta
bus; aprendizado de uma lingua
gem secreta ou de determinadas 
técnicas que são prerrogativas das 
pessoas adultas; provas como, por 
exemplo, de resistência; e educa
ção. Esta forneceria ao iniciando o 
domínio de práticas e a aquisição 
de qualidades valorizadas pela so
ciedade.

Esses rituais ligados à puberdade 
dependem menos das transform a
ções fisiológicas que ocorrem no 
adolescente e mais da maneira pela 
qual cada povo as encara. Por isso 
os rituais expressam padrões cultu
rais e colocam em evidência, du
rante suas fases, os valores que a 
sociedade considera fundamentais 
para o desempenho do papel de 
adulto.

As pesquisas de campo em an
tropologia mostram que a puber
dade recebe tratamento diverso de 
sociedade para sociedade. Além 
disso, vários povos diferenciam a 
puberdade masculina e a feminina.

Em quase todas as sociedades, 
as prerrogativas públicas do ho
mem adulto têm mais realce que as 
da mulher. Assim, os rituais de ini
ciação dos meninos são mais apri
morados que os das meninas. Mas, 
em qualquer caso, é notável a va
riedade de soluções rituais encon
tradas pelas diversas sociedades 
para marcar o período de transição 
a idade adulta. Os rituais da puber
dade feminina relacionam-se, geral
mente, com a menstruação. Algu
mas sociedades interpretam o fato 
como perigo. Assim, surgem os ri
tuais que isolam totalmente a me
nina durante sua primeira mens
truação, como, por exemplo, entre 
certos índios da Colúmbia Britâ
nica. Em outras sociedades, a 
menstruação, ao invés de fonte de 
perigo, torna-se fonte de bênçãos 
sobrenaturais. Nesse caso, os ri
tuais expressam a visão positiva 
que a sociedade, tem de um fenô
meno biológico. E o que ocorre en
tre os Apache da América do 
Norte.

Os rituais tribais

Outra grande classificação ba- 
seia-se nos rituais tribais, que di
zem respeito a toda a população, 
pois marcam o refortalecimento do 
grupo. Um exemplo expressivo é 
constituído pela iniciação dos ado
lescentes, já  que o fato tem reper
cussão na organização da socie
dade, pois ela passa a contar com 
mais um contingente de membros 
adultos, considerados aptos para o 
casamento e para a constituição de 
família. Assim se explica a freqüên
cia dos casos em que o ritual de ini-
c ia ça o  term ina com  o  casam ento  
dos iniciandos. como ocorre entre

O ritual configura-se como um fator de integração social, expressando a in
terdependência dos homens. (Festival religioso em Obud. na Indonésia.)

O temor diante do desconhecido constitui eampo fórtil para a© atividade©

ritualísticas: a cólera de uma divindade pode significar desgraças.
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Os ritos não são sempre religiosos; aparecem em muitas festas profanas.

os índios Jê do Brasil central.
O casamento e os rituais funerá

rios podem ou não ser considera
dos rituais tribais, quer sejam cele
brados em público ou não. Rituais 
ligados a divindades maiores ou a 
chefes políticos dominantes — 
como rei, por exemplo — , o culto 
dos lugares sagrados — como os 
santuários — , ou o culto aos ani
mais domésticos ou à agricultura 
são exemplos de grandes rituais tri
bais realizados em público.

Os rituais domésticos dizem res
peito ao ciclo de vida e às relações 
familiares e designam sempre acon
tecimentos cruciais para o grupo 
familiar. Entre eles podem ser res
saltados o nascimento de um novo 
membro, a educação dos imaturos, 
o casamento e a morte, embora es
tes dois possam alterar a organiza
ção da sociedade. O nascinjento é 
freqüentemente precedido por ta
bus que devem ser respeitados pe
los pais e parentes durante a gravi
dez, o parto e os primeiros dias 
após o nascimento da criança. 
Quando a mãe está prestes a dar à 
luz, uma série de providências são 
tomadas, a fim de que tudo corra 
bem. No entanto, a eficácia prática 
dessas medidas nem sempre é com
provada pelo conhecimento cientí
fico. Mas elas são respeitadas e o 
procedimento é tão padronizado 
que poderia ser qualificado como 
ritual.

O termó “ritual”, além de seu 
uso antropológico, é também apli
cado em psicologia* animal, refe
rindo-se, entretanto, a fenômeno di
verso. Ritual ou comportamento 
ritualizado designa padrões de 
comportamento que. durante a evo
lução* de uma espécie ou durante

a ontogênese de seus membros, so
freram modificações que lhes per
mitem servir à comunicação entre 
membros da espécie. Um exemplo 
expressivo é constituído pelo rito 
de cortejamento dos fasianídeos — 
como o galo, o pavão ou faisão — , 
que evoluiu a partir do comporta
mento de alimentação. No corteja
mento, o macho exibe um compor
tamento para chamar a fêmea que 
se apresenta, basicamente, como o 
comportamento de alimentação 
simplificado ou até mesmo estili 
zado. Assim, ao invés de o macho 
bicar o alimento, como na alimen
tação normal, aponta na direção do 
chão com o bico ou mesmo com 
outras partes do corpo, como a 
cauda, por exemplo. A causa que 
origina esse comportamento é su
primida: o motivo original seria a 
fome; no entanto, o comporta
mento ritualizado é produto de mo
tivação diferente —  o sexo, no 
exemplo citado. Além disso, o 
comportamento jacorre com uma 
intensidade-padrão que sofre pou
cas variações.

Todas essas características do 
rito parecem servir à função de tor
nar o comportamento bem per
ceptível pelo outro animal e reduzir 
a possibilidade de que seja confun
dido com outro sinal.

Esses elementos reunidos contri
buem para evidenciar o comporta
mento ritualizado como uma forma 
de facilitar a comunicação entre os 
indivíduos da mesma espécie.

VEJA TAM BÉM : Casamento; 
Função Social; Iniciação; Prim iti 
vos, Povos; Religião.

Rivera, Diego

“ Você corre o risco de acabar 
como ele” — ameaçavam os pro
fessores de Diego Rivera, referin- 
do-se a um pintor rebelde, José 
Guadalupe Posada (1851-1913), 
considerado um bárbaro, por ter in
troduzido tipos populares indíge
nas em suas criações. Rivera assu
miu o risco e abandonou a 
Academia São Carlos, onde ingres
sara aos dez anos de idade, sob o 
incentivo dos pais.

Nos seis anos que passou nessa 
escola, Rivera não conseguiu adap
tar-se ao tipo de ensino. Sua ten
dência de desfigurar os modelos, 
exprimindo neles uma visão pes
soal, irritava os professores. Em
bora o considerassem talentoso, 
não podiam admitir sua rebeldia.

Na pintura vigorosa e engajada 
de Rivera eclodiu todo seu pas
sado, toda a agitação política que 
presenciara em Guanajuato, onde 
nascera a 8 de dezembro de 1886. 
Na pequena cidade colonial, o pai 
de Diego editava um jornal de ten
dências ultraliberais; desde cedo, o 
menino ouvia longas discussões 
políticas: as greves e as miseráveis 
condições de vida dos mineiros; a 
riqueza correndo para as mãos de 
uns poucos privilegiados; as terras 
mexicanas tomadas pelos Estados 
Unidos.

Após deixar a escola, Rivera

passou a pintar sozinho e, em 
1907, realizou sua primeira exposi
ção; não obteve êxito. Mas nesse 
ano ganhou uma bolsa de estudos 
e partiu para a Europa. Em Barce
lona, na Espanha, trabalhou com o 
pintor Eduardo Chincharro; na 
terra de pintores como Picasso*. 
Juan Gris*, Juan Miró 
(1899- ), sentia-se animado: 
pintou casas humildes e retratou os 
operários (A Forja, 1908), tema 
constante nas suas obras.

Fase  cub ista

Em 1910, voltou ao México por 
alguns meses e retornou depois à 
Europa, estabelecendo-se dessa vez 
em Paris, onde fixou residência por 
doze anos. Ligou-se aos cubistas e 
absorveu as lições dos velhos mes
tres como Matisse* e Gauguin*. 
Sentia-se livre para pintar: sem 
dogmas, sem discursos prontos so
bre o que deveria ser a pintura*.

Nesse ano, enquanto a Europa 
repousava numa falsa quietude, o 
México fermentava. Pelas notícias 
que lhe chegavam, Rivera percebia 
que algo de muito importante es
tava por acontecer em sua terra na
tal. E c o m  efeito aconteceria: a re
volução popular liderada por 
Emiliano Zapata iria sacudir as es
truturas econômicas, sociais e polí
ticas da nação mexicana. Em 1911, 
quando os revolucionários conquis
taram o poder, Rivera estava de 
novo em sua pátria. Logo retorna
ria à Europa; o pouco tempo que 
passou no Mexico bastou para dei- 
xá-lo definitivamente comprome-
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tido com a problemática do ho
mem. Náo o homem abstrato, tal 
como o idealizou o pensamento li
beral do século XVIII, mas aquele 
definido por condições específicas, 
por uma história inconfundível. Ri- 
vera retornou a Paris, com idéias 
novas.

Os amigos pintores considera
vam exótico o seu cubismo. Havia 
um a nota viva, principalmente nas 
cores que Rivera tomara do artesa
nato indígena. Em Paisagem Zapa- 
tista (1915), colocou na tela frag
mentos de mantas índias e um fuzil, 
símbolo da revolução vitoriosa.

No entanto, nos últimos anos em 
Paris, Rivera tornava-se insatis
feito com sua obra: desejava fa
zê-la mais engajada, de alcance 
mais popular. Nao tinha raízes na 
Europa, onde se sentia inútil.

para que ele se reconheça e se reen
contre em meus cjuadros, tenho que 
redefinir meu estilo” .

Essa redefinição significou aban
donar o cubismo e mergulhar no fi- 
gurativismo expressionista, produ
zindo obras que não seriam de 
cavalete, nem destinadas apenas a 
um colecionador, mas apreciadas a 
qualquer momento, fora dos mu
seus, em edifícios públicos, escolas, 
repartições oficiais. A pintura seria 
mural e dois aspectos básicos iriam 
exprimi-la: conferir à massa anô
nima da população indígena o di
reito de ser protagonista da arte de 
seu pais e reviver o orgulho pelo 
grandioso passado asteca (estes an
tigos mexicanos já  executavam 
afrescos).

Com os muralistas contemporâ
neos, o gênero tornou-se um fenô
meno plástico de profundas reper
cussões (Portinari* foi influenciado 
pelos muralistas mexicanos). Nos 
temas exclusivamente mexicanos, 
Rivera utilizou muitos elementos 
populares: o artesanato, as cores,_o 
vigor da forma. Usou a deformação 
expressiva da feição e dimensões 
das figuras e conferiu um tom gro
tesco e monstruoso às personagens 
que exploram o povo. Formas mo
numentais e grandiloqüentes, nas 
quais o coletivo é sempre o ele
mento destacado, nunca o indiví
duo. As cores, vermelho, terra 
(ocre), violeta, amarelo, branco, 
são predominantes em sua obra.

A partir de 1923, realizou uma 
série de afrescos sob encomenda, 
no México e nos Estados Unidos: 
na Secretaria de Educação 
(1923/28); na Escola Nacional de 
Agricultura, em Chapingo (1927); 
no Palácio de Cortés, em Cuema- 
vaca (1930); no Palácio Nacional 
do México (1930/35). Em 1931, 
executou alguns afrescos em De- 
troit, San Francisco e Nova York. 
Nesse mesmo ano, o Museu de 
Arte Moderna de Nova York orga
nizou uma exposição de suas 
obras. Em 1933, os americanos pe- 
diram-lhe um mural para o Rock- 
feller Center (que se intitularia O 
Homem na Encruzilhada). Devido 
à presença da figura de Lênin, o 
mural foi recusado; seria depois re
composto no Palácio de Belas-Ar- 
tes, no México. O rosto de Lênin 
apareceria também no Instituto 
Mexicano de Seguro Social.

Tema central: o  povo

A partir de 1936, dedicou-se 
também à pintura de cavalete, re
tratos e paisagens, num tom poé
tico e temo, onde enfatizou os mais 
variados aspectos da vida do povo 
mexicano. São desta época: R e
trato de Lupe Marin (1938); Ven
dedoras de Pinole (1936); Bailarina 
em Repouso (1939); Vendedora de 
Flores (1942); Tentação de Santo 
A ntônio  (1947) e Paisagem N o
turna (1947). As duas últimas de
notam a predominância da fantasia 
sobre a realidade, num estilo apa
rentado ao surrealismo*.

Em 1943 e 1944 realizou um 
novo ciclo de murais para o Palá
cio Nacional e, em 1952, compôs 
um relevo de pedras para a Cidade 
Universitária da capital mexicana.

Por suas ligações de amizade 
com o líder exilado Leon Trótski*

M ovim ento muralista

Por volta de 1920, encontrou em 
Paris um pintor compatriota, Da- 
vid Alfaro Siqueiros*. No M ani
fes to  da Arte Revolucionária 
(1921), os dois lançaram o movi
mento muralista mexicano, ao qual 
juntou-se José Clemente Orozco*, 
um ano depois. Em 1922, Rivera 
voltou ao México e fundou com 
seus amigos o Sindicato dos Pinto
res. Ingressou no Partido Comu
nista, e, além da militância política, 
procurou também redefinir sua 
arte: “ Se pretendo contribuir para 
que meu país tenha uma fisionomia 
artística própria, se pretendo expri 
mir o vigor da natureza física e hu
mana do México, se pretendo que 
minha pintura não so descreva o 
público, mas dialogue com ele, Rivera tinha no povo o tema central de sua obra. ("Agitação e Confusão".)

E, para que seus trabalhos tive: sem maior alcance, lançou o movimento muralista. (Palácio Nacional. México.)
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Robespierre

No dia 6 de maio de 1758, nas
cia Maximilien François Marie Isi- 
dore de Robespierre, filho de Jac- 
queline Carrualt e François de 
Robespierre (advogado e ex-semi- 
narista).

Com a morte da mãe, em 1767, 
Maximilien, abandonado pelo pai, 
passou a viver com os avos mater
nos. Sua infância relativamente 
tranqüila dividiu-se entre os estu
dos, a criação de pombos e traba
lhos em madeira.

Estudou no colégio de Arras, 
onde se formou em primeiro lugar. 
Tal distinção escolar valeu-lhe uma 
bolsa de estudos no Colégio Luís,
o Grande, da Universidade de Pa
ris, onde se tornou amigo de Elie 
Fréron (1719-1776), Charles Fran
çois Lebrun (1739-1824) e Camille 
Desmoulins*.

Era uma época efervescente, em 
todos os níveis. Embora o ensino 
oficial não aprovasse as novas 
idéias dos ilustrados, Robespierre 
manifestava profundo interesse por 
Rousseau* e Voltaire*. As teorias 
rousseaunianas sobre o Estado* e a 
economia influenciaram-no por 
toda a vida: “Se querem um Estado 
perdurável, não permitas a opulên
cia, nem a necessidade”.

R evolucionário contra a 
violência

Sempre foi um estudante pobre: 
terminou os três últimos anos de di
reito trabalhando como escrevente 
no escritório de Nolleau, procura
dor do Parlamento.

Aos 22 anos, retomou a Arras,

comc advogado. Nomeado juiz do 
Tribií ial Eclesiástico, não aumen
tou com isso seus rendimentos: a 
maioi parte de sua clientela não 
podifc pagar-lhe. Ainda assim, per- 
mane eu na cidade até 1789.

Ac saber da convocação dos Es
tados 3erais por Luís* XVI redigiu 
um_n uiifesto denunciando as con- 
diçõe de vida na província de Ar- 
tois, o tratamento recebido pelos 
camp -neses e os métodos eletivos 
para s próprios Estados Gerais.

Er maio de 1789, foi eleito um 
dos to membros de Artois nos 
Esta« is Gerais, integrando o Ter
ceiro Estado. Em seguida, diri- 
giu-sc a Versalhes, levando as rei- 
vindi ições (cahiers de doléances) 
dos r nendões (sapateiros).

R< espierre participou ativa- 
ment dos acontecimentos que 
marc am o início da Revolução 
Frar sa*. Como membro do Ter
cei rc Estado, protestou contra a 
reun > do clero, nobreza e plebe 
em wado, na constituição da 
A? éia Nacional. A tomada 
df ha, a declaração da Cons- 
ti a fuga do rei e vários de-
p fizeram de Paris uma
p uerra: o povo estava ar-
r i ruas.

, Robespierre era contra 
. Desagradava-lhe a re 
revoltas populares, em 

I- pelo regime despótico.
C ophine Gérard de Lally-
1 (1751-1830) pediu re-
pt aos camponeses revolta
dos jbespierre declarou: “Estas 
manifestações representam o es
pírito da liberdade”.

Em abril de 1790, tornou-se pre 
sidente do Clube dos Jacobinos, ao 
qual se havia filiado desde sua fun
dação. Seis meses mais tarde, foi 
feito juiz do tribunal, no distrito de 
Versalhes.

Como membro da Constituinte,

Político até em seus nus. Rivera conseguia irritar a direita e a esquerda ofi- 
cial, causando constantes poISmicas. ("Bailarina em Repouso".)

(que Siqueiros, na mesma época, 
tentou assassinar, sem sucesso), Ri
vera fora expulso do Partido Co
munista. em 1939. Contudo, após 
a autocrítica seria readmitido 25 
anos depois.

O pintor sofria de diabetes desde 
1940. Em 1955 seria também aco
metido de câncer, que o levou a 
uma série de tratamentos no Mé
xico, Estados Unidos e União So
viética. Mas viria a falecer a 24 de 
novembro de 1957, no seu estúdio 
na Cidade do México, vítima de 
um colapso cardíaco. Considerado 
o arquiteto do renascimento artís
tico mexicano, sua morte deixou o 
país de luto. No testamento, Ri- 
viera doou ao povo mexicano sua 
valiosa  co leção  pessoal de obras dc
arte. Pintara cerca de 2 000 qua

dros, 5 000 desenhos e 4 000 me
tros de murais.

Através de sua amiga brasileira 
Anita Antunes, que viveu durante 
anos no México e Estados Unidos, 
em 1949 chegaram ao Brasil 45 de
senhos, 45 guaches e quatro óleos, 
cjue Rivera ofecera a ela. Nessa 
epoca, Anita expôs as obras no 
Museu de Arte de São Paulo, mas 
a mostra não despertou interesse e 
nenhum quadro foi vendido. No 
ano de 1964, Clóvis Graciano 
(1907- ) levou-as em exposição 
na Galeria Atrium, de São Paulo.

VEJA TAM BÉM : Cubismo; Ex- 
prcssionismo; Impressionismo; 
México; Orozco; Siqueiros. Libertário, jacobino e plebeu: Robespierre, um homem do Terceiro Estado.



28 Robespierre

Ocupando o poder, decidiu apressar os julgamentos dos tribunais revolucionários. Acusaram-no de despotismo.

lutou pela aprovação de todos os 
projetos que visassem ao aumento 
do poder popular.

Como deputado, defendeu o su
frágio masculino, universal e di
reto; o direito de portar armas; a 
liberdade de imprensa e teatro; a 
suspensão da pena de morte; o en
sino público obrigatório e outras 
reformas. Patrocinou um amplo 
programa de transformações so
ciais, que incluíam a limitação das 
fortunas individuais mediante im
postos progressivos e uma taxa so
bre as heranças, a criação de ofici
nas públicas, ajuda estatal aos 
desempregados, o amparo à velhice 
e à invalidez.

Entendia a liberdade como “todo 
poder para o povo”, mas manifes
tou certo receio de que a Constitui
ção resultasse concretamente numa 

aristocracia da riqueza erguen
do-se sobre as ruínas da  aristocra
cia feudal” .

Robespierre contestou violenta
mente a guerra empreendida pelos 
girondinos (1792) contra as alian
ças monárquicas européias. Consi
derava uma loucura tentar libertar 
o mundo, quando o poder na 
França não estava consolidado, es
tando ainda sob a direção do rei e 
seus ministros. Exigia a derrubada 
do monarca, a convocação de uma 
assembléia popular e a Convenção, 
eleita por sufrágio universal, sem 
dividir os cidadãos em ativos e pas
sivos.

Seus objetivos foram atingidos 
em 10 de agosto de 1792, quando 
foi proclamada a República. Ape
sar da oposição dos girondinos,
Robespierre e os montagnards 
(nome que se dava aos jacobinos A revolução não o reconhecia mais como líder. Foi preso e guilhotinado.

na Convenção) condenaram Luís 
XVI à morte, com o apoio da Co
muna.

Justificando a impossibilidade 
de se colocar em vigência a Consti
tuição de 1793, Robespierre decla
rou: “O governo revolucionário 
deve demonstrar uma energia ex
traordinária, justamente por se 
achar em guerra. E está obrigado 
a proteger os bons cidadãos, mas 
para os inimigos do povo só resta 
uma coisa: a morte” .

O Incorruptível

Em abril de 1793, foi criado o 
Comitê de Salvação Pública, ao 
qual Robespierre aderiu em julho, 
assumindo quase que de imediato a 
posição de ditador virtual.

Apelidado de o Incorruptível, 
perseguiu todas as facções que 
ameaçassem o Comitê: os enragés 
da exfrema esquerda, os seguidores 
de Jacques René Hébert* (líder da 
Comuna) e os “ indulgentes” que 
apoiavam Danton*. Depois de 
muita hesitação, entregou a Louis 
Antoine Saint-Just (1767-1794) os 
documentos que conduziriam Dan
ton e Desmoulins à guilhotina.

_ O ditador criticou o culto da ra
zão, e, afirmando a existência de 
Deus e a imortalidade da alma, 
apresentou à Convenção os planos 
de uma religião cívica, que cul
tuasse o Ser Supremo. Nessa 
época, sua popularidade estava no 
auge —  contava com o apoio dos 
jacobinos, da Comuna e da Guarda 
Nacional. Em 4 de junho, a Con
venção elegeu-o presidente com 
216 votos (entre 220 possíveis).

No entanto, sua lei de 10 de ju 
nho, que visava a reorganizar e 
apressar os julgamentos revolucio
nários, suscitou uma oposição que 
foi, a princípio, secreta e, logo em 
seguida, manifesta dentro do Co
mitê de Salvação Pública. Os depu
tados montagnards acabaram por 
acusá-lo de despotismo.

Fora da lei

Desgostoso, Robespierre afas
tou-se da Convenção e do Comitê, 
passando a denunciar seus inimi
gos no Clube Jacobino. Em 23 de 
julho, reapareceu no Comitê e, três 
dias depois, na Convenção. Seu 
discurso final foi recebido em silên
cio e a maioria parlamentar vol- 
tou-se contra ele.

No dia seguinte, foi impedido de 
falar na Convenção, que decretou 
sua prisão; mas o carcereiro do 
presídio de Luxemburgo recusou-se 
a trancafiá-lo. Robespierre diri
giu-se ao Hôtel-de-Vilíe, onde se 
reuniram tropas leais a ele; diante 
da recusa do ex-ditador em liderar 
uma insurreição, dispersaram-se.

Tendo sido declarado fora da lei 
pela Convenção, sofreu no Hôtel- 
de-Ville o ataque de forças gover
namentais. Em vista disso, tentou o 
suicídio: disparou uma pistola no 
próprio queixo, ferindo-se grave
mente.

Foi guilhotinado na mesma 
noite.

v e j a  t a m b é m :  comunas; 
Francesa, Revolução.
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Depois de expelido pelos vulcões, o magma acaba se transformando em 
lava. produzindo rochas diversas, que ganham o nome de "magmâticas".

Rochas

O estudo sistemático das rochas
é feito pela petrologia, que se sub
divide em petrografia (identificação 
das rochas) e petrogênese (relato de
suas origens).

As rochas são produzidas em de
terminados ambientes, sob influên
cia de temperatura e de pressão em 
interação com as substancias quí
micas que as compõem. Seu estudo 
completo considera os compostos 
químicos e os processos que deter
minam modificações __ específicas, 
em resposta às condições geográfi
cas e ambientais.

A identificação das rochas pode 
ser feita por processos megascópi- 
cos. Algumas vezes são utilizadas 
aparelhagens de laboratório, como 
microscopios de polarização, es- 
pectroscopios e raios X*. Esses en
saios escapam, porém, ao domínio 
da petrologia e passam a pertencer 
à mineralogia e à química*. A pe
trologia somente descreve as ro
chas, procurando determinar-lhes a 
forma, o tam anho e o arranjo dos 
grãos, a dureza e a clivagem.

Tanto a clivagem quanto a deter
minação da dureza dos minerais 
são testes valiosos para a identifi
cação das rochas. O de clivagem é 
feito deixando-se incidir a luz na 
superfície quebrada da rocha, que 
a reflete para o olho do observador. 
Girando-se a amostra^ o ponto lu
minoso muda de posição. Um a face
da clivagem é usualmente plana e

se comporta como espelho plano. 
Apenas em uma posição a luz é re 
fletida para o observador, a superfí
cie do material ilumina-se, pare
cendo brilhar. Uma pequena 
rotação desvia o feixe luminoso e 
a superfície passa a se mostrar in
teiramente fosca.

A dureza consiste na resistência 
que o material oferece ao risco em 
sua superfície. Ela é determinada 
pela escala de Mohs, com dez ter
mos operacionais:

MINERAL DUREZA
Talco 1
Gipso 2 í
Calcita 3
Fluorita 4
Apatita 5
Ortodásio 6
Quartzo 7
Topázio 8
Coríndon 9
Diamante 10

O diamante, último da tabela 
(dureza 10), risca todos os outros 
minerais, e não é riscado por ne
nhum deles. O quartzo risca os que 
o antecedem e e riscado por todos 
aqueles que o sucedem. Assim, o 
material a ser analisado é confron
tado com a tabela de dureza e clas
sificado segundo sua resistência ao 
risco.

Outros testes são feitos para 
complementar a identificação das 
rochas. Com a lupa, por exemplo, 
examinando-se o tamanho e a 
forma dos grãos de cristais; e utili- 
za-se o ácido clorídrico para reagir 
com as rochas que contcm quanti
dade apreciável de calcário. As rochas magmâticas intrusivas solidificam-se na crosta terrestre.

Muitas vezes o geólogo é obri
gado a trabalhar no campo, sendo, 
dessa forma, privado dos materiais 
de laboratório. Nesse trabalho ele 
costuma utilizar um martelo apro
priado e um canivete com lâmina 
magnetizada, além de ãcido clorí
drico diluído, lupa com ampliação 
de dez diâmetros e pedaços de 
quartzo, feldspato e vidro para de
terminar a dureza das rochas.

M agm âticas, sedimentares e 
metamórficas

Segundo o modo de formação, 
as rochas são magmâticas ou íg
neas. sedimentares e metamórficas.

As magmâticas resultam de mas
sas ígneas em fusão, provenientes 
de -regiões profundas e que se soli
dificaram no interior da crosta ter
restre. Essas massas, chamadas 
magma, são formadas por uma so
lução complexa, rica em sílica.

As rochas sedimentares for- 
mam-se na superfície da terra e ori
ginam-se da acumulação de produ
tos de desagregação de outras 
rochas, e também de seres vivos. A 
desagregação deve-se a ações me
cânicas, como a erosão eólica, 
a variações de pressão e de tempe
ratura, e a ações químicas.

As metamórficas resultam das 
modificações de textura e da crista 
lização de rochas preexistentes, 
provocadas por fortes pressões e 
temperaturas elevadas.

Nas rochas magmâticas e sedi

mentares, resultantes da desagrega
ção de partículas e precipitação de 
cristais, a decomposição e a crista
lização processam-se lentamente, o 
que favorece a diferenciação dos 
produtos, pois alguns constituintes 
são selecionados e outros rejeita
dos. As rochas metamórficas, po
rém, não são produtos inteiramente 
novos. Elas adquirem propriedades 
quesurgem  como resposta de adap- 
ta ç ão a o  meio; mas tais proprieda
des são limitadas às características 
físico-químicas do material origi
nal. Elas resultam de um ajusta
mento que procura estabelecer um 
equilíbrio entre a rocha e as modifi
cações ecológicas.

Rochas ígneas

De acordo com o tipo de local 
de solidificação do magma, as ro
chas magmâticas classificam-se em 
intrusivas e extrusivas. As intrusi
vas solidificam-se na crosta terres
tre, enquanto as extrusivas, deno
minadas lavas, formam-se no 
exterior.

A composição mineralógica das 
rochas magmaticas depende essen
cialmente da composição química 
do magma. Em geral, encontram-se 
alumínio, ferro, magnésio, cál
cio, sódio, potássio e silício. Outros 
elementos (flúor, titânio, zircônio, 
cloro, boro, água, fósforo, arsê
nico) entram em menor proporção.

Denominam-se minerais essen
ciais os que determinam as proprie-
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dades características de uma rocha. 
P or minerais acessórios desig
nam-se os que podem  estar presen
tes na composição, sem alterar as 
propriedades fundamentais.

Quanto à composição mineraló
gica essencial, as rochas magmáti- 
cas contêm minerais félsicos (felds
patos, quartzo, feldspatóides) e 
máficos (piroxênios, anfibólios, oli- 
vina, micas negras).

Os minerais félsicos abrangem 
um grupo com propriedades gerais 
semelhantes, como cor clara e 
baijça densidade; os máficos com- 
põeffc-se de magnésio e ferro, são 
densos e escuros.

Feldspatos e 
feldspatóides

Os feldspatos constituem 60% 
dos minerais das rochas magmáti- 
cas. Segundo suas composições 
químicas, classificam-se em felds
pato potassico (KAISÍ3O3 ou KzO 
. A LO, . 6SiO,); feldspato sódico 
(NaAlSi30 8 ou N ajO  . A1?0 3 . 
6SiO,); e feldspato calcico 
(C aÁ l,S i,08 ou CaO . A120 3 . 
2SÍOJ.

Apresentam duas clivagens prin
cipais. Nas rochas íávicas são 
transparentes, incolores e possuem 
brilho nitidamente vítreo. Têm du
reza 6 e a densidade varia de 2,55 
a 2,75.

Alguns exemplos de feldspatos 
são a albita (NaAlSi3Os), o orto- 
clásio (KAISLO.) e a anortita 
(CaAL,Si2O J.

Na identificação dos feldspatos, 
recorre-se algumas vezes a ensaios 
de fusibil idade com o maçarico. 
Coleta-se uma pequena lasca de 
feldspato e observa-se seu compor
tamento sob a ação do maçarico. A 
fusão é relativamente difícil no or- 
toclásio ou na albita, e menos difí
cil no caso da anortita. A presença 
de potássio pode ser observada 
através de um vidro azul que dá cor 
violeta à chama. Fazem-se ainda 
ensaios de solubilidade a quente em 
ácidos. O ortoclásio e a albita são 
pouco atacados por ácidos, en
quanto a labradorita (outro tipo de 
feldspato) dissolve-se I 
dando sílica gelatinosa.

Os principais feldspatóides são a 
nefelina e a leucita. A nefelina 
compõe-se essencialmente de 
NaAISiO,, contendo 5% a 20% de 
K A lSi04 e 3% a 10% de S i02. Nas 
rochas bem formadas, apresenta-se 
cristalizada no sistema hexagonal 
(em forma de prismas). Seu traço é 
claro, tem dureza entre 5,5 e 6, den
sidade 2,6. Ocorre geralmente nas 
rochas magmáticas pobres em 
sílica. Embora apresente algumas 
propriedades semelhantes as do 
quartzo (forma cristalina hexago
nal e dureza 6), pode ser diferen
ciada por meio de ensaios com ma
çarico e ácidos. O quartzo é 
mfusível ao maçarico e insolúvel 
em ácido clorídrico. Ao contrário, 
a nefelina funde-se facilmente e dis
solve-se em ácido clorídrico.

A leucita, K A l(S i03)2, apresen- 
ta-se sob a forma de cristais ícosite- 
traédricos e tem cor branca, de 
onde deriva seu nome (do grego 
leucos =  branco). Tem brilho 
vítreo, dureza entre 5,5 e 6, densi
dade 2,5. É infusível ao maçarico, 
mas decompõe-se pelo ácido clorí-

As rochas sedimentares provêm do acúmulo de produtos de desagregação de outras rochas, ou de seres vivos.

Quando sofrem os efeitos da erosão, as rochas magmáticas e sedimentares 
produzem sedimentos; quando comprimidas e esquentadas, dão rochas me
ta mórficas: estas, por sua vez, podem gerar sedimentos ou serem fundidas.

drico. Pulverizada e misturada com 
o gipso, forma cham a violácea de
vido ao potássio.

Solidificação e 
volatilidade

A textura de uma rocha refere-se 
à forma e ao arranjo dos minerais 
que a constituem. Ela depende 
principalmente do modo que se dá 
a solidificação do magma. A solidi
ficação rápida implica muitas ve
zes a formação de rochas inteira
mente vítreas, não havendo 
portanto cristalização. Com a soli
dificação lenta do magma, haverá, 
porém, uma cristalização com
pleta, bem como um considerável 
desenvolvimento dos cristais.

Além da composição química do 
magma, outro fator característico 
das rochas é a presença ou não de 
matérias voláteis. Enquanto o 
magma permanece abaixo da su
perficie terrestre, os gases exercem 
grande pressão de dentro para fora. 
Com as erupções vulcânicas, eles 
são liberados, perdendo-se durante 
a cristalização quase todas as subs
tâncias voláteis. Entretanto, uma 
certa quantidade é preservada, per
manecendo em forma de inclusões 
que são semelhantes a bolhas. A 
presença dessas matérias voláteis 
contribui para manter o estado 
fluido, facilitando o desenvolvi
mento dos cristais.
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Segundo sua textura, as rochas 
classificam-se em faneríticas, mi
cro faneríticas, afaníticas e vitrosas.

A textura fanerítica compreende 
as_ rochas formadas por grãos de 
diâmetro superior a 5 milímetros 
(granulação grossa) ou entre 1 e 5 
milímetros (granulação média), e 
que^ podem ser identificados sem 
auxílio do microscópio, como por 
exemplo, dos granitos, sienitos e 
dioritos.

A textura microfanerítica corres
ponde às rochas formadas por 
grãos de diâmetro inferior a 1 milí
metro (granulação fina). O tam a
nho dos grãos é ainda suficiente 
para refletir a luz individualmente,

Íiodendo ser examinados com auxí- 
io da lupa. A nomenclatura adi

ciona o prefixo “ micro” às rochas 
faneríticas, como por exemplo mi- 
crogranitos, microsienitos e micro- 
dioritos.

O termo afanítica significa não 
fanerítica. A textura dessas rochas 
é jo rm ad a  por pequenos grãos que 
não se distinguem mesmo com o 
auxílio da lupa. Um exemplo desse 
tipo de rocha é o basalto.

As rochas vitrosas, por outro 
lado, compoêm-se principalmente 
por vidro. A textura vítrea resulta 
do resfriamento rápido da lava.

R ochas sedim entares

Formadas pela precipitação quí
mica de águas superficiais e acu
mulação de matérias orgânicas 
carregadas pelo vento, gelo ou 
água, as rochas sedimentares clas- 
sificam-se em detríticas (arenosas e 
argilosas) e biogenéticas (calcárias, 
silicosas, ferruginosas, carbonosas 
e salinas).

Tal sistema tem como base de 
classificação a origem das rochas, 
que são provenientes de detritos ju  

da precipitação química de outras 
rochas.

As rochas detríticas podem 
ainda classificar-se em móveis, isto 
é, não consolidadas, e consolida
das. Exemplos de rochas móveis 
são o cascalho, a areia, o silte e a 
argila. Conglomerados, arenitos e 
folhelhos argilosos, por sua vez, fa
zem parte de rochas consolidadas.

As rochas silicosas são forma
das por sílica e as ferruginosas por 
minério de ferro. As carbonosas 
(turfa, linhita. hulha e antracita) 
são importantes fontes de energia 
calorífica. Dentre as rochas salinas 
distinguem-se o sal-gema, os sais 
de potássio, o gipso (C aS04 . 
2H20 )  e a anidrita (C aS04).

A reia  e aren ito

Areia é um depósito clástico, 
isto é, constituído de fragmentos 
provenientes de rochas anteriores, 
cujas partículas têm diâmetro que 
varia de 2 a 0,006 milímetros. 
Grãos com diâmetro entre 0,006 e 
0,004 milímetro são classificados 
como silte.

Tanto as siltes como a areia são 
transportadas pela água e pelo ar, 
depositando-se onde a corrente for 
incapaz de movimentá-las. Sob a 
ação de novas correntes, elas po
dem ser novamente transportadas, 
até se depositarem no fundo de um 
lago ou no fundo do mar e serem 
coberias por -depósitos posteriores

Agentes geológicos provocam transformações metamórficas, isto é, um 
equilíbrio entre as rochas e as várias modificações do meio. O mármore (a) 
e o alabastro (b e c). por exemplo, sâo conseqüências da ação química da 
água (que atua como solvente do carbonato de cálcio) e da pressão.

A  ob servação  m icroscóp ica , com  luz po larizada, é um dos m eios  usados 
para indicar as características das rochas. (Granito, aumentado 45 vezes.)

ou ainda ligadas por litificaçâo.
As areias têm composição variá

vel, predominando o quartzo como 
material constituinte. Outros ele
mentos que as compõem são o 
feldspato, a muscovtta, a horn- 
blenda, a magnetita e a granada.

Os arenitos são formados por 
areias de quartzo. Alguns são de
positados como areia eólica, mas a 
maioria ocorre em formações mari
nhas. A predominância de quartzo 
indica estabilidade e maturidade 
dos sedimentos, pois somente em 
terrenos que permaneceram está
veis durante longo período houve 
tempo suficiente para que o intem- 
perismo deixasse quartzo como 
material predominante.

Outro tipo de arenito é o wacke 
cinzento, que se diferencia do are
nito comum pela quantidade signi
ficativa de material argiloso que 
contém. Embora o quartzo seja o 
material predominante, encon
tram-se na  sua composição frag
mentos líticos e feldspatos. A pre
sença dessas substâncias revela a 
imaturidade dos sedimentos, pois a 
abundância de feldspatos significa 
erosão rápida de rochas félsicas de 
granulaçao grossa.

O ciclo de sedimentação das ro
chas faz-se por estágios e o intem- 
perismo marca o inicio do fracio- 
namento. Depositados com uma 
mínima dose de seleção, os wackes 
cinzentos correspondem a essa 
etapa. O arenito pertence a uma 
fase posterior, pois é produto sele
cionado por longo e contínuo fra- 
cionamento.

As rochas formadas quimica
mente são também produtos finais 
da seqüência de sedimentação. A 
forma de precipitação limita-se às 
variações estabelecidas pelos seus 
constituintes químicos, assim como 
pelas condições ecológicas.

C alcário

A formação das rochas calcárias 
inicia-se com a precipitação de car
bonato de cálcio, que depende da 
concentração de dióxido de car
bono dissolvido. O CO, é um cons
tituinte fixo da atmosfera, que pe
netra por difusão nas águas 
superficiais para formar íons de 
C a 2+ e HCO3 . O carbonato de 
cálcio forma-se da união desses 
dois íons, segundo a equação quí
mica:
Ca2+ + 2(HC03f

CaC03 +  H20  +  C 02
A reação é reversível e a precipi

tação ao carbonato de cálcio 
ocorre quando se retira dióxido de 
carbono (C 0 2), deslocando-se o 
equilíbrio da equação para a di
reita.

O calcário forma-se mais rapida
mente nos mares equatoriais, onde 
as temperaturas relativamente altas 
reduzem o COz abaixo do nível crí
tico necessário para manter os íons 
de cálcio e bicarbonato. Nos mares 
de profundidades superiores a 
9 000 pés não há precipitação, pois 
a água contém grande quantidade 
de dióxido de carbono, que dissolve 
os minerais carbonáticos.

Uma maneira de remover o CO, 
das águas marinhas é feita pelas af-
ga s7 cu ja  nutrição  baseia-se na con-
versão de água e de dióxido de
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Rock

Esquema representativo da origem das rochas metamórficas. Um terreno formado em tempos pré-históricos (a) 
sofre injeção magmática em alta temperatura (b), fundindo parte dele e constituindo auréola de pegmatito; o magma 
solidifica-se totalmente (c) e. sob pressão, os dobra mentos originam um outro metamorfismo: os xistos: toda região 
submetida à erosão (d) apresenta lado a lado rochas sedimentares, metamórficas ou ígneas.

carbono em açúcar. Como a 
precipitação do calcário ocorre sob 
influencias ecológicas diferentes, 
ocorre a formação de rochas que 
variam desde o calcário arenoso, 
argiloso, até os tufáceos, rochas le
ves claras e muito porosas.

Dois exemplos de tufos calcários 
são as estalagmites e as estalacti 
tes, formadas pela precipitação, em 
gotas, do carbonato de cálcio.

M etamorfismo

Uma transformação metamór- 
fica representa um ajuste de equilí
brio entre as rochas e as modifica
ções do meio. Dos fatores externos 
que atuam nos processos metamór- 
ficos a pressão e a temperatura são 
os mais importantes. Outro agente 
é a água, que atua quimicamente 
como solvente e catalisador, e fisi
camente como meio de transporte.

Segundo o tipo de ação dos 
agentes ecológicos existem quatro 
tipos de metamorfismos: termal, de 
contato, regional e regressivo.

No metamorfismo termal, a tem 
peratura atua com relativa indepen
dência da pressão. Seus produtos 
mais característicos são o nornfels, 
o quartzito e o mármore. Um 
exemplo de dissociação efetuada 
pelo aumento de temperatura é a 
calcita, que se dissocia em cal e 
dióxido de carbono:

C a C 0 3 —> C a 0 + C 0 2.
O metamorfismo de contato con

sidera somente as mudanças produ
zidas pelas emanações de calor 
provenientes das rochas magmáti- 
cas em resfriamento. No entanto, 
como o metamorfismo termal, de
riva do aumento üe temperatura.

O metamorfismo regional de
corre da ação do calor e pressão re
sultante de grandes deformações da 
crosta terrestre. Pode ser cinético 
ou dinamotermal.

No_ metamorfismo cinético, a 
pressão é dirigida horizontalmente, 
acumulando-se até que as rochas 
cedam internamente. Os efeitos re
sultantes são sobretudo mecânicos 
(pulverização e trituração), pois a 
temperatura quase não atua no pro
cesso. Uma rocha própria desse 
tipo de metamorfismo é a ardósia, 
que deriva de rochas argilosas.

O metamorfismo dinamotermal 
caracteriza-se pela ação combi
nada da pressão dirigida, bem 
como pela alta temperatura. A 
grande maioria das rochas meta
mórficas formou-se por esse pro
cesso. Ao contrário do metamor
fismo cinético, devido à alta 
temperatura, ocorre a recristaliza- 
ção, aparecendo novas estruturas 
cristalinas.

O metamorfismo regressivo 
(diaftorese) produz efeitos esporá
dicos e acidentais. Algumas rochas 
metamórficas formadas em tempe
raturas elevadas, quando submeti
das a um ambiente mais frio, po
dem vir a apresentar mudanças re
gressivas. Porém a simples queda 
de temperatura e pressão não é su
ficiente. São necessários requisitos 
adicionais, como a hidratação, 
para que um novo metamorfismo 
ocorra. Um exemplo típico é a clo- 
rita, comumente derivada da gra
nada edabiotita. De m aneira geral, 
as rochas metamórficas são 
classificadas em foliadas e não fo
liadas.

O  primeiro tipo inclui todas as 
que possuem estruturas paralelas,

enquanto as não foliadas excluem 
qualquer arranjo paralelo. São 
exemplo de rochas foliadas a ardó
sia, o xisto e o gnaisse; e de rochas 
não foliadas, o mármore, o hornfels 
e a pedra-sabão.

0 mármore resulta da recristali- 
zação de calcários ou dolomitos — 
C aM g(C 03)2 — , quando estes são 
submetidos a elevações moderadas 
de temperatura e de pressão. É visi
velmente cristalino, mais ou menos 
brilhante, constituindo-se algumas 
vezes por grãos afaníticos, e ou
tras vezes por grãos finos, médios 
ou grossos. O mármore não é for
mado, entretanto, por um único mi
neral, encontrando-se desde o már
more calcítico puro (calcita) até 
aqueles que contem minerais como 
a wollastonita (C aSi03), piroxê- 
nios, granadas e feldspatos.

Os mármores dolomíticos deri
vam-se da introdução do magnésio 
nos calcários comuns. Se, nos már
mores dolomíticos, houver silício e 
alumínio (respectivamente SiO, e 
A120 3) e se estes forem aquecidos 
a temperaturas elevadas, originam 
minerais novos; os dolomitos pu
ros, quando aquecidos, transfor- 
mam-se em uma rocha denominada 
pencatito, constituída da calcita e 
do periclásio, conforme a reação:
C a  M g ( C O j ) ,  ------------------------------- * .
(dolomita) f

C i l  C 03 +  M , ( )  +  C O ;  
(calcita) (periclásio)

VEJA TAM BÉM : Calor Terrestre; 
Carvão Mineral; Cristais; Erosão;
E s t r a t i g r a f i a ;  G e o i o a i a ;  M i n e r a l ;

Pedras Preciosas; Solos; Vulcão.

Estudiosos de música* e etnolo
gia* pesquisaram as ondas sonoras 
do “grito” nas formas musicais de 
culturas negras (submetidas a um 
processo fonofotográfico) e de
monstraram a especificidade dessa 
emissão de som, diferente de qual
quer padrão catalogado pela musi- 
cologia ocidental.

Esse grito, núcleo estrutural de 
muitos tipos de música negra, mes
clado à linha melódica européia, 
produziu o blues e o jazz*. Come
çando como uma frase solta no es
paço, o blues segue o ritmo natural, 
fixando-se em doze compassos di
vididos em três partes iguais, cada 
uma delas associada a um acorde 
diferente.

No contexto urbano, o blues as
sume a forma conhecida por 
rhythm & blues, onde entram gui
tarras elétricas e o canto adapta-se 
à nova situação sonora.

O rock-and-roll surge na década 
de 1950 da confluência do rhythm  
cê blues com o estilo country <6 
western, que compreende a musica 
do camponês e a dos cowboys.

Emergindo do grito, o rock ex
plora-o em toda a sua riqueza ex
pressiva. Enfatiza o elemento natu
ral e espontâneo, dotando de 
extrema vitalidade as mais diferen
tes vocalizações.

A palavra inglesa “rock” possui 
diversos significados, entre os 
quais “balanço”, “embalo”, “ aca
lanto”.

A preocupação rítmica do rock 
foi predominante até seu primeiro 
apogeu (entre 1956 e 1958), mar
cado por artistas como Little Ri- 
chard, Chuck Berry e Elvis Presley.

O grito ampliado

Em 1962, o lançamento do pri
meiro long-playing de Bob Dylan 
assinalava um avanço do rock, en 
quanto veículo expressivo. Dylan 
representa uma tomada de cons
ciência do poder comunicativo 
desse tipo de música: o rock fir- 
ma-se como um modo de dizer o 
que se pensa, de protestar, denun 
ciar e profetizar.

O som explosivo surge como 
num labirinto, por onde o grito 
tenta passar sua mensagem, repleta 
de perplexidade diante do mundo. 
A idéia básica de Mother (de John 
Lennon), por exemplo, inspira-se 
na tese do “grito primai” , do psi
quiatra Arthur Janov, segundo a

3uai o berro do recém-nascido re- 
ete seu primeiro espanto.

Embora permaneça essencial
mente fiel a seu modelo folclórico 
original, o rock está em constante 
renovação. Por exemplo: em 1965 
os compositores e interpretes come
çaram a explorar os recursos ele
trônicos da amplificação. Jimmi 
Hendrix*, um dos maiores nomes 
do novo rock, deu outra dimensão 
à guitarra eletrica, servindo-se (a 
partir de 1967J da pluralidade de 
canais estereofonicos.

A essas dcscobtilaa acrcscen- 
ta-se a utilização de instrumentos
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O grito das formas musicais primitivas;o uso da eletrônica; os acordes do Oriente; a contestação politica e social —  o universo do rock.

Milhares de jovens tomaram Elvis Presley uma grande estrela do gênero

primitivos (tumbadpras), orientais 
(cítaras) e eruditos (oboé), numa 
colagem multicultural.

N o estúdio, uma obra 
com pleta

Um dos grandes momentos da 
história do rock é o lançamento, 
em 1967, de Sergeant Peppers Lo- 
nely Hearts Club Band, do con
junto inglês Beatles. Com ele, acen
tua-se a abertura às sonoridades 
orientais (aprendidas com Ravi 
Shankar).

Uma das inovações mais impor
tantes desse disco é a criação do 
Studio Rock: drama sonoro frag
mentado em diálogos, montagens e 
superposições. Sergeant Peppers foi 
inteiramente elaborado em estúdio, 
pretendendo-se fazer dele uma obra 
completa, um medium, e não um 
mero aglomerado de músicas. (Isso 
só ocorrerá, antes em caráter expe
rimental, no disco Freak Out, do 
conjunto Mothers of Invention, li
derado por Frank Zappa.)

Consum o ou libertação

O rock representa um novo e efi
ciente recurso expressivo, dotado 
de capacidade de mobilização sen- 
sorial (chegou a despertar preten
sões messianicas em certos intér
pretes), mas transformou-se, por 
outro lado, numa indústria gigan
tesca, permanecendo, portanto, sob 
controle do establishment. (A in
dústria norte-americana de discos 
aumentou suas vendas de 200 mi
lhões em 1954 para 2 000 milhões 
em 1972, sendo que metade desse
m ercado  fo i  assum ida p e lo  ro ck .)

Segundo o sociólogo francês Ed

gar Morin (1921- ), o sistema 
que manipula o comércio da can
ção —  e isto aplica-se muito bem 
ao rock — deve circunscrever a 
tendência dionisíaca e libertadora, 
sem destruí la. E Umberto Eco 
(1932- ), afirma que a canção 
de consumo é “um dos instrumen
tos mais eficazes para a coerção 
ideológica do indivíduo numa so
ciedade de massa”.

Contudo, o rock trouxe uma 
contribuição decisiva para a im
prensa, as histórias em quadri
nhos*, os espetáculos, a gíria* (“vi
brações”, “estar ligado” , etc.) e ou
tras manifestações da contracul
tura do underground.

O tema da ópera-rock Tommy, 
do conjunto ingles The Who — See 
me, fee l me, touch me, heal me 
(“ Veja-me, sinta-me, toque-me., cu
re-me”) — , caracteriza outra men
sagem típica do rock: referir a ex
periência auditiva ao nível senso- 
rial completo.

O rock tem sido associado ainda 
à possibilidade de uma “revolução 
sexual” : conjuntos como o Rolling 
Stones (um dos pioneiros do novo 
rock) apresentam repertórios ple
nos de uma agressividade erótica. 
Janis Joplin* tornou-se mito não só 
pelo valor de suas interpretações, 
mas por sua maneira “ orgásmica” 
de cantar.

Para o compositor e crítico ita
liano Luciano Berio (1925- ), o 
rock representa “uma homenagem 
às forças libertadoras do ecle
tismo”.

VEJA TA M RÉM : Cultura; Jazz;
Música.
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Rococó

Em francês, rocaille possui vá
rios significados: incrustações de 
conchas, búzios, pedrinhas, frag
mentos de vidro, etc. obra de deco
ração que imita rochedos e produ
tos brutos da natureza, sem a 
regularidade comum das constru
ções; tipo de ornamentação de cer
tos móveis. De rocaille originou-se 
a designação “rococó” para um es
tilo ornamental caracterizado pelo 
abuso de curvas caprichosas, flo
res, palmas, etc., muito em moda 
no tempo de Luís* XV e início do 
reinado de Luís* XVI. Por exten
são, denomina-se ainda rococó 
tudo o que se apresenta com enfeite 
excessivamente maneiroso e rebus
cado, e também o que é de mau 
gosto ou fora de moda. Para mui
tos autores, o rococó, como atitude 
diante da arte, seria nas artes plás
ticas correspondente ao arca- 
dismo* na literatura do final do sé
culo XVII.

Algumas vezes é difícil distin
guir o verdadeiro rococó com exa
tidão, porque no século XVIII che
garam a coexistir, em certos 
momentos, retardatárias correntes 
barrocas, neoclássicas e pré-ro- 
mânticas. Essa distinção é muito 
mais difícil nas artes plásticas, na 
arquitetura* e na literatura* do que 
na ornamentação interior dos edifí
cios. Parece que o único elemento 
comum às artes da época era o de
sejo de liberdade de movimentos. 
Isso levou alguns estudiosos a colo
carem erroneamente as generalida
des artísticas daquele período sob 
o signo estilístico do rococó1, na 
verdade, deveriam distingui-lo ape
nas como mais uma das expressões 
da sensibilidade e do espírito do sé
culo XVIII.

Estilo aristocrático

Exagero sublimado do Barroco*, 
que o precedeu, todo feito de for
mas leves e sofisticadas correspon
dentes a uma vida frívola, per
meada de costumes livres e 
luxuosos, o rococó é um estilo aris
tocrático. Pode ser visto como uma 
ponte entre o estilo barroco e a pos
tura romântica.

Sua manifestação reflete a re
cusa da visão trágica da vida; re
trata  o hedonismo* dos ambientes 
galantes, a concepção da vida 
como um sonho de felicidade. Todo 
seu espírito é impregnado de vir
tuosismo, sensualismo, graciosi
dade, polidez, afetação — atribu
tos ou luxos apenas concebíveis no 
ritmo de vida de uma classe privile
giada como a aristocracia da 
epoca. A expressão de Talleyrand*, 
“quem não viveu antes de 1789 não 
conheceu a doçura da vida”, dá 
um a idéia da leviandade mundana 
desfrutada pelos nobres antes da 
Revolução Francesa*.

Não é por acaso que o rococó 
começa a surgir precisamente no 
período de Filipe de Orléans 
(1715/23), que assumiu a regência 
em virtude da minoridade de Luís 
x v .  Cumo regente, um de seus pri

meiros atos foi transferir a corte de 
Versalhes para Paris, levando a no
breza de volta a seus próprios cas
telos. Mas, como o centro da corte 
era Paris, os nobres não tardaram 
em construir para si pequenos palá
cios (hôtels)  na capital. E fizeram- 
nos mais aconchegantes, mais deli
cados, desprezando a monumental 
imponência do bronze e do már
more em troca da leveza graciosa 
do estuque efêmero, mais dócil a 
seus caprichos. As cores solenes do 
barroco (marrom, púrpura, azul-es- 
curo e ouro) dão lugar aos tons 
pastel: c inza,prata, verde, rosa. Os 
elementos clássicos desaparecem: 
nos ângulos e remates de paredes e 
tetos surgem motivos naturalistas, 
assimétricos — conchas, plantas, 
caracóis, cornucópias — em alto- 
relevo. O equilíbrio e a simetria 
manifestam-se apenas aparente
mente, nos ornamentos que consti
tuem um jogo complicado de ara
bescos sem nenhum geometrismo.

O mito do século XVIII é o da 
união do homem com a natureza 
na paisagem (Watteau*).

Ò rococó desenvolve-se, então, 
como forma extrema de “arte pela 
arte” . Sua preocupação é unica
mente o efeito estético liberto de 
todo e qualquer fim utilitário. Mas 
seu culto à beleza formal constitui
ria a última fase de uma cultura na 
qual belo e artístico são ainda sinô
nimos.

Resultante de uma evolução que 
se processava desde o século XVII 
na obra de alguns artistas decora
dores, o rococó surge na França 
em 1716 com Bernardo Toro 
(1672-1731). Seus medalhões deco
rativos, com cornucópias, plantas 
em meio a drapeados e cupidos ala
dos, são surpreendentes.

Mas a honra da criação do estilo 
deve ser dividida entre Robert de 
Cotte (1656-1735), Gilles Marie 
Oppennord (1672-1742) e Juste 
Aurè le Meissonier (1695-1750).

O maior mérito de De Cotte e 
Oppennord foi reconhecer que o 
material usado em exteriores não se 
coadunava com as exigências da 
decoração de interiores. Sua grande 
descoberta foi empregar o estuque 
pintado em lugar do mármore e da 
pedra. A maleabilidade do novo 
material favorece o desenvolvi
mento dos maneirismos caracterís
ticos de rococó e suas possibi
lidades decorativas tornam-se 
ilimitadas.

De Cotte foi um dos divulgado
res do novo estilo na Europa oci
dental. Projetou o Castelo Schleiss- 
heim (1719) para príncipes alemães 
e o Palácio do Buen Retiro para Fi
lipe* V da Espanha. Termina o 
Grand Trianon e projeta a capela 
de Versalhes, mas é no Hôtel de la 
Vrillière, em Paris, e no Hôtel Ro- 
han, em Estrasburgo (1730), que se 
denunciam com mais vigor as qua
lidades do rococó: um mínimo de 
elementos criando um efeito de le
veza. A fachada apresenta paredes 
planas, janelas altas, telhados em 
ponta com suaves curvaturas nos 
ângulos. Sua atenção, porém, con
centra-se já  nos interiores, onde se 
utiliza a rocaille, a linha sinuosa, 
as formas supérfluas.

Oppennord deixa menos evidên
cias de seu iratmlho arquitetônico: 
dele restam apenas a nave e a fa-

A requintada arte rococó. de formas ágeis e suaves, exprime o ideal aristo
crático do século X V III. (Em cima, óleo de W atteau: e porta em Nancv.)

Graça e frivolidade marcam a escultura rococó. (Obra de Michel Claude.l
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chada sul da igreja de St. Sulpice 
(1727). Holandês de nascimento 
mas estudante na Itália, é na 
França que leva à prática a liber 
dade de movimento tão cara ao ro
cocó.

Meissonier, o terceiro mestre, 
teve a honra de ver suas decorações 
servirem de modelo para outras ar
tes menores, especialmente o mobi 
liário e a ourivesaria. Um de seus 
trabalhos de maior destaque é um 
altar da Igreja de St. Sulpice, domi
nado por dois anjos que trazem o 
sol do Santíssimo Sacramento.

É com Gabriel-Germain Bof- 
frand (1677-1754), entretanto, que 
se completa a passagem do estilo 
Versalhes para o rococó, com uma 
das obras majs representativas da 
nova decoração: dois salões ovais 
no Hôtel Soubisse (Paris, 1738/40). 
Dedicou-se ainda ao projeto de bal
cões, grades e portões trabalhados 
em ferro, que se tornariam impor
tantes elementos ornamentais.

A  conquista de novas 
fronteiras

O requinte decorativo acaba por 
transformar escultores em hábeis 
decoradores. Exemplos disso são o 
mausoléu da Rainha Catarina Ma- 
linska, a fonte da Rua Gremelle 
(Paris) e os trabalhos de Jean-Jac- 
ques Caffieri (1725-1792), especia
lista em retratos de personagens 
ilustres. Mais representativas ainda 
são as obras de Étienne Maurice 
Falconet (1716-1791) e de Claude 
Michel (Clódion — 1738-1814). O 
estilo rococó expressa-se também, 
em profundidade, nas chamadas ar
tes menores: ourivesaria, prataria, 
mobiliário, trabalhos em ferro. 
Logo adota o gosto pelos móveis 
laqueados, provenientes da China.

No terreno da pintura, Antoine 
W atteau descobre na fê te  galante a 
forma adequada à nova concepção 
de vida: a diversão refinada com 
música, dança e canções em des
cuidada existência bucólica. Para 
ele, a paz campestre é o ideal arcá- 
dico da identidade entre natureza e 
civilização.

Inúmeros pintores inspiram-se 
em sua obra. François Boucher 
(1703-1770) faz da nudez uma ca
racterística de sua pintura, clara, 
nacarada, amante de temas mitoló
gicos. Honoré Fragonard dedica-se 
a paisagem e às cenas da vida cor
tesã. Jean Baptiste Chardin* re 
trata figuras da pequena burguesia 
e naturezas mortas.

Na Inglaterra, o surgimento do 
rococó da-se sobretudo através da 
pintura, graças à influência de 
Watteau e dos holandeses. William 
Hogarth* retoma a tradição dos re
tratos coletivos de Van* Dick. Jos- 
hua Reynolds* dedica-se a retratar 
damas da aristocracia em fundos 
de cenários teatrais, parques ou ter
raços floridos. Thomas Gainsbo- 
rough* é o que mais se aproxima 
de Watteau: pinta senhoras, ricos 
burgueses e nobres em meio a am
bientes fantásticos ou suaves paisa
gens. Com Thomas Lawrence 
(1760-1830), enfim, a Inglaterra 
atinge seu apogeu nos retratos li
sonjeiros, frios e artificiais, embora 
perfeitos.

A Itá lia  do século X V III, con
tudo, con tinua de certa form a b ar

roca, pelo menos na arquitetura. 
Raros são os edifícios que apresen 
tam decoração em rocaille, como, 
por exemplo, a do Palácio dei 
Grillo (Roma), criada por Luigi 
Vanvitelli (1700-1773). Numa pas
sagem para um novo estilo, os ar
quitetos imprimem movimento, fle
xibilidade e elegância a suas obras, 
perdendo a estrutura violenta do 
barroco. Em Veneza, porém, o ro
cocó realiza-se sobretudo na pin
tura e na decoração.

Giambattista Tiepolo*, o maior 
representante da pintura decorativa 
veneziana, traduz com maestria o 
espírito do rococó. Seus afrescos 
imensos buscam sempre a ilusão da 
fantasia, renunciando à perspectiva 
arquitetônica em favor da profun
didade, da gradação da luz, das nu
vens em turbilhão, santos e anjos. 
Célebre desde a juventude, sua ca
pacidade criadora ficou registrada 
em igrejas e palácios venezianos e 
de varias outras cidades européias.

Antonio Canal, dito Canaletto*, 
dedicou-se mais a composições de 
aspectos pitorescos de Veneza.

O triunfo na Alemanha

Mais do que em qualquer outro 
país, o rococó triunfou na Alema
nha, importado da França através 
de Robert de Cotte e de Joseph Eff- 
ner, discípulo de Boffrand e organi
zador do atelier de decoração fran
cesa na Baviera. Estendendo-se sob 
influência dos príncipes eclesiásti
cos, o rococó tem também na 
Baviera um de seus maiores re
presentantes: Johann Balthasar 
Neumann, arquiteto, aluno de De 
Cotte e Boffrand. Dele são a resi
dência Wurtzburg (1719), a Igreja 
dos Catorze Santos (1743/72), na 
Francônia, o Castelo de Brühl e o 
Mosteiro de Neresheim.

Inúmeras imitações do Palácio 
Na pintura, predominam ás tonalidades esmaecidas. (Quadro de Boucher.) de Versalhes surgiram em solo ale-

Uma preferência: a decoraçao de aposentos. (Salões da Villa Valmarana, à esquerda, e do Castelo Nymphenburg.)
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Rodésia

m

Ampliando fronteiras, o Rococó esmerou-se na elaboração de pequenos ob
jetos decorativos. (Porcelanas de Sevres, Orléans e Meissen, embaixo.)

mão, dando origem ao apareci
mento de excelentes decoradores. 
Entre eles, dois irmãos, os Zimmer
man, ganham a maior proeminên
cia: Johann Baptist, pintor 
(1680-1758), e Dominikus, arqui
teto e estucador (1685-1766).

O rococó alemão é de uma ri
queza ornamental ainda mais pro
fusa do que a francesa. Molduras, 
medalhões, conchas, formas bizar
ras e indefinidas, colunas, cornijas 
e esferas sustentadas por atlantes, 
em tons claros e ouro, unem-se aos 
afrescos e esculturas. Enquanto na 
França o estilo busca a intimidade, 
na Alemanha transforma-se em 
mania, a ponto de se tornar, ao 
lado do gotico, o mais caracterís
tico e nacional.

Na pintura, seus maiores repre
sentantes foram Godofredo Be- 
rardo Goz (1708-1774), Johann 
Baptist Zimmerman, Christian 
Winck, John Evangelist Holzer 
(1709-1740), Paul Troger (1698- 
1762), Daniel Gran (1694- 
1757), Matthaus Gunter (1705- 
1788). Raros artistas utilizam o ca
valete; sua arte encontra melhor su-
p o rte  no a frcaco*. N a s  igrejas,

criam um novo espaço pictórico: 
anulando a profundidade, chegam 
ao infinito graças aos efeitos de luz 
e cor.

Em Portugal, a passagem do 
barroco para o rococó da-se por 
volta de 1740 nas talhas das igre
jas. O segundo estilo de Dom 
João* V utiliza plenamente a ro- 
caille. A biblioteca de Coimbra, 
com sua talha dourada e laqueada, 
é um dos primeiros exemplos. 
Digno de menção, também, é o Pa
lácio de Queluz, edificado por Vi
cente Mateus e que teve seus apar 
tamentos decorados por Jean 
Baptiste Robillon.

Ao emergir na América Latina, 
o rococó nao se separa muito do 
barroco e mescla-se também com a 
arte indigena. No Brasil, a rocaille 
desenvolveu-se sobretudo entre 
1770 e 1800, havendo na obra do 
próprio Aleijadinho* traços mar
cantes do estilo rococó.

VEJA TAM BÉM : Arcadismo; 
Barroco; Classicismo; Manei- 
rtsm u, Renascença, Romantismo.

SUM ÁRIO

Localização: África sul-oriental 
Limites: Moçambique (E e NE), Zâm

bia (NO), Botswana (SO), África do 
Sul (S)

Superfície: 389 303 km 2 
População: 5 500 000 hab. (est. 

1971)
Capital: Salisbury (439 000 hab.) 
Cidades principais:

Bulawayo (283 000 hab.), Umtali 
(51 000), Gwelo (51 000)

Idioma: inglês (oficial) e dialetos do 
Bantu

Religião: fetichismo (predominante), 
cristianismo (20%), islamismo e ju 
daísmo

Aeroportos: Salisbury, Bulawayo, 
Gwelo

Rodovias: 3 500 km (pavimentadas) 
Ferrovias: 3 278 km 
Moeda: dólar rodesiano

A Rodésia não é um país oficial
mente racista como a República* 
Sul-Africana, mas sua estrutura 
política e sua idéia de um “desen
volvimento separado” para bran
cos e negros revelam uma prática 
segregacionista, muito semelhante 
à do governo de Pretória.

Desde seu desligamento da In
glaterra, em 1965, os rodesianos 
submetem-se a um regime parla
mentarista. Há uma Assembléia 
Nacional com 66 membros, dezes
seis dos quais são negros (oito elei
tos indiretamente pelos chefes e no
táveis africanos, e oito diretamente 
pelos eleitores negros). Há também 
um Senado com 23 membros, dez

eleitos pelos brancos, dez pelos 
chefes negros e três nomeados pelo 
presidente.

O sufrágio realiza-se segundo o 
nível de renda e o grau de instru
ção. Enquanto os brancos (mino
ria) têm 87 000 eleitores, os negros 
(maioria, com mais de 95%) só 
contam com 8 350.

Por outro lado, processa-se o 
chamado “desenvolvimento sepa
rado”, política que pode ser obser
vada no Land Tenure Act. de 1969, 
que permitiu a divisão de terras en
tre as raças, e a apropriação pela 
minoria branca, de grandes áreas 
antes pertencentes aos nativos.

Além da estrutura representativa 
e do “desenvolvimento separado”, 
há ainda outro instrumento de po
der, nas mãos dos descendentes de 
europeus. Trata-se do serviço mili
tar de doze meses, obrigatório para 
os brancos, que possuem todos os 
cargos de mando. Os negros, em 
sua grande maioria, são incorpora
dos apenas em organizações para- 
militares.

Mas, ao contrário da África do 
Sul, os partidos legais não são to
dos legitimadores da segregação 
racial. A Frente Rodesiana (do Pri
meiro-Ministro Ian Smith), e a 
Frente Unida contra a Rendição 
(conservador) são partidos decidi
damente racistas. A União Nacio
nal do Povo, o Conselho Nacional 
Africano  e o Partido da Rodésia 
Africana  fazem oposição ao segre- 
gacionismo. O partido mais radi
calmente anti-racista é o Zim- 
babwe African National Union 
(ZANU), que age na ilegalidade.

A região onde se situa a Rodésia 
já  era habitada no Paleolítico e Me- 
solítico, segundo atesta sua arte ru
pestre*. Os bosquímanos* seriam 
seus habitantes mais antigos, subs
tituídos mais tarde pelos bantus* 
vindos do Congo*.

Quando os portugueses chega
ram no século XVI, encontraram 
os restos do império do Monomo- 
tapa, composto por bantus mata- 
bele (Alto Veld) e mashona (Este). 
Os matabeles reconquistaram a 
maior parte do território, ceden-

U ma política segregacionista marginaliza grupos tribais co mo os bantus
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O calor exige o máximo aproveitamento das águas. (Represa de Kariba.)

Barragem 
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AFRICA DO SULQuilômetros

Os negros constituem a maior parte e a camada mais pobre da população.

A pecuária é uma atividade discreta na economia do pais sul-africano.

do-o depois aos ingleses (fim do sé
culo XIX), para a exploração de 
minérios

Para _o Império Britânico essa 
concessão era muito importante, 
pois lhe permitia realizar o velho 
sonho vitoriano de formar um eixo 
Cairo-Cabo, na África, cortando o 
continente, por ferrovia, de norte a 
sul. Para os africanos seria a perda 
de seu território: em 1890, matabe- 
les e mashonas perceberam a ex
propriação e lutaram contra os co
lonizadores. Entretanto, foram 
esmagados pelos ingleses, e a re
gião (conhecida como Zambézia) 
foi dividida em duas partes: Rodé
sia do Norte e Rodésia do Sul. O 
nome era uma homenagem a Cecil 
Rhodes*, dirigente da British South 
Africa Chartered Company, in
cumbido de executar a conquista 
inglesa na região. ,

Depois da Segunda* Guerra 
Mundial, pressentindo a vitória 
iminente dos movimentos africanos 
de independência, os europeus das 
duas Rodésias uniram-se, fundando 
com a Niassaljindia, em 1953, a 
Federação da África Central. Mas 
não conseguiram impedir que os 
negros conquistassem a indepen
dência da Rodésia do Norte e da 
Niassalândia (1963), que passaram 
a denominar-se Zâmbia* e Ma- 
lawi*, respectivamente.

Os europeus só conseguiram 
manter a hegemonia na Rodésia do 
Sul através da Declaração Unilate
ral de Independência (1965). Em 
1966, o novo país rompeu com a 
Comunidade Britânica e, em março 
de 1970, proclamou a República. 
Boicotada pelas Nações Unidas, a 
Rodésia foi, no entanto, reconhe
cida por Portugal* e pela Repú
blica Sul-Africana.

A  popu lação

A maioria da população rode- 
siana é constituída de bantus mata- 
bele e mashona que, ao migrarem 
para as cidades, formam a camada 
operária mais pobre (seus salários

correspondem a um décimo dos re
cebidos por trabalhadores euro
peus, e ainda sofrem a concorrên
cia da mão-de-obra vinda de 
Malawi, Zâmbia e Moçambique). 
Boa parte emprega-se nas proprie
dades agrícolas dos brancos, en
quanto grande número de bantus 
vive em “ reservas” , onde desenvol
vem primitivas técnicas agrícolas e 
pecuarias. Os salários dos negros 
nas fazendas de europeus são vinte 
vezes menores que os dos brancos, 
(No trabalho agrícola, existem qua
trocentos africanos para cada seis 
descendentes de europeus.)

A minoria branca, fundamental
mente urbana (só 15% vivem nas 
zonas rurais), concentra-se em seis 
grandes cidades, detendo o co
mando das principais atividades 
comerciais e industriais. No 
campo, essa minoria possui as me
lhores terras, quase sempre servi
das pela rede ferroviária.

Entre os dois grandes pólos ra
ciais da Rodésia, existem algumas 
camadas intermediárias: indianos e 
paquistaneses trazidos pelos ingle
ses na época colonial; e “colou- 
reds” , mestiços do sudeste afri
cano, de Madagáscar e também da 
Malaísia.

N ação  industria l

A Rodésia está entre as primei
ras nações industriais da África. 
Com mercado interno restrito, o 
governo de Salisbury luta para ex
portar manufaturados, encon
trando, porém, sérias dificuldades, 
decorrentes das sanções internacio
nais contra o racismo.

Uma parte importante da produ
ção rodesiana situa-se no setor pri
mário. A agricultura representa 
cerca de 19% do produto nacional. 
O país cultiva fumo (segundo ex
portador mundial), milho, açúcar, 
algodão, amendoim, chá, legumi
nosas, cítricas e frutas, nas grandes 
fazendas dos europeus. Ha ainda 
extensas terras de negros dedica
das à lavoura de subsistência.
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Por meios pacíficos ou armados, os negros procuram impor seus direitos. (À esquerda, membros do Senado.)

A capitai concentra a minoria branca que governa o país; contra isso, manifestações de uma raça oprimida.

Com predominância de bovinos, 
ovinos e suínos, a Rodésia tem 4 
milhões de cabeças de gado (1973). 
Entre os minerais extraídos encon
tram-se amianto (quinto lugar no 
mundo), ouro, cobre, carvão, 
cromo, estanho, latiníferos (supre 
90% das necessidades mundiais), 
ferro, níquel, çrafita e magnésio.

Quando varios países resolve
ram ignorar as sanções das Nações 
Unidas contra a Rodésia, o turismo 
começou a ganhar importância. Os 
estrangeiros procuram, em geral, as 
reservas animais, as quedas de Vic- 
toria e as ruínas arqueológicas de 
Zimbabwe (edificações erguidas 
pelos bantus a partir do século V).

Um  vasto planalto

Na Rodésia há formações rocho
sas bem antigas, de embasamento 
complexo, constituídas por compo
sições de gnaisse, xisto, quartzito, 
siderita, filita e calcário cristalino.

O território apresenta-se como 
um amplo planalto culminando na 
sua parte central, que é orien
tada no sentido norte-nordeste/sul-
sudoeste. É um ccn tro  d isp ersor dc

águas das bacias fluviais tributá
rias do oceano Índico e das bacias 
superiores do Zambeze e do Kala 
hari. Esse planalto é dividido se
gundo sua altitude: Alto Veld 
(acima de 1 400 metros), na parte 
central, em tom o de Salisbury e 
Bulawayo; Veld Médio (entre 700 
e 1 400 metros), no nordeste e a su
deste, entremeado de inselbergs, à 
maneira de pães-de-açúcar; e Baixo 
Veld, que engloba os vales do Zam 
beze, ao norte, e do Limpopo, ao 
sul. Na direção da parte oriental, 
elevam-se as cristas dos montes 
chamados Inyanga, cujas alturas 
são superiores a 2 500 metros, des
cendo abruptamente para leste, so
bre as regiões de colinas que 
anunciam a planície costeira de So- 
fala, em Moçambique.

Zona de forte insolação, a Rodé
sia tem uma hidrografia modesta. 
O Zambeze e o Limpopo têm suas 
nascentes em países vizinhos, e li
mitam a Rodésia a norte e a sul, 
respectivamente. A maioria dos 
rios deságua no Indico; o Limpopo 
e o Sabi, nascidos no Alto Veld, ga
nham a costa moçambicana e são 
parcialmente navegáveis no verão

(estação das chuvas). Shangani e 
Sanyati, afluentes do Zambeze, são 
outros dois rios importantes (eles 
deságuam no lago artificial de Ka- 
riba). Numa região deserta e are
nosa (Kalahari), há ainda o rio 
Nata, que alimenta as lagoas salo
bras do Botswana, país vizinho.

O clima do país é tropical (com 
duas estações bem definidas), ame
nizado pela influência da altitude
—  com exceção dos vales do Zam
beze e Limpopo, que são quentes e 
úmidos. As temperaturas médias 
anuais situam-se entre 18°C e 
20°C; apresentam-se mais elevadas 
nas regiões da depressão do K ala
hari. As médias anuais de pluviosi
dade estão em torno de 700 milíme
tros, com algumas variações pouco 
marcantes.

A vegetação é constituída, em 
grande parte, pelas savanas, ocor
rendo esparsas formações de bao
bás e acacias. Ao longo de alguns 
rios, aparecem matas-galerias.

VEJA TAM BÉM : África: Colo
nialismo; rreconceito.

Ao morrer aos 77 anos, a 17 de 
novembro de 1917, Auguste Rodin 
encontrava-se sozinho em seu pala
cete de Meudon-le-Fleury; uma 
congestão agravada pelo frio ata- 
cou-o durante a noite.

Conhecido em seu tempo como 
“o maior escultor desde Michelan- 
gelo”, simboliza a síntese do século 
X IX  e, como ele próprio dizia, “era 
uma ponte unindo as duas mar
gens, o presente e o passado”. Em 
seus depoimentos, Rodin apontava 
Fídias* e Michelangelo* como fon
tes de inspiração para suas escultu
ras. A viagem à Itália, em 1875, foi 
uma expressão desse interesse.

N o com eço, uma carreira difícil

Filho de operários parisienses, 
François Auguste René Rodin nas
ceu a 12 de_ novembro de 1840. 
Seus pais não podiam sustentar 
seus estudos; por isso, a partir de 
1854, ele freqüentou uma escola 
gratuita de desenho. Ao mesmo 
tempo, trabalhava para manter-se. 
Mais tarde, tentou entrar na Escola 
de Belas-Artes, mas foi três vezes 
recusado. Até os 25 anos não con 
seguiu destaque em sua carreira; 
faltava-lhe um protetor, que apare
ceu na pessoa do decorador Car- 
rieur-Belleuse (1824-1887). Traba
lharam juntos durante cinco anos e 
nessa epoca Rodin viajou para 
Bruxelas, onde produziu esculturas 
para palácios oficiais. Quando vol
tou a Paris, o artista expôs sua pri
meira obra, O Homem do Nariz 
Quebrado (1864), e obteve outra 
recusa do Salão de Belas-Artes.

A Idade do Bronze, que enviou 
ao Salão de 1877, causou grande 
escândalo. Inebriado por sua p ró 
pria técnica, o autor desceu a deta
lhes inimagináveis: a obra parecia 
viva; e isso não foi dito como elo
gio, mas como suspeita. Chegou-se 
a insinuar que Rodin recobria de 
bronze um homem vivo. O artista 
protestou e seus méritos foram fi
nalmente reconhecidos.

O início da glória

Em 1883, a época dura passava: 
montou um estúdio pomposo, que 
se tornou um dos pontos mais so
fisticados de Paris; recebeu enco
mendas importantes, como por 
exemplo a de uma porta para o 
Museu de Artes Decorativas, a 
chamada Porta do Inferno, obra 
monumental, na qual trabalhou du
rante anos, sem chegar a termi- 
ná-la. A esse trabalho foi incorpo 
rando lentamente figuras tratadas à 
parte, como Adão  (1880), O Pen
sador (1880), Paolo e Francesca 
(1887), A  Luxúria (1882), O Filho 
Pródigo (1889), e grupos, como O 
Beijo (1886), todos concebidos em 
função desse projeto.

O grupo Os Burgueses de Calais 
(1884/86), encomendado pela pró
pria municipalidade de Calais, só 
foi instalado dez anos após sua 
conclusão. Nesse conjunto, mesmo
individualizando o drama de cada
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A escultura de Auguste Rodin representa uma sintese das variadas tendências estéticas do século XIX. (“ Galatea", à esquerda, e "O Pensador".)

ou no drama das personagens que 
ele esculpiu.

Em 1900, quando foi realizada 
a Feira de Paris, o prestigio do es
cultor era tanto que ele pôde fazer 
uma retrospectiva, apresentando 
168 obras, em um salão que lhe foi 
especialmente dedicado. A obra de 
Rodin domina toda a escultura do 
século X IX  e início do século XX; 
seu trabalho é interpretado como 
um dos maiores momentos da es
cultura universal, entre o declínio 
do Romantismo* e o nascimento 
da arte moderna. Foi realista, con
tudo aproximou-se dos impressio
nistas por sua faculdade de reter e 
transportar a instabilidade para 
além do gesto momentâneo.

Utilizando o recurso de deforma
ções, fez com que cada fragmento 
de uma estátua se tornasse expres
sivo: Rodin ocupou-se mais com o 
significado de um gesto do que com 
a verossimilhança, associando-se 
assim aos simbolistas.

VEJA TAM BÉM : Escultura; Rea
lismo; Romantismo.

f

Na busca da "verdade humana", ele demonstra que. pelo destaque de ur 
único pormenor, pode-se exprimir o todo. ("A Deusa" e "Estudo''.)

figura, o artista conseguiu criar um 
todo patético, onde as saliências 
modelam vigorosamente o espaço 
interno e externo. Essa tendencia 
realista aparece em outras obras, 
como a Idade do Bronze (1876/77), 
e, sobretudo, no Balzac (1897), em 
bronze; elas demonstrariam o de
sejo de atingir a “verdade hu
m ana”. Tais características apare
cem também em O Homem em 
Marcha (1877), em que o movi
mento, não naturalista, é audacio
samente interpretado; pela primeira 
vez, uma parte do corpo mos
trou-se suficiente para exprimir o 
todo (Rodin suprimiu a cabeça e os 
braços da figura). Nessas obras es
tão os germes do Realismo* na es
cultura do século XX.

Contemporâneo de Monet*, Ro
din foi sensível também à estética 
impressionista e pós-impressio- 
nista. Os estudos para o M onu
mento a Balzac (bronze, 1892- 
1904) mostram certas tendên
cias à espontaneidade e à improvi
sação. Criar era para ele uma fun
ção natural, inevitável, e esse 
impulso vital costuma ser visto em 
toaos os seus trabalhos, na alegria



40 Roedores

Roedores

Classificação

Reino: Animalia 
Sub-reino: Metazoa 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Ordem: Rodentia 
Subordem 1 : Sciuromorpha 

Famílias viventes: Aplodon- 
tiidae; Sciuridae; Geomyidae; 
Heteromyidae; Castoridae; 
Anomaluridae; e Pedetidae. 

Subordem 2: Myomorpha 
Famílias: Cricetidae; Spala- 
cidae; Muridae; Gliridae: e 
Dipodidae.

Subordem 3: Hystricomorpha 
Famílias: Hystricidae: Ere- 
thizontidae: Chinchilidae; Da- 
syproctidae: Caviidae: Hy- 
drocoridae; Capromyidae; e 
Echimyidae.

Os roedores formam a ordem 
mais numerosa entre os mamífe
ros* (o número de indivíduos su
pera o de todos os outros mamífe
ros juntos). Caracterizam-se pela 
dentadura incompleta, com dois in
cisivos superiores e dois inferiores, 
de crescimento contínuo. Dessa 
forma, diferenciam-se dos lagomor- 
fos — coelhos e lebres — , que pos
suem dois pares de incisivos em 
cima e um par embaixo. No lugar 
do canino há um extenso diastema 
que separa os incisivos dos pré-mo- 
lares, os quais são muito semelhan
tes aos molares. Esses animais pos
suem dentição de leite, embora 
limitada aos molares e pré-mola- 
res; as mandíbulas podem movi
mentar-se em qualquer direção, o 
que proporciona maior facilidade 
para roer.

São plantígrados (andam com os 
pés totalmente apoiados no chão) e 
têm de três a cinco dedos. A cauda

3uase sempre é longa, modifican- 
o-se em função do tipo de vida, 

podendo também ser recoberta 
com escamas córneas que se alter
nam com os pêlos. Nos esquilos 
que pulam de galho em galho, ser
ve como órgão de equilíbrio; 
nos castores, possui a forma de 
um leme para ajudar a natação; 
e nos porcos-espinhos é preênsil.

Em algumas espécies, o corpo é 
coberto de pêlos macios; em ou
tras, de acúleos grossos e fortes. O 
cérebro dos roedores é pequeno e 
alongado, com hemisférios lisos, 
nas espécies menores, ou com cir
cunvoluções, nas maiores. Os lobos 
olfativos são muito desenvolvidos 
em relação ao sentido do olfato, 
que é o mais acurado. O mesmo 
acontece com o ouvido (com exce
ção das espécies subterrâneas), mas 
o tato e a visão são pouco agudos.

Essencialmente herbívoros — 
apenas as espécies que vivem com
o homem tornaram-se onívoras — , 
possuem um tubo digestivo longo,
co m  cecos  m u ito  grandes, fo r

Os roedores, ordem mais numerosa entre os mamíferos, distinguem-se pela reprodução maciça. ("Hystrix cordata.")

mando uma massa visceral consi
derável, o que dá um aspecto pe
sado ao corpo.

O amadurecimento sexual é 
muito rápido e a proliferação, ma
ciça; chegam a parir vinte filhotes 
em cada seis semanas e com isto se 
espalharam praticamente por todo 
o mundo, com exceção dos pólos, 
da Nova Zelândia e de alguns gru
pos insulares oceânicos (na Austrá
lia habitam os murídeos); já  foram 
encontrados até a 5 700 metros de 
altura (no Himalaia), desde deser
tos secos até florestas úmidas, em 
brejos e em água doce (nenhum 
marinho). Além disso, existem es
pécies que vivem em subterrâneos, 
outras na superfície, algumas ar 
borícolas, ou vivem na água ou em 
desertos. O tamanho varia desde 5 
centímetros até cerca de 1,20 metro 
(capivara).

E cologia, m igração  e 
econom ia

Os roedores constituem um elo 
fundamental na cadeia alimentar 
terrestre, pois servem de alimento 
para carnívoros de todos os tipos. 
Por isso, sua elevada proliferação 
é fator essencial para a sobrevivên
cia. Os predadores, por outro lado, 
servem como elemento de equilí
brio, evitando um_ aumento exces
sivo da população de roedores. 
Mas, mesmo assim, é um fenómeno 
típico entre muitos roedores a 
cíclica flutuação populacional. Em 
muitos casos de excesso de indiví
duos, realizam-se êxodos enormes, 
que quase sempre conduzem à 
morte de todos os migradores.

Em uma das explicações para a
m ig ra ç ã o , co n sid era -se  qu e a su
perpopulação provoca violentas

O maior deles —  a capivara —  pertence à família dos hidroquerídeos

Normalmente os lemingos são pouco prolíficos; quando há excesso de po
pulação, íaíem migrações, que quase sempre os conduzem á morte.

li
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mudanças no comportamento dos 
animais, com um aumento patoló
gico dos contatos sociais, supres
são das manifestações de territoria
lidade individual ou de grupo, 
aumento da agressividade e cresci
mento da competição para usufruir 
as reservas alimentares. O excesso 
de contatos sociais provoca, atra
vés do sistema nervoso, alterações 
na tireóide e rias glândulas suprar- 
renais, uma série de reações que se 
tornam negativas para todo o sis
tema de integração orgânica.

Apesar dos estragos que causam 
às plantações e de serem responsá
veis por muitas epidemias de 
peste*, os roedores sao muitas ve
zes importantes para a economia 
humana. A chinchila e o castor, 
por exemplo, são muito procurados 
pelo valor da pele, sabor da carne 
e interesse científico.

Quase 2 0 0 0  espécies

Esquilos, ratos, camundongos, 
castores, ouriços-cacheiros, co
baias, pacas, capivaras e marmotas 
são algumas das 1 900 espécies de 
roedores pertencentes às tres subor- 
dens existentes \Sciuromorfos, Mio- 
motfos e Histricomorfos.

SCIUROM ORFOS — São ca
racterizados por arcada zigomática 
fina (osso malar e apófise com a 
qual se articula), canal supraorbitá- 
rio não dilatado, clavícula bem de
senvolvida e tíbia distinta.

A família dos aplodontídeos pos
sui uma única especie, o aplodôntia 
das montanhas da América do 
Norte (Aplodontia rufa). É um ani 
mal de dimensões medias (relativa
mente ao tamanho dos roedores), 
que vive em grupos no interior de 
galêrias escavadas a pouca profun
didade e de onde só saem a noite.

Na família dos geomídeos 
acham-se os ratos terrestres com 
bolsas na bochecha, onde guardam 
alimentos. No México e nos Esta
dos Unidos, em galerias escavadas 
no terreno, vive a espécie mais co
nhecida da família: o geômis (Tho- 
m om vs bottae).

Também os heteromídeos são 
dotados de bolsas faciais para 
guardar alimentos. São pequenos e 
distinguem-se pelas longas patas 
traseiras, adaptadas ao salto. Dos 
alimentos que comem, retiram 
água suficiente para a sobrevivên
cia, o que lhes permite resistir à ari
dez das zonas desérticas que nor
malmente habitam. A espécie típica 
é a Dipodomys heermanni.

Os castorideos são hábeis cons
trutores de diques e ilhas artificiais, 
onde fazem seus ninhos. Têm as 
patas posteriores especiais para o 
nado (dedos unidos por membrana) 
e cauda achatada em forma de co
lher de pedreiro. Existem apenas 
duas especies: o castor canadense 
(Castor canadensis) e o castor eu- 
rasiático (Castor faber). Foram 
muito caçados para aproveita
mento da pele, sendo quase exter
minados; por isso, tanto na Europa 
como no Canadá, há leis rigorosas 
para garantir sua sobrevivência.

A família dos ciurídeos é repre
sentada pelos caxinguelês, esquilos 
e marmotas, com hábitos e dimen
sões variados. A marmota, por 
exem plo, cava  o terreno, enquantu

Myocastor coypus

Apodemus sylvaticus

os outros vivem em árvores. O 
grupo é dividido em ciuríneos e pe- 
tauristíneos. Os primeiros com
põem a subfamília mais complexa, 
compreendendo o esquilo verda
deiro (Sciurus vulgaris), encon
trado na Europa e Asia. O esquilo 
de cauda gigante (Ratufa macrura) 
é habitante da Ásia e tem mais de
1 metro de comprimento, dos quais 
60 centímetros só de cauda. No 
Brasil encontra-se o serelepe ou ca- 
xinguelê, do gênero Sciurus, com 
várias espécies. A marmota (Mar
mota marmota) vive na Europa; 
passa o inverno todo hibernando 
nas grandes galerias que escava.

Sciurus vulgaris

Marmota monax

Os petauristíneos, constituídos 
pelos chamados esquilos-voadores, 
possuem uma membrana (patágio) 
que, esticada entre os membros an
teriores e posteriores, possibilita a 
transformação de um simples salto 
em vôo planado. São noturnos e o 
gigante do grupo (Petauristapetau- 
rista) mede quase 1,10 metro (con
tando a cauda). Na Europa encon
tra-se o esquilo-voador da Rússia 
(Sciuropterus russicus), pouco 
maior que um rato comum.

Os anomalurídeos também são 
esquilos-voadores, exclusivamente 
africanos, e com seu patáeio sus
tentado por cartilagens. A espécie

O rato-canguru, um animal muito veloz, adapta-se bem a regiões desérticas.

considerada mais comum é a Ano- 
malurusfulgens.

A família dos pedetídeos conta 
com roedores relativamente gran
des e exímios saltadores, de patas 
posteriores bem mais desenvolvi
das. Com hábitos crepusculares, 
são também conhecidos como le- 
bres-saltadoras (Pedetes cafer), em
bora não sejam lebres.

M IOMORFOS —  Nesta subor- 
dem, a arcada zigomática também 
é relativamente fina, mas a claví
cula e os canais supraorbitários são 
bem desenvolvidos. Constituem a 
mais vasta subordem dos roedores, 
compreendendo a metade das espé
cies da ordem. As principais famí
lias são as dos cricetídeos, espa- 
lacideos, murídeos, glirídeos e 
dipodídeos.

Os cricetídeos aparecem em 
quase todo o mundo e dividem-se 
em diversas subfamílias. A dos ne- 
somíneos vive exclusivamente em 
Madagáscar, representada por al
gumas espécies silvícolas. Os lo- 
fiomíneos ou ratos-de-crina são ca
racterísticos da África e sua 
espécie principal é o Lophiomys 
smithi. À subfamília dos microtí- 
neos esjá espalhada pela Europa 
Ásia, África e America, abran
gendo entre outros os gêneros Mi- 
crotus (rato-do-campo) e o rato- 
manchado (Ondatra). Os pequenos 
gerbilíneos são norte-americanos, 
de hábitos noturnos e com patas 
posteriores adaptadas ao salto. A 
espécie principal é o Gerbillus ger- 
billus, que existe em diversas zonas 
desérticas.

Na família dos espalacídeos en
contram-se roedores de olhos co
bertos por pele; são muito pareci
dos com as toupeiras e deles restam 
os gêneros Spalax, Rhizom ys, Ta- 
chyoryctes.

Os murídeos formam uma famí
lia cosmopolita, com mais de sete
centas espécies, repartidas em seis 
subfamílias: os muríneos —  mais 
numerosos — , representados pelos 
ratos comuns; os dendromurineos, 
ou ratos-de-árvores, todos africa
nos; os otomíneos, também africa
nos; os eleomíneos, ou ratos-do- 
córtex, quase todos asiáticos e 
noturnos; os rincomíneos, ou ratos- 
de-bico (devido ao focinho com
prido); e os hidromíneos, com algu
mas espécies na Austrália. Nova 
Guiné e Filipinas. Nos muríneos, o 
gênero Rattus possui duas espécies 
cosmopolitas. Uma delas é o rato 
verdadeiro ou rato-cinzento (Rat
tus rattus) e outra é o rato-preto ou 
rato-dos-esgotos (Rattus norvegi- 
cus), maior que o primeiro e com 
cauda menor. O camundongo ca
seiro (Mus musculus) é da mesma 
família e também está espalhado 
por todo o mundo.

Os glirídeos compreendem pe
quenos ratos arborícolas, como o 
muscardino (Muscardinus avella- 
narius) de longa cauda revestida de 
pêlos. São europeus e asiáticos, 
com um gênero africano (Graphi- 
rus sp).

Os dipodídeos, conhecidos como 
ratos-das-pirâmides (Jaculus jacu- 
lus), são norte-africanos: habitam 
as regiões desérticas e pré-desérti- 
cas. Sua cauda é muito longa e as
patas traseiras avantajadas, apro
priadas ao salto.
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Os petauristíneos têm  membranas que lhes permitem planar, após um salto.

H IS T R IC O M O R F O S  —
Esta subordem apresenta robusta 
arcada zigomática, canal supraor- 
bitário dilatado e clavícula pouco 
desenvolvida. Aparece em todo o 
mundo, salvo na Austrália.

Os histricídeos constituem a 
família dos porcos-espinhos euro
peus, asiáticos e africanos. A pele 
e na maior parte coberta por gran
des acúleos e a espéçie típica é o 
Hystrix cristata; na África vive o 
Atherurus africanus e na Birmânia 
e Málaca, o Atherurus macrurus.

Os eretizontídeos (porcos-espi
nhos americanos) diferenciam-se 
dos histricídeos pela clavícula bem 
desenvolvida, planta do pé tubercu- 
lada e cauda quase sempre preênsil. 
A espécie principal é a Erethizon 
dorsatum.

Os chinchilídeos são roedores 
sul-americanos muito conhecidos 
pelo valor de sua pele. A chinchila 
real (Chinchilla chinchilla) é an
dina; nos pampas argentinos vive a 
viscacha (Lagostomus maximus), 
escavadora de longos túneis, for
mando verdadeiras cidades subter
râneas.

A família dos dasiproctídeos in
clui roedores mais ou menos gran
des, com cauda curta; são sul-ame
ricanos. A cutia (Dasiprocta aguti) 
é uma espécie habitante de regiões 
próximas aos rios e lagos, que se 
m ostra ativa nas horas crepuscula
res. A paca (Cuniculus paca) é 
silvícola e noturna, permanecendo 
de dia nas covas cavadas nas beiras 
de rios.

Os caviídeos compõem uma 
família de roedores com incisivos 
curtos (do tamanho dos de coe
lhos), cuja espécie típica é o por- 
quinho-da-índia ou cobaia (Cavia 
porcellus), muito conhecido por ser 
usado em experiências científicas.

Na família dos hydroquerídeos, 
com um único gênero, esta incluído 
o maior roedor vivo: a capivara 
(Hydrochoerus hidrochoeris); vi
vem no interior de florestas, em lu
gares próximos à água, onde costu
mam se lançar sempre que existe 
algum perigo.

A família dos capromídeos (sul- 
americana) tem no ratão-do-ba- 
nhado (Myocastor coypus) a espé
cie mais conhecida. E muito 
procurada, devido à pele parecida 
com a da lontra. A família dos 
equimídeos apresenta cerca de 75 
espécies, distribuídas em dezenove 
gêneros, todos habitantes de re
giões neotropicais, incluindo-se a 
região das Antilhas. O aspecto ge
ral é semelhante ao de grandes ra
tos, que atingem até 50 cm, além 
de cerca de 40 cm de cauda. São 
noturnos e herbívoros e um traço 
saliente em sua biologia é a grande 
necessidade de água; não sobrevi
vem sem a água e, por isto, habi
tam florestas úmidas, em locais 
próximos a rios e lagos. Sua carne 
costuma ser muito apreciada pela 
população indígena.

A subfamília dos equimíneos 
(Echymyinae) compreende a maior 
parte das espécies, todas com pela- 
gem entremeada por espículas rígi
das, que lhes vale o nome de ratos- 
espinhos. O gênero principal é o 
Echimys com vinte espécies, habi
tantes da América do Sul e algu
mas ilhasdas Antilhas (nestas ilhas, 
provavelmente, as espécies foram 
introduzidas pelo homem). Dos ou 
tros gêneros, quatro deles —  Hete- 
ropsomys, Homopsomys, Broto 
m ys e Boromys, todos originários 
das Antilhas —  são conhecidos so
mente por restos ósseos e dentadu
ras, uma vez que se extinguiram em 
época bastante recente, provavel
mente devido à chegada dos colo
nos europeus.

A subfamília dos dactilomíneos 
(Dactylomyinae) difere da dos an
teriores pela pelagem macia, sem 
espículas. Uma característica pecu
liar é o extraordinário alongamento 
dos dedos (a cauda é também 
muito comprida). Os gêneros são 
Dactylomys, Lachnomy Kannaba- 
teomys e Thrinacodus, com sete 
espécies ao todo.

VEJA T A M B É M : M amíferos.

Roma

Segundo a tradição, Roma, a ca
pital da Itália*, situada na região 
do Lácio, foi fundada em 753 a.C. 
Em cinco séculos, a cidade cresceu, 
estendendo-se do núcleo inicial — 
a Roma quadrata, de Romulus, lo
calizada na colina do Palatino — 
até as colinas e planícies vizinhas. 
No ano 378 a.C., foi construída 
uma espécie de muralha para deli
m itar a Urbs, mas os limites se 
alargariam ao longo dos séculos.

Em 81 a.C, sob o governo de 
Sila*, a população já  habitava uma 
parte do campo de Marte (do lado 
direito da Urbs). Em 8 a.C., Au
gusto* ampliou a cidade, anexando 
o campo de Marte e a colina dos 
Jardins, o Trastevere, à sua área, e 
dividindo-a em catorze regiões. Es
tas, subdivididas em bairros, fica
vam subordinadas a um magis
trado indicado pelo imperador.

Sob o império, os serviços públi
cos estavam muito bem organiza
dos: três comissões encarrega
vam-se das águas (fontes, aquedu
tos e canalizações.

Na cidade, encontravam-se palá
cios, que os ricos patrícios cons
truíam para sua moradia, e “insu- 
lae” , edifícios de cinco a seis 
andares, com numerosos aparta
mentos articulados em torno de um 
corredor, destinados aos pobres. 
As ruas eram estreitas (4 a 6 me
tros de largura), tortuosas, tumul
tuadas e malcheirosas.

Os incêndios eram freqüentes. O 
mais violento ocorreu no ano 64, 
sob o governo de Nero*.

Apesar das diferenças de classes,

os romanos, que na sua maioria vi
viam das distribuições gratuitas do 
Estado, gozavam de certo conforto 
coletivo: banhos públicos e espetá
culos em teatros, anfiteatros e tam 
bém circos.

Para ocupar o povo, os impera
dores construíram grandes teatros 
(Pompeu, Balbus, Marcellus), anfi
teatros (Coliseu), circos (Calígula, 
no local da Praça São Pedro, e Ma- 
xêncio, na Via Apia) e gigantescas 
termas (Caracala, Diocleciano). 
Além disso, edificaram “arcos de 
triunfo” (Augusto, Trajano, Tito, 
Sétimo Severo, Diocleciano, Cons- 
tantino), para comemorar os suces
sos militares.

As conquistas militares dos ro
manos transformaram Roma em 
capital de um grande império, que 
experimentou extraordinário pro
gresso até o século II. Nessa época, 
a população (cerca de 1 200 000 
habitantes) começou a transbordar 
os limites da Uras, espalhando-se 
pelas Vias Ápia e Flaminia.

Mas no seculo IV as fronteiras 
do império foram ameaçadas e 
Roma entrou em declínio. Quando 
Constantino* fez do cristianismo* 
a religião oficial e decidiu (324) es
tabelecer a capital em Bizâncio, 
Roma perdeu sua posição‘privile
giada e a fervilhante vida social 
que tivera e começou a se despo
voar rapidamente. ^

A  Rom a cristã

Com a partida do imperador 
Constantino para Constantinopla, 
o bispo de Roma (chamado papa) 
tornou-se uma das mais importan
tes personagens da cidade. Residia 
no palácio de Latrão e presidia a 
assembléia dos cardeais da Igreja 
Romana, formada pelos bispos.

A autoridade do papa cresceu

Pela tradição. Roma foi fundada em 753 a.C., na antiga região do Lácio
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Nas construções, visava-se sobretudo a defender a cidade das possíveis invasões dos inimigos. (Santo Ângelo)

ainda mais quando o Concílio de 
Calcedônia (450) o reconheceu 
como a mais importante autoridade 
da cristandade. Começou-se a falar 
de uma “ Roma cristã”.

A população que nessa época 
decrescera para 100 000 habitan
tes, vivia para e pela Igreja*, que 
se ocupava em construir sobre as 
ruínas pagãs as primeiras basílicas 
cristãs: Santa Maria Maior, São 
João Latrão, São Paulo.

No século VIII, sentindo-se 
ameaçado pelos lombardos, o papa 
chamou em seu auxílio Pepino*, o 
Breve, e mais tarde Carlos* 
Magno. Esses imperadores con
quistariam para o papado as terras 
do seu reino temporal. Soberano 
dos Estados da Igreja, o papado en
volveu-se nos conflitos militares e 
políticos da Europa. Em 850, o 
Papa Leão IV fortificou o Vati
cano, construindo uma muralha 
desde o Tibre até a fortaleza de 
Santo Angelo.

Durante cinco séculos, Roma 
não sofreu grandes mudanças. So
mente quando os papas oriundos 
de ricas famílias romanas e floren- 
tinas deram início ao mecenato de 
arquitetos, artistas e artesãos, a ci
dade retomaria sua importante po
sição: tornou-se então capital da
R enascença*.

Após a tomada da cidadc por

Carlos* V (1527), os papas inicia
riam o trabalho de reconstrução de 
Roma, que se prolongou pelos sé
culos XVI, XVII e XVIII. Grandes 
ruas foram traçadas — Via Júlia, 
Via do Babuíno, Via Condotti, Via 
do Corso. Construíram-se praças 
ornamentadas de fontes e monu
mentos. As obras mais importantes 
dessa época são a Basílica de São 
Pedro, o Palácio Barberini, o Palá
cio Chigi, o Quirinal (começado 
em 1574 e atual residência do chefe 
de Estado italiano), a Vila Bor- 
ghese, o Palácio Farnese, a Piazza 
Navona e a Fontana de Trevi.

O centro moderno

Em 1870, Roma torna-se capital 
do reino italiano, finalmente unifi
cado. Com a entrada dos “bersa- 
glieri” do Exército, em setembro de 
1870, o papa (Pio* IX) retirou-se 
para o Vaticano e um conselho mu
nicipal foi colocado em seu lugar. 
Após um plebiscito, realizado 
nesse mesmo ano, a cidade tor
nou-se a capital oficial da Itália.

Em 1871, o governo foi transfe
rido do Piemonte para Roma, sem 
que um plano previo tivesse sido 
elaborado. Os ministérios foram 
instalados provisoriamente. E a ci
dade acclcruu ainda mais seu pro 
cesso de crescimento.

A construção civil foi estimu
lada pelos reis da dinastia do Pie
monte, que adotaram para Roma 
as construções em voga em Turim, 
no século XIX: casas de três ou 

uatro andares, regulares, ao longo 
e novas ruas e praças.

Apesar da grande atividade no 
campo da construção civil, Roma 
não pôde alojar o excedente da po
pulação, que crescera de maneira 
extraordinaria: 62 000 habitantes 
em dez anos (1870/80).

Esse período assinalou uma 
grande concentração de imigrantes, 
principalmente camponeses que 
constituíam a mão-de-obra da in
dústria e da construção.

Para dar à capital uma atmos
fera política tranqüila, os monarcas 
italianos não estimulavam a con
centração de indústrias (e a conse
qüente concentração do opera
riado). As indústrias, ainda que em 
número bastante reduzido (confec
ção, cerâmica, móveis, alimenta
ção), agrupavam-se nas Vias Casi- 
lina e Prenestina.

Em 1900, Roma possuía 
520 000 habitantes e o problema 
habitacional era uma das mais gra
ves preocupações do governo. Em 
1909, definiam-se dois tipos bási
cos de moradia para,controlar a es- 
peculaçao imobiliária e visando a 
atender a algumas condições de hi

giene: o viltíno (edifício de um ou 
dois andares com jardim ) e o palaz- 
zino  (quatro ou cinco andares, cer
cado por jardins, com grandes 
apartamentos).

Apesar de todo o esforço, esse 
tipo de habitação serviu apenas 

ara atender à pequena e média 
urguesia. Os imigrantes e as clas

ses menos privilegiadas continua
vam a morar em barracos ou corti
ços — os nuclei.

Calcula-se que em 1920, cerca 
120 000 pessoas viviam em condi
ções precárias. Mesmo em 1926, 

uando o governo de Mussolini* 
ecidiu demolir os barracos dentro 

da cidade, apenas provocou a mu
dança dessa população para novos 
nuclei. De 1923 a 1926, uma co
missão trabalhou no projeto da 
“nova Roma” e propôs a demoli
ção do centro arqueológico, o des
locamento das administrações co
munais e nacionais para o lado 
leste da cidade e a construção de 
novos quarteirões de residências.

O resultado foi a demolição de 
cerca de 5 500 casas na  zona do 
Forum e a conseqüente criação de 
borgate (pequenos burgos), centros 
organizados com todos os serviços 
necessários a uma vida totalmente 
autônoma. A partir de 1924 (data 
da construção da primeira borçata 
oficial), muitas foram construídas 
na periferia da cidade. As demoli
ções do centro antigo permitiram o 
alargamento de grandes vias como 
a Barberini, a dei Mare e a do Fo
rum Imperial.

Destruição e novos planos

Durante a Segunda* Guerra 
Mundial, Roma atravessou uma 
fase dramática (1943/44). O 
avanço dos aliados para o norte foi 
acompanhado de verdadeiro êxodo 
das populações meridionais para a 
capital. Os refugiados juntaram-se 
à população da cidade e os proble
mas habitacionais atingiram o 
clímax.

Além disso, Roma foi bombar
deada (1943) e o velho e superpo- 
voado bairro de São Lourenço, des
truído.

Apesar da queda de Mussolini, a 
cidade ficou sob ocupação alemã 
durante um ano, até ser libertada 
pelos aliados. Foi uma época difí
cil: superpovoamento, mercado ne
gro, deficiência de transportes e 
serviços públicos.

Em novembro de 1946, uma co
missão elaborou novo plano de ur
banização, dando prioridade ao 
alojamento, transporte e trabalhos 
de reconstrução.

Pela Lei 167, de 1962, do Minis
tério dos Trabalhos Públicos, vá
lida para todo o território italiano 
e que ordenava e regularizava as 
construções, Roma ficou subme
tida a doze zonas diferentes, carac
terizadas segundo diversos crité
rios: desde o caráter histórico até 
a previsão de áreas periféricas.

Com uma população de
2 731 397 habitantes (1969) e um 
clima de tipo mediterrâneo (a mé
dia em janeiro é de 6,7 °C e em ju
lho é de 24,8°C), a cidade tem ad
ministração semelhante às das
outras cidades italianas. Com  
põe-se de um conselho comunal de 
oitenta membros eleitos, encarrega
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Os pólos de atividade são o turismo, a vida administrativa e a religiosa. No começo do século XX, era precária a situação habitacional da cidade.

dos de escolher o prefeito e um 
conselho municipal de dezoito as
sessores que se dedicam aos gran
des serviços públicos.

A indústria (química, produtos 
alimentares, vestuário, mecânica) 
na região de Roma é bem menos 
significativa que a indústria do 
norte do país (Milão*, Turim). Os 
três pólos de atividade da cidade 
são o turismo, a vida administra
tiva e a vida religiosa.

C idade do V aticano

O Tratado de Latrão (1929), as
sinado entre o papado e o governo 
de Mussolini, criou um Estado to
talmente independente dentro de 
Roma: a Cidade do Vaticano. For 
necendo uma base territorial à 
Santa Sé, favorecia, ao mesmo 
tempo, o exercício de sua autori
dade sobre 500 milhões de católi
cos do mundo inteiro.

O território pontifício, o menor 
Estado do mundo (44 hectares), 
compreende um conjunto de monu
mentos ejard ins: a Praça e a Basí
lica de São Pedro, diversos museus 
e galerias, a Biblioteca Vaticana, 
duas jgrejas (Santa Ana e Santo 
Estevão dos Abissínios), o palácio 
do governo civil e vários oütros 
edifícios.

O Vaticano dispõe de todos os 
serviços funcionais de uma cidade 
moderna: correios, uma estação 
ferroviária ligada à rede italiana, 
lojas, gráficas e um jornal diário — 
o Osservatore Romano  — com edi
ções semanais em francês, inglês e 
espanhol. Possui ainda uma esta
ção de rádio.

Fora do circuito do Vaticano en- 
contram-se também uma série de 
construções que fazem parte da 
Santa Sé, entre elas diversas igrejas 0  Tratado de Latrão 11929) criou um Estado independente: o Vaticano.

e o Palácio de Castel Gandolfo (re
sidência de verão do papa).

O Estado do Vaticano possui 
cerca de 849 habitantes, mas ape
nas 834 são de cidadania vaticana. 
Dispõe também de uma pequena 
força armada: a Guarda Suíça com 
cerca de sessenta homens; a 
Guarda Palatina, com quinhentos 
homens, e a Polícia Pontifícia, com 
150 homens.

O papa tem poderes executivo, 
legislativo e judiciário. Exerce a so
berania por intermédio de uma co
missão cardinalícia, presidida pelo 
cardeal-secretário do Estado. Um 
órgão consultivo — composto de 
24 membros laicos —  presta assis
tência à comissão cardinalícia em 
seus conselhos.

A administração temporal é che
fiada por um governador, que tem 
sob sua responsabilidade os servi
ços técnicos, sanitários, adminis
tração e conservação de monumen
tos, galerias e museus.

No domínio judiciário há tribu
nais de primeira instância, tanto 
para causas laicas como também 
para causàs de caráter eclesiástico; 
corte de apelação e corte de cassa
ção. Possui ainda duas prisões (que 
são raramente utilizadas). Em ma
téria penal, o Estado pontifício se 
reserva a liberdade de remeter às 
autoridades italianas indivíduos 
culpados de delitos ou crimes prati
cados em seu território.

A gestão dos capitais da cidade 
do Vaticano está confiada a bancos 
e empresas financeiras que os in
vestem nos grandes negócios italia
nos e estrangeiros.

VEJA TAM BÉM : Itália; Roma 
Antiga.
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Roma Antiga

“ A povos diversos tu deste uma 
pátria comum. Associando os ven
cidos ao teu direito, fizeste do 
mundo uma cidade.” Nessa invoca
ção a Roma*, Rutilus Nomatianus 
(século V a.C.) salienta a carac
terística principal dessa cidade-im- 
pério: as conquistas militares, que 
lhe permitjram estender a uma 
vasta porção do mundo uma cul
tura comum que em geral os pró
prios romanos não tinham elabo
rado, mas conquistado de outros 
povos. A louvação de Rutilus des
taca ainda o que os historiadores 
reconhecem como grande criação 
dos romanos (para alguns, sua 
única originalidade): o direito, que 
compõe a parte principal da grande 
herança cultural deixada por Roma 
à civilização ocidental.

A arte romana não se caracteri
zou pela originalidade, fato que os 
críticos atribuem a condições 
pouco favoráveis ao surgimento da 
criação artística. Sociedade de 
camponeses, soldados e sacerdotes, 
Roma tinha preocupações centra
das sobre a produção e rendimen
tos, concepções religiosas muito 
práticas e um rígido patriotismo. 
Além disso, não tinha uma catego
ria de artesãos desenvolvida, fator 
importante para a expansão da arte 
de um povo.

Ao contrário do grego, o caráter 
romano não se voltou para a busca 
da beleza (arte) e da compreensão 
do mundo (filosofia), mas para va
lores mais utilitários e políticos. A 
sabedoria do romano concen
trou-se no esforço para a consoli
dação do poder: o direito surgiu 
como meio de proteger os bens e as 
pessoas (e, em última análise, o Es
tado), e a arquitetura expandiu-se 
por necessidades decorrentes do 
crescimento da cidade.

Os romanos são elogiados por 
seu talento adaptativo. Subjuga
vam povos militar e politicamente, 
mas submetiam-se à superioridade 
artística e cultural que muitas vezes 
encontravam entre os conquista
dos. Importavam obras, importa
vam os próprios artistas e sabiam 
admirar sua criação. O ideal de be
leza e desinteresse da cultura grega 
surpreendeu esse povo mais interes
sado em problemas práticos.

A  loba das colinas

Dos dois primeiros séculos da 
história romana (VIII a VI a.C.), 
conhecem-se mais os aspectos ge
rais, pois os fatos foram deturpa
dos pelas lendas. Mais remota
mente ainda, segundo velhos mitos 
(adotados por Virgílio* na Eneida), 
as origens de Roma remontariam à 
queda de Tróia, quando o herói 
troiano Enéias teria se estabelecido 
na região do Lácio. às margens do 
Tibre. Seu filho Ascânio funda a ci
dade de Alba Longa, a partir da 
qual passa a dominar o Lacio. Dez 
reis sucedem a Ascânio, até o iní
cio do século VIII a.C., ocasião em
aue os herdeiros de Procas entram ..___ .
em disputa pelo poder. Amúlio, um A grandiosidade das conquistas estimulou a criatividade dos romanos na arquitetura e no direito, (horo.)
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As lendas atribuem a criação da cidade aos gêmeos Rômulo e Remo, que teriam sido amamentados por uma loba.

deles, depõe o irmão mais velho, 
Numitor, manda matar o sobrinho 
e consagra a sobrinha Rea Sílvia 
ao celibato, tornando-a vestal (sa
cerdotisa da deusa Vesta) para que 
nào houvesse nenhum herdeiro de 
Numitor.

Mas Rea Sílvia recebe a visita 
am orosa de Marte, deus da guerra, 
e desse contato nascem os gêmeos 
Rômulo* e Remo. Ao saber do nas
cimento, Amúlio manda jogar as 
crianças no Tibre. A corrente, con
tudo, deposita os irmãos a salvo, 
aos pés do monte Palatino, onde 
uma loba vem amamentá-los. Mais 
tarde, Fáustolo, um pastor das vizi
nhanças, os recolhe e educa.

Quando adolescentes, os irmãos 
descobrem o segredo de sua ori
gem. Depõem Amúlio, restabele
cem no trono seu avô Numitor e, 
junto com alguns habitantes de 
Al ba, fundam uma nova cidade no 
dia 21 de abril de 753 a.C. O lugar 
é o mesmo onde a loba os encon
trara, às margens do Tibre, junto 
ao monte Palatino. Achando que 
fora designado rei “pelo vôo dos 
pássaros”, Rômulo traça com um 
arado o sulco que marcaria os limi
tes de sua cidade. Irritado, Remo 
atravessa provocativamente essa 
divisa — e é assassinado pelo pró
prio irmão.

Depois de Rômulo, a cidade te
ria tido três reis sabinos, pertencen
tes a povos vizinhos cujas mulheres 
os romanos haviam raptado. 
Numa'1' Pompilio dá à cidade suas 
instituições religiosas. Tulo Hos-

tílio vence Alba, dominando toda a 
região. E Anco Márcio, o rei cons
trutor, estende os limites romanos 
até o mar, fundando Óstia. Quando 
Anco morre, seus filhos permane
cem sob a tutela de Tarquínio*. o 
Antigo. Este etrusco usurpa o po
der para si, combate os latinos que 
lhe faziam oposição e constrói o 
Capitólio.

O governante Sérvio* Túlio, 
também etrusco, divide a popula
ção em cinco classes e reorganiza 
o exército. Divide a principal 
classe, a dos patrícios (aristocra
tas), em quatro tribos (a reunião de 
certo número de famílias constituía 
uma gens, dez gens formavam uma 
curia e dez curias uma tribo). Sér
vio é morto por seu genro Tarquí
nio*, o Soberbo, que combate os 
volscos (povo primitivo da penín
sula Itálica) e os latinos, constrói a 
cloaca maxima (sistema de esgo
tos) e extingue a Constituição de 
Sérvio Túlio. Seu filho Sexto*, ao 
violentar Lucrécia, a mulher de um 
parente, provoca uma rebelião dos 
nobres, que, conduzidos por Bruto, 
sublevam o povo, destronam Tar
quínio e proclamam a República, 
em 509 a.C.

A  cidade do  rio

Descobertas arqueológicas, a fi
lologia e a crítica histórica têm per
mitido descobrir que as lendas so
bre os tempos primitivos da" cidade 
de Roma baseiam-se em aconteci
mentos reais.

A primeira povoação que as mo
dernas pesquisas identificaram no 
sítio de Roma formou-se na Idade 
do Bronze e localizava-se no Aven 
-tino, um dos sete montes situados 
na margem esquerda do Tibre, na 
região do Lácio. (Os outros montes 
são o Palatino, o Célio, o Esqui- 
lino, o Viminal, o Quirinal e o Ca- 

itólio. Na margem direita do rio 
á uma oitava colina, o Janículo.)

Verificou-se que a lendária fun
dação da cidade por Rômulo cor
responde ao surgimento do Septi- 
montium, uma liga de aldeias 
albanas ou latinas situadas no Pa
latino, no Esquilino e no Célio. De
pois, essa liga foi dominada pelos 
sabinos estabelecidos no Quirinal, 
Viminal e Capitólio. Fortalecen
do-se, o Septimontium  prejudicou 
as comunicações pelo Tibre entre 
as cidades etruscas de Veies e Fide- 
nes, motivo pelo qual os etruscos 
ocuparam a liga de aldeias, à qual 
chamaram Rumon  (Roma), que 
signiTica “ a cidade do rio” . Outra 
versão etimológica diz que 
“ Roma” era o nome de uma deusa 
indo-européia, que os primeiros ha
bitantes do Lácio adoravam.

Inserida na zona econômica 
etrusca e rodeada de povos essen
cialmente agrícolas, Roma tor
nou-se um entreposto de mercado
rias vindas do Mediterrâneo e um 
lugar de comerciantes e artesãos 
que prosperavam sob proteção 
etrusca.

Nesse contexto, a revolução re
publicana de 509 a.C. expressou a

revolta nacional dos latinos contra 
seus dominadores etruscos e ainda 
uma investida dos patrícios rurais 
sobre o povo romano, que prospe
rava com o comércio e a indústria, 
ligados ao império etrusco.

M onarquia e República

A autoridade em Roma era exer
cida segundo um sistema de origem 
patriarcal, como extensão das prer
rogativas dos chefes de família. O 
rei era ao mesmo tempo chefe mili
tar, juiz supremo e sumo sacerdote, 
mas precisava do consentimento de 
uma assembléia dos cidadãos em 
idade militar (Comitia Curiata) 
sempre que quisesse modificar a lei 
tradicional, conceder perdões ou 
declarar guerra. O papel da assem
bléia (que votava por grupos, ou 
cúrias) limitava-se ao poder de veto 
nesses assuntos, além de aprovar 
ou não a indicação dos reis, que 
não podiam ser depostos.

Outro órgão importante e que se 
revelaria como eixo do poder era o 
Conselho de Anciãos ou Senado, 
composto por cem chefes —  mais 
tarde, trezentos — das famílias 
(gens) patrícias. Ocupavam o cargo 
em caráter vitalício, e eram nomea
dos pelo rei, sempre escolhido entre 
eles (praticamente como um dele
gado do poder senatorial). Quando 
vagava o cargo do rei, a função 
passava ao Senado, até que a as
sembléia confirmasse um novo mo
narca. O Senado tinha o direito de 
vetar decisões do rei, mesfno as ra
tificadas pela assembléia, sempre 
que contrariassem as leis tradicio
nalmente estabelecidas.

Com a proclamação da Repú
blica, o rei é substituído por dois 
cônsules, eleitos todos os anos pela 
assembléia, entre os patrícios. Em 
tempo de guerra, podiam ser substi
tuídos por um ditador, eleito para 
um período de seis meses.

O Poder Executivo era assesso
rado por pretores (os encarregados 
de assuntos "jurídicos), edis (que 
cuidavam da vigilância e tambem 
do abastecimento de Roma) e ques- 
tores (administradores do tesouro 
público). Esses funcionários e os 
cônsules compunham o corpo de 
magistrados.

A aristocracia manteve seu po
der na República através do Se
nado. Assim, além de possuir a to
talidade das terras e monopolizar a 
vida religiosa, ela dominava o po
der político, pois o Senado era au
toridade permanente, encarregada 
de vigiar os ocupantes temporários 
de cargos executivos (magistrados) 
e capaz de impedir qualquer mu
dança.

O governo republicano basea
va-se portanto no equilíbrio e con
trole mútuo entre o poder monár
quico dos magistrados, o poder 
aristocrático do Senado e o demo
crático dos Comícios.

Na prática, a plebe ou multitudo 
de todos os não patrícios era man
tida inteiramente à margem do sis
tema político.

Entretanto, tomando consciência 
de sua importância militar nas 
guerras empreendidas por Roma 
contra seus vizinhos, os plebeus 
passaram a promover sucessivas 
revoltas e gradativamente obtive
ram a igualdade civil.
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pelo poderio romano). O desenvol
vimento da língua e suas manifesta
ções literárias são portanto insepa
ráveis da história política e civil de 
Roma.

Os romanos, ao contrário dos 
gregos, só criaram uma literatura 
depois que o Estado impôs uma 
unidade política e social aos dife
rentes povos da península. Desse 
modo, e unificador e assimilador o 
caráter mais marcante da literatura 
romana, mesmo quando os autores 
não são latinos nem itálicos (como 
Sêneca* e Quintiliano*, originários 
da Espanha). Além disso, como 
toda a arte romana, a literatura é 
inicialmente orientada para interes
ses práticos, porque nasce tarde. 
Sua intenção, nos anos anteriores a 
240 a.C. e tipicamente de valoriza
ção histórica.

Nesse período de origem (da fun
dação até a primeira guerra pú 
nica), a manifestação literária está 
na religião. Há os Carmina Salaria, 
que são cantos dirigidos aos deuses 
e entoados pelos salios (sacerdotes 
de muitos povos itálicos e que em 
Roma formavam dois “colégios”, 
um no monte Palatino, outro no 
Quirinal); os Carmina Fratrum Ar- 
valium, cantos de sacerdotes lati
nos que invocam a prosperidade 
agrícola; os Neniae, ou cantilenas 
fúnebres; e o Saturnius, um verso 
especial usado antes do século III 
a.C. Esses exemplos têm mais valor 
histórico do que artístico. As for
mas mais ricas da época das ori
gens da literatura romana, já  carac
terizada por certa correção de 
língua e estilo, são geralmente anô
nimas, de criação popular e de tra
dição real.

A época tem duas correntes poé
ticas: uma ligeira e agreste, outra 
épica e religiosa. Os romanos cos
tumavam contar as façanhas de he
róis lendários ou contemporâneos 
quando se reuniam em festas e ban
quetes. Muitas vezes acompanha
dos de música, esses versos eram 
chamados Carmina Convivalia e 
deles se originaram os poemas épi
cos que surgiram nas obras de 
Lívio Andrônico (cerca de 284 a 
204 a.C.) e Névio (275-200 a.C.).

Outro tipo de composição poé
tica põe em relevo os aspectos po- 
pularescos do cômico e do satírico: 
são as Atellanae, os Fescennini e as 
Saturae Dramaticae. Atellana  é 
uma espécie de improvisação em 
torno de um tema principal (trica 
ou enredo); seu nome vem da ci
dade de Atella, que ficava entre a 
Campânia e o Lacio. Nessa repre
sentação há certos tipos caracterís
ticos como o pappus (velho ridí
culo), o maccus (bobo), o dossenus 
(corcunda sábio), o bucco (taga
rela). Os Fescennini são diálogos 
de caráter satírico e licencioso, re
citados pelo povo nas festas religio
sas.'C om  o tempo, incorporam-se 
a eles o canto e a dança, surgindo 
assim a Satura Dramatica.

Todas essas manifestações do 
período das origens são espontâ
neas e fazem parte da primitiva 
produção latina. A transiçao do pe
ríodo de produção popular para o 
da prosa „escrita é marcada pelo es
tadista Ápio Cláudio Cego, que 
compôs uma coletânea de princí
pios morais.

As demais manifestações cultu-

A religião recebeu influência externa, especialmente da Grécia e do Oriente. (Sala dos mistérios, em Pompéia.)

Os patrícios, temendo que os 
plebeus pudessem debilitar o exér
cito, passaram a fazer concessões, 
como a de lhes permitir (em 493 
a.C.) que elegessem seus represen
tantes. Esses “tribunos da plebe” 
podiam (como o Senado e os 
Comícios) vetar as ordens dos côn
sules. De início, havia apenas dois 
deles, depois o número foi aumen
tado para dez.

A luta dos plebeus por seus di
reitos dominou a política interna de- 
Roma nos séculos V e IV a.C. De
pois do direito de ter tribunos, eles 
conseguiram novas regalias como a 
Lei das Tábuas (445 a.C.), cuja im
portância maior estava em permitir 
que soubessem exatamente a exten
são de seus direitos; a liberdade de 
casamento com patrícios (443 a.C.) 
e finalmente o acesso à magistra
tura e ao sacerdócio (300 a.C.), o 

ue legalmente consolidou a igual- 
ade civil. Como era costume os 

magistrados passarem ao Senado 
depois de cumprirem seu mandato 
de um ano, os plebeus conseguiram 
ter acesso a um poder essencial
mente aristocrático (mas que assim 
continuaria, pois os senadores vin
dos da plebe acabavam absorvidos 
e corrompidos pelo ambiente do 
Senado).

A  co nqu ista  da  Itália

Roma expande seus domínios 
durante a República, apesar das lu
tas internas entre patrícios e ple
beus. As conquistas parecem van

tajosas para ambos, pois as terras 
tomadas aos vencidos eram distri
buídas entre os participantes da 
campanha. Por isso, o campesinato 
romano ia com algum prazer à 
guerra.

Depois de desalojarem os etrus- 
cos da margem direita do Tibre, em 
seu curso inferior, os romanos sub
meteram também o norte da Etrú- 
ria, em 395 a.C. Enfrentaram o 
cerco dos gauleses (390 a.C.) e do
minaram os equos a leste (457 a.C) 
e os volscos a sudeste (488 a.C.). 
A guerra mais difícil dessa fase foi 
contra os samnitas (habitantes dos 
montes Abruzzos), no fim do sé
culo IV a.C. Vencendo finalmente 
os samnitas (no início do século III 
a.C.), Roma apoderou-se da rica e 
fértil região da Campânia.

Nesse conflito, os romanos en
traram em contato com os gregos 
da Itália meridional e fizeram 
guerra a Tarento, a mais forte das 
cidades gregas da região. Os taren- 
tinos pediram auxílio a Pirro, rei 
do Epiro, que venceu os romanos 
em Heradea (280 a.C.) e Asculum 
(279 a.C.), mas foi derrotado em 
Benevento (275 a.C.). Tomando 
Tarento, Roma estendeu à Itália 
meridional seu domínio, que já 
abrangia a Itália central e os Ape- 
ninos (exceto o vale do Pó). Boa or
ganização e eficientes armamentos 
garantiam as sucessivas vitórias de 
seu exército.

A chegada ao sul da Itália pôs 
os romanos em confronto com os 
cartagineses, descendentes dos fení-

cios* de Tiro, que haviam feito de 
Cartago (atual Túnis) uma potên
cia comercial e militar, que chegou 
a dominar todo o Mediterrâneo 
ocidental. Cartago era um obstá
culo ao expansionismo romano. Se
guiram-se as guerras púnicas (os 
romanos chamavam os cartagine
ses de poeui), que marcaram o fim 
de um período da história romana.

Essa fase fora caracterizada pelo 
desenvolvimento de condições fa
voráveis à expansão subsequente, 
entre as quais se destaca o êxito na 
realização de uma unidade nacio
nal. Em apoio a essa unidade, ha
via uma estrutura política relativa
mente equilibrada (marcada pela 
busca de um consenso que minimi
zasse os antagonismos); uma orga
nização administrativa minuciosa, 
centralizada e eficiente; e a ausên
cia de uma cultura consistente, o 
que, combinado ao desenvolvi
mento e expansão de um idioma 
nacional, criava uma grande recep
tividade a toda influencia cultural 
externa.

C u ltu ra  das origens

O latim*, língua dos antigos ha
bitantes do Lácio, acompanhou o 
curso histórico das conquistas ro
manas. Sobrepujando os demais 
dialetos itálicos, desenvolveu-se 
como meio de comunicação entre 
as cidades e difundiu-se por toda a 
península (mais tarde se espalharia 
pela Europa, África do norte e al
gumas regiões da Ásia alcançadas
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rais do período revelam a influên
cia dos etruscos, à qual se somaria 
a dos gregos, ambas adaptadas de 
forma utilitária pelos romanos. 
Também na religião essas influên
cias se confundem, embora ela se 
assemelhe mais à grega (provavel
mente pelo parentesco cultural in- 
do-europeu, comum a gregos e ro
manos). Os deuses têm atributos 
semelhantes, embora os nomes va
riem (Júpiter, senhor dos céus, lem
bra o Zeus dos gregos; Vênus, 
deusa do amor, assemelha-se a 
Afrodite; Netuno, deus do mar, a 
Posêidon, etc.). Como a grega, é 
uma religião prática, visando a 
agradar os deuses para obter be
nefícios na terra, sem envolver uma 
moral que servisse de preparo para 
a vida futura. De início, os deuses 
são numes ou espíritos; mais tarde, 
por influência etrusca e grega, as
sumem forma humana. Os sacrifí
cios são dirigidos por pontífices, 
bem mais poderosos que os sacer
dotes gregos, constituindo uma ca
tegoria organizada e com atribui
ções bem definidas.

As primeiras realizações dos ro
manos na arquitetura (um setor ern 
que se destacariam bastante) são 
templos de estilo tipicamente etrus- 
co-itálico, como o Capitolino e o 
de Ceres, edificados por volta do 
século VI a.C.

Sua arquitetura distingue-se so
bretudo pelo uso do arco e da abó
bada, técnica herdada dos etruscos 
e que permite grandes edificações, 
como, por exemplo, os aquedutos: 
o Acqua Appia {de 312 a.C.) é um 
conduto subterrâneo de 16 quilô
metros, com um trecho de 90 me
tros sustentado por arcos, ao ultra
passar um pântano; e o Acqua 
Mareia (144/140 a.C.) tem 92 qui
lômetros, dos quais 11 correm so
bre arcadas.

De início, não há material de li
gação entre as pedras de cantaria 
(material básico das construções), 
pois o uso de argamassa só começa 
a generalizar-se a partir do século 
II a.C., permitindo então edifica
ções audaciosas e imensas.

À influência etrusca somou-se a 
helénica; no entanto, a arquitetura 
romana começa a adquirir caráter 
próprio durante os dois últimos sé
culos da República: a primeira 
basílica romana, a de Porcia, cons
truída por Catão em 184 a.C., já  
revela essa individualidade.

Os arquitetos romanos, ao con
trário dos gregos, separam a forma 
da estrutura: ao construírem um 
templo, concluem a estrutura e de
pois acrescentam-lhe colunas, fron- 
tões e pórticos como elementos de
corativos. Além disso, alteram a 
paisagem, incorporando-a às cons
truções, em vez de submeter estas 
ao ambiente, conforme o costume 
dos gregos.

No século II a.C. surgem os ar
cos de triunfo, para celebrar vitó
rias de generais, e as primeiras 
basílicas, destinadas à administra
ção da justiça, discussão de negó
cios e de política.

As casas, antigas residências dos 
donos de terras, transformam-se, 
sob influência grega, em lugares de 
meditação e luxo. Têm no centro 
um pátio interno (atrium) e suas ja 
nelas nunca se voltam para o exte
rior. As termas são construções

típicas dos romanos: originadas de 
locais de banho particulares, tor
nam-se locais abertos ao público, 
com vestiários; salas de banhos 
frio, morno e quente; biblioteca; e 
salas de jogos e de palestras.

O urbanismo romano caracteri- 
za-se por vias axiais cortadas por 
outras em ângulos retos, formando 
grandes retângulos.

A separaçao entre estrutura e 
forma na arguitetura e o gosto pela 
ornamentaçao contribuíram para o 
desenvolvimento da pintura mural, 
a ponto de ela tornar-se aspecto es
sencial das construções, especial
mente das casas. Foi dos etruscos 
que os romanos adquiriram esse 
gosto, tèndo absorvido deles a téc
nica da terracota (material de re
vestimento aplicado sobre ma
deira), que se prestava muito bem 
para a pintura em afresco*. Das 
primeiras pinturas, só restou a do 
túmulo de Esquilino, do século III 
a.C., cujos temas repetem os etrus
cos : cenas históricas, batalhas e ne
gociações. As obras do final da Re
pública e do império seriam mais 
conhecidas.

“ D eienda C a rta g o ”

A vitória na primeira guerra 
contra Cartago (de 264 a 241 a.C.) 
permite a anexação da Sicília e da 
Sardenha, que se tornam as primei
ras províncias do futuro império. 
Ao mesmo tempo, Roma prossegue 
sua expansão para o norte, con-

Fundindo influências etrusca e helénica, a arquitetura romana desenvol
veu-se principalmente no setor de obras públicas. (Ruínas de Pompéia.)

O sul da Itália foi incorporado pelos romanos durante as guerras púnicas. (Templo da Praça Armerina, Sicília.)
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quistando a Ilíria (atual Iugoslávia) 
em 229/228 a.C. e a Gália Cisal
pina (tomada de Milão) em 222 
a.C.

A segunda guerra púnica, de 218 
a 202 a.C., começa com vitórias do 
general cartaginês Aníbal*, no lago 
Trasimeno e em Canas. As forças 
de Aníbal penetram na Itália e 
Roma escapa com dificuldade de 
uma grande derrota. Além dos su
cessos cartagineses, há insurreições 
no sul da Italja e dissensão política 
na capital. É o Senado que, em
preendendo uma campanha para 
aglutinar as facções, consegue a 
unidade necessária ao esforço de 
guerra. Assim Roma conquista a 
Espanha, base de operação das 
ofensivas de Cartago, e parte para 
a guerra no norte da África: em Sa- 
mos (202 a.C.), Aníbal é vencido 
pelo general romano Cipião*, o 
Africano. Desse modo, Roma do
mina o Mediterrâneo ocidental, tor- 
nando-se a primeira potência do 
Ocidente.

A partir do século II a.C., são os 
generais que inspiram a política ex
terna, dando-lhe um carater marca- 
damente imperialista. Tranqüila a 
oeste, Roma lança-se contra o Rei 
Filipe V (237-179 a.C.) da Mace- 
dônia, que havia auxiliado Aníbal. 
Vencendo-o em 197 a.C., torna a 
Grécia seu protetorado e volta-se 
contra um adversário mais difícil, 
em outra parte do antigo império 
helenístico: o rei selêucida An- 
tjoco* III da Síria, que governa a 
Ásia Menor e oferece asilo a Aní
bal. Em 192 a.C., Antíoco toma a 
ofensiva na Grécia, mas acaba 
sendo vencido no passo das Termó- 
pilas em 189 a.C.

Em 146 a.C., Roma consolida 
seu domínio sobre a Grécia e a Me- 
cedônia, que tentavam rebelar-se, e

as transforma em províncias. No 
mesmo ano, o Senado lança a ofen
siva final contra Cartago, que, já  
reduzida a seus domínios em torno 
da cidade, recebe a ordem de re
cuar para longe da costa. A obe
diência equivaleria ao suicídio de 
uma nação que vivia do comércio. 
Os cartagineses recusam e Roma 
declara a guerra.

Os exércitos cumprem a ordem 
de arrasar a cidade (Delenda Car- 
taço era o conselho constante de 
Cícero*); os cartagineses tornam-se 
escravos e a região transforma-se 
na província romana da África.

Em 133 a.C., a longa resistência 
dos montanheses e pastores celtibe
ros da Espanha é reduzida pelos ro
manos, que consolidam seu domí
nio com a conquista e saque de 
Numância. Na mesma época, a 
anexação da Gália meridional ga
rante-lhes a livre circulação por to
das as margens do Mediterrâneo, 
ao qual passam a chamar Mare 
Nostrum  (nosso mar).

M uitos cam inhos, 
um só rumo

As conquistas rompem o equilí
brio social e cultural de Roma. O 
helenismo*, com toda a riqueza de 
sua cultura, começa a ser introdu
zido através da Magna Grécia (sul 
da Itália) e surge pouco a pouco 
nos costumes da aristocracia.

Roma torna-se fabulosamente 
rica. Para ela encaminham-se os 
produtos mais raros do Oriente, as 
obras de arte da Grécia, os metais 
da Espanha, os animais e plantas 
da África, os cereais de todas as 
províncias. Também seguem pára 
Roma milhares de escravos, entre 
eles muitos filósofos, cientistas e 
artistas do mundo helénico.

Atrás da legiões, Roma lança 
seus publicanos, cidadãos contrata
dos pelo Estado para recolher im
postos e realizar obras públicas.

Vasta parte do mundo latiniza-se 
e a sociedade romana passa por 
uma transformação profunda, nos 
séculos III e II a.C., em seguida às 
guerras púnicas. Não é mais a so
ciedade de camponeses, soldados e 
sacerdotes.

A venda de prisioneiros de 
guerra causara um enorme au
mento no número de escravos. Ao 
lado da nobilitas senatorial —- des
cendentes dos antigos patrícios, 
cujo poder tem origem rural e que 
são proibidos de ocupar as ativida
des “aviltantes” da indústria e do 
comércio (Lei Cláudia, de 219 
a.C.) —  começa a crescer uma 
classe nova, de homens de negó
cios: os “ cavaleiros” . A princípio, 
esse nome era aplicado so aos ho
mens mais ricos da primeira cate
goria do censo, que serviam na ca
valaria. Mais tarde, o termo foi 
estendido aos abastados em geral.

Mas a classe rural, onde se re
crutava o exército, não se benefi
ciara das conquistas. Voltando a 
suas terras depois das batalhas, os 
agricultores percebem que não po
dem mais viver de sua atividade, 
pois Roma passara a abastecer-se 
com o trigo barato das províncias. 
Paralelamente à ruína dos agricul
tores, intensifica-se o regime de 
grande propriedade baseada no tra
balho escravo: ao final do século II 
a.C., havia cerca de 2 000 proprie
tários apenas, entre os 400 000 ci
dadãos romanos.

Assim, juntamente com as rique
zas, os sábios, artistas e escravos, 
toda uma classe arruinada toma o 
caminho de Roma, engrossando 
cada vez mais uma massa desocu

pada que servira o Estado e gozava 
de direitos civis, mas não tinha 
com o que manter-se.

“Panem et circenses”

Esse contingente de cidadãos 
sem recursos transforma-se em 
massa de manobra dos políticos, 
que disputam seu apoio eleitoral 
oferecendo-lhe jogos, representa
ções teatrais e festas; e do Estado, 
qué lhe distribui alimentos em pa
gamento à antiga e presente leal
dade.

Roma cria assim um esquema 
demagógico de controle social — o 
chamado panem et circenses (“pão 
e circo”) — que não chega a evitar 
totalmente a eclosão de sérios con
flitos e revoltas, pois mantém o 
problema social decorrente do em
pobrecimento de grande parte dos 
cidadãos (transformados em para
sitas). Os poucos que enriqueceram 
com as conquistas esbanjam larga
mente, cercados de escravos. Aven
tureiros conseguem encargos públi
cos e pilham as províncias: a 
antiga cidade-Estado não está ad
ministrativamente preparada para 
suas responsabilidades imperiais, o 
que agrava a crise política.

A invasão helenística

A lenta fusão que se produz na 
época republicana entre os elemen
tos culturais nativos e os estrangei
ros resulta, no fim do século II 
a.C., na predominância do fator he- 
lenistico. Mas há resistências a essa 
transformação, que afeta o próprio 
caráter romano, um pouco ligado à 
arte e à filosofia.

A princípio, a arte que emerge 
da crescente influência, grega tem 
caráter aristocrático. E cultivada
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apenas por um pequeno grupo de 
humanistas e amantes da arte, e 
vista com desconfiança por muitos 
romanos, que defendem um desen
volvimento cultural autônomo, ba
seado nas tradições latinas. O mais 
destacado deles é Catão*, o Cen
sor, defensor ferrenho da simplici
dade rústica e dos antigos costumes 
romanos. Mas a progressiva pene
tração do espírito helenico é aceita 
e incentivada por outros (como Ci- 
pião, o Africano, e sua família).

A arte helenística tem a pratici- 
dade que caracteriza o carater ro
mano: os artistas preocupam-se 
mais com a verdade do que com a 
beleza. Por essa razão, o retrato, já 
muito comum entre os etruscos, 
torna-se um gênero predileto dos 
romanos, que nele alcançam mui
tas vezes um realismo notável. E a 
pintura que surge é uma arte popu
lar, dirigida a todos como um 
idioma comum para informar sobre 
acontecimentos notáveis (cenas de 
guerra, mostrando o heroísmo de 
generais e a humilhação de venci
dos) ou convencer as pessoas a to
m ar um partido.

O senso prático também conduz 
ao ecletismo: o artista combina for
mas da maneira que convenha a 
seu objetivo. Arcos etruscos e colu
nas gregas unem-se num novo sis
tema de construção. Em geral, a ar
quitetura preserva o sistema 
etrusco e acrescenta-lhe elementos 
decorativos gregos. As edificações 
feitas na Italia e nos países con
quistados são sobretudo utilitárias: 
pontes, estradas, aquedutos, esgo
tos, mercados e termas, além dos 
templos e dos teatros.

Na literatura, ainda em seu iní
cio (antes da República havia ape
nas a poesia popular e a composi
ção de preceitos morais dos 
Annales Pontificum), o ambiente 
heróico, decorrente das guerras itá
licas e púnicas, determina o apare
cimento de crônicas narrando a 
história romana. Mas os primeiros 
cronistas escrevem em grego, que 
ainda é o idioma literário domi
nante, para divulgar aos povos a 
bravura e a grandeza de Roma.

C rise  e d itaduras

Percebendo que o problema 
agrário situa-se na origem da crise 
romana, os tribunos Tibério e Caio 
Graco* tentam, de 133 a 121 a.C., 
estabelecer diversas reformas, nota- 
damente a distribuição aos pobres 
de parte das terras públicas, expro
priando os grandes proprietários 
(uma lei de Tibério, aprovada pela 
assembléia, limita a propriedade de 
cada um a cerca, de 125 hectares).
Mas os irmãos Graco chocam-se 
com a oposição da oligarquia sena
torial, que recorre à_ chacina — 
junto com os líderes são assassina
dos centenas de seus partidários.

__ O recursú à violência e a corrup
ção desmascaram a nobilitas ro
mana: antes da guerra de 112/105 
a.C., os senadores foram suborna
dos pelo inimigo (o Rei Jugurta*, 
da Numídia) e o acontecimento tor
nara-se conhecido. A permanente 
crise política e os problemas de 
manutenção das fronteiras do vasto 
império facilitam aos generais vito
riosos o acesso à popularidade, e
alguns deles sabem capitalizar o Entre povos conquistados, impuseram e assimilaram crenças. (Ruínas do Templo de Vênus, em Balbeck. Líbano.)

Com suas guerras, os romanos obtinham escravos. (Óleo de Pogliaghi.)

apoio do povo descontente. Dessa 
forma, a guerra da Numídia (norte 
da África) populariza Caio Mário*, 
um simples cavaleiro, gue acaba 
sendo imposto como consul pelo 
partido das massas.

Reeleito cinco vezes, Mário go
verna baseado na força do exército, 
cuja composição modifica, substi
tuindo os cidadãos por mercenários 
atraídos pelo soldo e pela promessa 
de distribuição de terras. O novo 
exército caracteriza-se pela dedica
ção extrema a seus chefes e tor
na-se uma ameaça permanente às 
instituições republicanas.

Depois do governo poderoso e 
popular de Mário, é a vez de a oli
garquia senatorial tentar restaurar 
todos seus antigos privilégios, o 
que consegue por algum tempo 
através da ditadura de Sila*.

Os problemas externos conti
nuam desafiando o poder romano: 
de 90 a 88 a.C., depois de alguns 
conflitos armados, os aliados de 
Roma exigem e conseguem o di
reito da cidadania* (Lei Júlia, de 
90 a.C.). Em 88 a.C. começam 
também as longas guerras contra o 
rei do Ponto, Mitndates*, que pro
curava estender seus domínios^ so
bre possessões romanas da Ásia 
Menor.

Nesse contexto, cresce a popula
ridade de três generais que conse
guem importantes vitórias militares 
e políticas. Pompeu*, unj deles, 
vence a guerra do Ponto, domina 
uma revolta na Espanha e, com a 
ajuda de Crasso*, esmaga a grave 
rebelião dos escravos chefiados 
pelo gladiador Espártaco* (que 
chegara a reunir 7Ò000 homens, 
derrotara vários exércitos romanos 
de 73 a 71 a.C. e por pouco não 
invadira Roma).

Em 59 a.C., Pompeu e Crasso 
tomam o poder, formando com 
Caio Júlio César* o primeiro triun- 
viratum.

César sucedera seu tio Mário na 
liderança do partido popular (que o 
elegeu sumo pontífice em 67 a.C.) 
e, como general, vinha acumulando 
êxitos na Gália.

Crasso morre em 53 a.C. Nos 
anos seguintes, César efetiva a con
quista total da Gália, e prepara-se 
para voltar a Roma, prestigiado e
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vitorioso, para assumir sua parte 
no poder. Temendo-o por suas liga
ções populares, o Senado alia-se a 
Pompeu e tenta impedir que o gene
ral ausente chegue a Roma che
fiando seu poderoso exército. César 
recusa-se a depor as armas antes de 
voltar. Marcha através da Itália e 
derrota as forças de Pompeu.

Júlio César torna-se o único se
nhor de Roma. Mantendo na apa
rência as debilitadas instituições re
publicanas, aceita o consulado por 
dez anos; a ditadura por igual pe
ríodo; o título de imperator (deten
tor do imperium, que significava o 
poder executivo); e finalmente a di
tadura perpétua.

Mas a antiga oligarquia arma 
uma conspiraçao, dirigida por Bru- 
tus* e Cássio* e, no dia 15 de 
março de 44 a.C., o ditador é as
sassinado no Senado.

Seguem-se novas guerras civis, e 
o poder é disputado por M a rc o *

Antônio e Otaviano (futuro Au
gusto*), filho adotivo de César. Os 
dois reconciliam-se em 43 a.C., for
mam um segundo triunviratum  
com Lépido*, esmagam os aristo
cratas responsáveis pelo assassínio 
de César e dividem o mundo entre 
si: a Otaviano cabe o Ocidente, 
com a Itália; a Marco Antônio, o 
Oriente; e a Lépido, a África.

Anos depois, o triunviratum  de
sentende-se. Lépido é deposto em 
36 a.C.; Antônio alia-se a Cleópa- 
tra*, rainha do Egito; e Otaviano 
consegue que o Senado lhes declare 
guerra. Vitorioso em 31 a.C., Ota
viano torna-se o dono absoluto do 
poder e anexa o Egito, reduzido a 
província romana. E o fim das 
guerras. E da República.

A sociedade satirizada

Nos dois últim os e conturbados 
séculos da República, o caráter ro

mano também vinha sofrendo mu
danças, que refletiam a crise social. 
O povo começava a preocupar-se 
com problemas de organizaçao so
cial e econômica, a cultivar novos 
conceitos de fraternidade, liberdade 
e democracia* veiculados pela filo
sofia grega. Certas correntes do 
pensamento grego eram difundidas 
e interpretadas à luz da agitada 
realidade romana, principalmente o 
epicurismo* e o estoicismo*. E 
acentuava-se uma atitude crítica 
em relação à sociedade, através do 
recurso à sátira*.

A literatura passa a ser usada 
como veículo de idéias que servirão 
de armas para que, o indivíduo se 
liberte do Estado. É uma época de 
crise que se reflete, por exemplo, na 
obra do poeta satírico Caio Lu- 
cílio*.

O espírito de sátira revela-se so
bretudo no teatro, atividade que 
parte do ostracismo para um desen

volvimento excepcional, nesse final 
de República (principalmente atra
vés das comédias de Plauto* e Te- 
rêncio*).

Desvinculando-se completamen
te do âmbito religioso ou cele- 
brativo que tinha na Grécia (de 
onde foi importado), o teatro ro
mano destina-se tão somente a en
treter o espectador. A fim de conse
guir isso, os autores (como Plauto) 
inserem no texto motivos familiares 
aos romanos; acentuam as perso
nagens com violentos toques de sá
tira (o chamado italum acetum); in
troduzem disfarces, truques de 
escravos, vulgaridades e obscenida
des ; e tornam as tram as muito mais 
intricadas.

Dos primeiros cômicos, desta
cam-se: Névio (235 a.C. - ?), autor 
de A  Mulher de Taranto e O A  divi- 
nho, que satiriza o ambiente social 
romano (foi preso por ordem de Ci- 
pião, o Àfricano); Titínio (século II 
a.C.), que representa em suas co
médias (Barbatus, Caecus, Ge
mina) o mundo da gente humilde; 
Tito Quinzio Atta (séculos II I 
a.C.), autor de A Tia Materna, A 
Sogra, A  Nora, Os Primos, O Ca
beleireiro.

Plauto é considerado um dos 
mestres da comédia mundial. 
Conta com extraordinário talento 
observador, adquirido na estreita 
convivência que teve com escravos, 
mercadores, soldados e prostitutas. 
Disso resultam obras vigorosas, 
temperadas com obscenidades e 
grosserias.

Terêncio usa temas semelhantes, 
mas com um tratamento moralista. 
Por isso o público romano não 
gosta de suas comédias, chegando 
a abandonar o local das representa
ções para ver equilibristas e lutas 
de gladiadores (segundo o próprio 
autor). Suas peças revelam a preo
cupação de satisfazer uma camada 
aristocrática que, afastada dos va
lores religiosos, busca uma moral 
cívica capaz de cumprir o mesmo 
papel.

O público prefere os gêneros im
provisados, que evoluíram das ma
nifestações romanas primitivas: o 

fescennino, a satura, as atellanae, o 
mimo e a pantomima. Desses, as 
atellanae foram o primeiro gênero 
a receber uma forma literária, por 
volta de 90 a.C., através de Pompô- 
nio e Névio. Álguns fragmentos 
que delas restaram sugerem temas 
inspirados em incidentes vulgares 
da vida camponesa e urbana, com 
situações pouco verossímeis e de 
cunho fortemente obsceno.

O mimo  é a mais popular dessas 
formas. Conhecido desde o século 
VI a.C. e originário de Siracusa 
(antiga colônia grega), exerceu in
fluência considerável na  comédia 
latina. Reproduz aventuras vulga
res em tom de farsa, com alusões 
a fatos contemporâneos e uso de 
personagens que tendem a tor
nar se fixas. De extrema licenciosi
dade, é o único gênero teatral da 
Antiguidade representado por ato
res sem máscara e com a participa
ção de mulheres no elenco (nos de
mais, as mulheres da história eram 
representadas por homens travesti- 
dos). O primeiro a dar forma literá
ria ao mimo foi Decimus Saberius 
(104-43 a.C.).

A tragédia tem um público
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Onde chegavam, evidenciavam seu u tilita rism o. (Estrada romana em Éfeso.)

idéia do homo novus —  um novo 
homem que, além de suas obriga
ções para com o Estado, deve dedi
car-se ao lazer intelectual (otium). 
Outro divulgador da filosofia grega 
na época é Marco Terêncio Var- 
rão*, cujas obras mais destacadas 
referem-se à poesia (como Satirae 
Menippeae) e à filologia (De Lín
gua Latina). Na historiografia, 
Cornelius* Nepos dedica-se ao ge- 
nêro biográfico, numa extensa obra 
que serviria de inspiração a Plu- 
tarco*.

A pintura romana —  que se de
senvolve particularmente no final 
da República — costuma ser divi
dida em quatro estilos principais, 
dos quais os três primeiros si
tuam-se na época republicana. O 
“primeiro estilo” ou “estilo de in
crustação” , aplicado em paredes 
uniformes, emprega uma policro
mia contrastante com base no ama
relo, no preto e no vermelho. Exem
plos dele estão na Casa Samnita, 
em Herculano, na Casa de Salús- 
tio e no Peristilo da Casa do 
Fauno.

O “segundo estilo” ou “estilo ar
quitetônico” começa por volta de 
80 a.C., no governo de Sila, e de
clina no início da era cristã. Carac- 
teriza-se por temas inspirados no 
repertório grego, pintados sobre co
lunas, arcos e frisas. Nas paredes 
de uma pequena sala da Vila dos 
Mistérios, em Pompéia, aparecem 
ainda hoje figuras em tamanho 
quase natural, interpretando diver
sos momentos da iniciação nos 
mistérios de Dionjsio ou Baco. 
Apesar da inspiração grega, o de
senvolvimento dos elementos ar 
quitetônicos, o realismo e a indivi
dualização de algumas persona
gens são tipicamente romanos.

O “terceiro estilo” ou “estilo or
namental” é uma evolução do ante
rior. Os elementos arquitetônicos 
são menos usados, mas muito de
corados. Usam-se motivos vegetais 
e fundos de uma só cor — verde 
ou preto — como na C asa de Lu- 
cretius Fronto, em Pompéia (cerca 
de 30 a.C.). O último estilo pictó
rico romano seria definido na fase 
do principado ou império.

O -século de Augusto

muito restrito de aristocratas e 
amantes da literatura. Grande 
parte das obras do gênero não 
chega a ser encenada, ficando redu
zida à leitura para um grupo de ini
ciados. Quase não se têm notícias 
dos autores trágicos romanos, ex
ceto Sêneca, que se inspira no re
pertório e nos autores gregos, mas 
produz peças sutis e moralistas, ri
cas em análises psicológicas, que 
exerceriam bastante influência 
sobre o teatro europeu.

Uma característica dessas obras, 
que evidencia o caráter romano, é 
a de não submeterem as persona
gens a um destino jnexoravel nem 
enfatizarem a religião, como as tra
gédias gregas; em Sêneca, o ho
mem pode modificar ou pelo menos 
não aceitar tranqüilamente o que 
lhe é imposto, além de extrair efei
tos beneficos dos_ próprios males. 
As montagens são bastante sim
ples, já  que se dirigem a um público 
restrito. (O povo romano da época 
prefere disputas esportivas e espe
táculos de circo, nos quais gladia
dores se enfrentam em sangrentos 
combates ou tentam derrotar ani
mais ferozes.) Chega-se a afirmar 
que as tragédias ae Sêneca nem 
chegaram a ser encenadas, durante 
a vida do autor.

Já durante o século III a.C., a 
oratória romana passa a esboçar 
suas peculiaridades: mordacidade, 
espírito de contestação, simplici
dade e cuidado em comover, em to
car de maneira sutil todas as gamas 
da emoção humana. Nesse campo, 
os romanos revelam-se originais, 
pois sua inclinação inicial para a 
eloqüência não tem base no hele- 
nismo. Os oradores mais brilhantes 
dessa fase inicial são os irmãos 
Graco: à palavra impetuosa de 
Caio, soma-se a alocuçao racional 
e equilibrada de Tibério.

A fase clássica da cultura ro
mana começa na epóca de Júlio 
César, depois de um período de 
conflito entre defensores e adversá
rios do helenismo. Como numa ten 
tativa de superar o dilema, surge na 
literatura a escola dos neoteroi (ou 
“poetas novos”): eles defendem o 
afastamento das tradições e dos 
modelos habituais, além de um refi
namento da forma, com lapidação 
do antigo estilo rígido e imponente, 
procurando resumir a delicadeza 
da lírica em poucos versos. Sua 
criação assemelha-se à do último 
período alexandrino da poesia 
grega. O maior dos “poetas novos” 
e Catulo*, cujo Liber, de 116 poe
mas, é uma harmoniosa coleção de 
sentimentos expressos em forma 
poética.

_ Através do poeta Lucrécio*, que 
não pertencia ao grupo dos “no
vos”, difundiu-se a filosofia epicu- 
rista, sobretudo na obra De Rerum  
Natura (Sobre a Natureza das Coi
sas), em que ele acrescenta aos te
mas áridos da filosofia uma forte 
dose de sentimento.

Um  novo homem

Mas o espírito romano da época 
de César reflete-se de forma mais 
integral na figura de Marco Túlio 
Cícero —  político, orador e difusor 
da filosofia grega. Contestando a 
suprem acia absoluta do Estado so-
bre o indivíduo, Cícero defende a

“ Liberdade é ser escravo de Cé
sar.” Essa frase irônica da peça Cé
sar e Cleópatra (de Bernard Shaw*) 
resume a situação do mundo ro
mano, depois da ascenção de Ota- 
viano ao poder. Estabelecia-se uma 
paz fundamentada na supremacia 
incontestável de Roma sobre o 
mundo ocidental. Em troca dessa 
paz e do_ proclamado orgulho de 
ser cidadão romano, perdia-se a in 
dependência.

A ascensão de Otaviano inau
gura um período de estabilidade 
política e grandes realizações, sob 
um poder extremamente centrali
zado. O assassínio de Júlio César 
fora um último ato de desespero da 
aristocracia senatorial, para con
servar o antigo poder. Os tradicio
nais mecanismos da política ro
mana visando a evitar o poder 
pessoal enfraqueceram-se progres
sivamente com as sucessivas crises 
que levaram às ditaduras, aos 
triunviratos e finalmente ao “ prin
cipado” esboçado por César e insti-A ponte queTrajano construiu sobre o Danúbio fo i a maior da Antigu idade
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tu ído plenamente por seu sucessor. 
Os senadores curvam-se finalm ente  
ao poder pessoal e in titu lam  Ota- 
viano “ príncipe do Senado” . Ele 
acrescenta esse títu lo  aos outros 
que o caracterizam  com o dono ab
soluto do poder executivo: A u 
gusto, que ele adota com o novo 
nome: Invio láve l, Pontífice M á 
xim o e Pai da Pátria .

O imperium proconsulare de Au
gusto estende-se a todas as provín
cias, abrange todo o mundo medi
terrâneo, e é exercido através de 
funcionários nomeados direta
mente por ele, o que equivale a uma 
administração imperial. As formas 
do antigo Estado republicano con- 
servam-se, mas atrofiadas e inope
rantes. Em seu governo, a literatura 
e as artes romanas chegam ao apo
geu —  tanto que os cem anos ante
riores a Cristo ficaram conhecidos 
como “o século de Augusto”.

Na epóca de César, que marcçu 
a primeira fase do período clás
sico ou áureo da civilização ro
mana (o chamado “século de Au
gusto”), a produção literária está 
impregnada da forte personalidade 
de seus autores, mas mostra-se um 
tanto rude e discordante, revelando 
a violência de sentimentos ainda 
não disciplinados. Com Augusto, 
Roma entra num período de paz 
depois de muitas guerras civis, o 
que facilita a organização do novo 
regime monárquico. A ação equili
brada e pacificadora do imperador 
manifesta-se em todas as áreas, in
clusive na literatura.

A pax romana de Augusto é cal
cada na consolidação e engrandeci
mento da política exterior e nas 
idéias de força, grandeza, potência 
e “ missão histórica” do povo ro
mano. Preconizando uma restaura
ção política, religiosa e moral, Au
gusto cuida da literatura com 
atenção especial, porque a consi
dera um meio seguro de alcançar 
objetivos políticos, de formar uma 
nova mentalidade. Aproxima-se 
dos gênios de seu tempo —  parti
cularmente de Virgílio e Horácio* 
— , envolvendo-os com favores 
através de seu grande colaborador, 
o Ministro Mecenas*.

Virgílio, o escritor mais repre
sentativo do período, reúne de 
forma incomparável os sentimen
tos, idéias, dores e esperanças que 
envolvem a transição da época de 
César para a de Augusto. Aprovei
tando-se da experiência artística de 
Catulo, ele molda sua poesia nas 
formas mais elegantes e harmonio
sas da língua latina. A inscrição 
gravada em seu túmulo resume o 
caráter de sua obra: Mantua me 
gennit, Calabri rapuere, Tenet nunc 
Partenopes. Cecini pasqua, rura, 
duces. (“ Nasci em Mântua, morri 
na Calábria, Nápoles me tem agora 
sepultado. Cantei os pastos [Bucó
licas], os campos [Geórgicas] e os 
chefes [Eneida] .”)

A obra de Quinto Horácio Flaco 
completa a de Virgílio; são eles que 
tornam grande, sob o aspecto lite
rário, o período de Augusto. Oví
dio* é um finalizador da época: em 
sua poesia já  estão presentes os 
germes de uma crise política e mo
ral que anunciava um novo mo
mento na literatura romana.

Entre muitos Doetas. essa fase
tem apenas um grande historiador: A  nrocura do ideal de beleza, os artistas rom anos expressavam  a personali

dade de modelos como os Imperadores César (em cima). Augusto e Nero.

Tito* Lívio, cuja obra A b  Urbe 
Condita, de 142 livros, conta de 
forma grandiosa a história que vai 
das origens de Roma ao império. 
Os costumes, os homens, as insti
tuições civis e militares, o caráter 
do povo que dominou o mundo oci
dental, apareceram na coleção.

Expansão artística

A influência benéfica da época 
de Augusto prolonga-se por mais 
de um século, até a morte do Impe
rador Adriano (138 d.C.). A arte 
expande-se, ganha novas expres
sões, mesmo afastando-se aos pou
cos do equilíbrio da tradição grega. 
Vários autores destacam-se no pe
ríodo: na cultura filosófica, Sêneca 
e Petrônio*, com Satyricon, uma 
das últimas grandes obras de crí
tica irônica a sociedade, que tam 
bém é censurada de forma mordaz 
e moralista por Juvenal*; na histó
ria, Suetônio*, que cria biografias 
eruditas e anedóticas e Tácito*, áu- 
tor .de análises psicológicas de 
grande profundidade; Plínio*, o 
Velho, desenvolve trabalhos de 
aguçada curiosidade científica; Plí 
nio, o Moço, desenvolve em suas 
Cartas o genero epistolar usado já  
por Cícero.

O tipo de poder pessoal que 
passa a predominar no Principado 
influencia bastante as artes. 0 so
berano ocupa um lugar primordial 
nas representações figuradas e pro
cura perpetuar, em monumentos, a 
lembrança de seu reinado, contro
lando inclusive as obras públicas. 
(Augusto dizia, em relação a 
Roma, ter encontrado uma cidade 
de tijolos e criado uma de már
more.) Os edifícios tornam-se mo
numentais e luxuosos, as constru
ções multiplicam-se.

Não havendo mais guerra para 
ocupar os plebeus, surge a necessi
dade de criar atividades para o 
povo, de atender a suas exigências 
de diversões e comodidades (circos, 
termas, habitações), embora a con
centração de riquezas se mantenha.

A expansão das artes no “ século 
de Augusto” inclui a música, que 
durante a República fora conside
rada nefasta aos costumes roma
nos. (Cipião chegara a fechar esco
las de música e dança, na fase de 
entrechoque do helenismó com as 
tradições romanas; e em 115 a.C. 
os censores proibiram o uso de 
qualquer instrumento musical, ex
ceto a flauta curta itálica. Mesmo 
um século depois, o velho Sêneca 
ainda considerava a música uma 
atividade pouco varonil.) Mas as 
proibições acabaram perdendo seu 
vigor, sobretudo depois que Varrão 
lançou sua obra De Musica (Sobre 
a Música), que, juntamente com as 
fontes gregas, se tornaria funda
mental para a evolução dessa arte, 
em Roma.

No ano 50 d.C. a música já  con- 
uistou os romanos. Homens e mu-
eres passam dias inteiros ou

vindo, compondo ou cantando 
árias. Até imperadores dedicam-se 
à música (Nero gostava de ser lou
vado por seus dotes de cantor).

O desenvolvimento musical está 
intimamente associado à poesia 
lírica, que é cantada ao som da 
cítara: a música romana subordi
na-se exclusivamente ao verso. Nos

qu
lhi
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casamentos, nas cerimônias religio
sas e nos jogos ouve-se música co
ral, com todas as vozes cantando 
as mesmas notas em diferentes to
nalidades.

Enquanto a cítara serve a poesia, 
a flauta acompanha as representa
ções teatrais. A flauta romana e 
mais longa, com mais furos e maior 
amplitude de expressão que a flauta 
atual. A lira e a cítara lembram a 
harpa moderna, mas assumem mui
tas formas e são maiores que as 
gregas (há notícias de cítaras extra
vagantes, do tamanho de carroças). 
A lira tem dezoito cordas, feitas de 
nervos ou tripas. No século I chega 
a Roma um instrumento vindo de 
Alexandria: o órgão hidráulico, 
com várias ordens de tubos.
' Nos jogos públicos, são freqüen
tes os concursos musicais e, du 
rante o império, até os mais^ sim
ples banquetes exigem música, 
mesmo que seja a de um único to
cador de flauta. Nas pan tom im a 
executam-se as symphoniae (coral 
e dança com acompanhamento de 
orquestra). A orquestra compõe-se 
basicamente de flautas, liras, cím- 
balos, gaitas, trombetas, syrinçes e 
scabella (tábuas presas aos pes do 
executante, capazes de produzir in
tensa percussão).

A escravidão permite o treina
mento, em larga escala e a baixo 
custo, de coros e orquestras. Mui 
tos estabelecimentos têm seus pró
prios músicos e mandam os mais 
capazes se aperfeiçoarem com 
grandes mestres. Profissionais de 
cítara, flauta e órgão saem em ex
cursões por todo o império, com 
muito sucesso, ganhando aplausos, 
dinheiro, monumentos.

Maturidade imperial

Augusto é sucedido pelos impe
radores da dinastia Júlio-Clau- 
diana —  seu filho adotivo Tibério* 
de 14 a 37 d.C.), Calígula* 
37/41), Cláudio* (41/54) e Nero 

(54/68). Segue-se uma época de cri
ses, com o trono ocupado sempre 
por pouco tempo: Galba* (68/69); 
Oto (69); Vitélio* (69); e a dinastia 
dos Flávios: Vespasiano* (69/79), 
Tito* (79/81) e Domiciano* 
(81/96). A sucessão dos Antoninos 
marcou o século II como um pe
ríodo de paz e boa administraçao: 
Nerva* (96/98), Trajano* (98/117), 
Adriano* (117/138), Antonino* 
(138/161), Marco* Aurélio (com 
Lúcio Vero de 161 a 169, sozinho 
de 169 a 177 e com Cômodo* de 
177 a 180) e Cômodo (180/192).

Teoricamente, a autoridade do 
soberano continua a emanar do Se
nado e do povo romano, apesar do 
caráter despótico e corrupto da 
maioria dos imperadores ate Domi
ciano. Assim, o período de relativa 
paz e progresso que teve início com 
Augusto prossegue ainda por mais 
de dois séculos.

No governo de Trajano, que pro
vinha da província romana da Es
panha (Hispania), o império atinge 
sua maior extensão: vai além do 
Danúbio, com a conquista da Dá- 
cia e estende-se também pelo 
Oriente com as anexações da Ará 
bia, Mesopotâmia e Armênia.

O comercio desenvolvera-se am
plamente (atingindo mesmo o Ex
tremo Oriente) e a agricultura be

neficiara-se da introdução de 
métodos racionais (fertilização, ro
tação de culturas). Havia um pe
queno desenvolvimento industrial 
(tecidos, cerâmica, produtos de me
tal e vidro), mas insuficientes para 
compensar o grande afluxo de mer
cadorias de luxo importadas de to
das as regiões do império.

As artes visuais romanas atin
gem plena maturidade nos primei
ros séculos do império. A pintura 
chega, por volta de 60, ao “estilo 
ilusionista” ou “estilo cenográ- 
fico”, uma síntese grandiosa dos 
anteriores, combinando de forma 
requintada elementos arquitetôni
cos e ornamentais.

O afluxo da civilização helénica 
deixara traços cada vez mais pro
fundos. Em seus primórdios, a arte 
romana era essencialmente popular 
e voltada para a expressão ime
diata da realidade; com a influên
cia grega, surge uma refinada ten
dência para a elaboração da beleza 
como ideal. D a assimilarão, mis
tura e posterior superaçao dessas 
tendências, nasce no final do século
1 a linguagem artística própria

desse povo conquistador, que se 
mostraria com maior intensidade e 
em sua melhor expressão no campo 
da arquitetura.

Rom a monumental

Menos ligados que os gregos à 
perfeição do edifício em si, os ro
manos tomam gosto pelo equilíbrio 
e pela medida (tendência manifesta 
mais acentuadamente na época de 
Augusto, quando a arquitetura se 
caracteriza pela elegancia). Na 
construção de teatros, o modelo 
grego é profundamente modificado: 
o espaço circular reservado à or
questra reduz-se a um semicírculo 
e a cena é ampliada. Desenvolve-se 
a edificação de anfiteatros feitos 
para espetáculos esportivos, como 
o Flávio ou Coliseu, construído em 
quatro andares: o térreo apresenta 
uma fachada de colunas etrusco- 
dóricas; o primeiro tem colunas jó 
nicas; no terceiro elas são corín 
tias; e o último termina num muro 
com bordas denticuladas.

Na época dos soberanos Flávios, 
observa se na arquitetura uma ten

dência a fugir dos padrões gregos 
e a atingir proporçoes gigantescas 
como as do templo de Vespasiano 
ou do novo templo de Nerva. Outra 
construção monumental é o forum  
de Trajano, que marca um estilo 
próprio dos romanos e consta de 
uma praça, duas salas cobertas, 
dois parlatórios, a basílica de Ulbia 
(com cinco naves), duas bibliotecas 
unidas por colunatas e o gigantesco 
templo do Divino Trajano.

Arcos de triunfo e colunas espa- 
lham-se por todo o império, mos
trando uma arte em que os rom a
nos se salientam: a arte dos 
baixos-relevos, que celebram cenas 
históricas de vitórias e captam o 
movimento das personagens. O 
Arco de Tito, a Coluna de Trajano 
e a Coluna de Marco Aurélio estão 
entre as obras mais significativas.

Um dos maiores exemplos da 
grandiosidade romana é o Panteão 
(templo de culto a todos os deuses), 
reconstruído por Adriano depois de 
ter sofrido um incêndio: apresenta 
forma circular e a sobriedade ex
terna contrasta com a exuberância 
da decoração interior. São da
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mesma época os temçlos de Vênus 
em R om a, com santuários duplos e 
um grande mausoléu.

Ao Imperador Sétimo Severo é 
atribuída uma das grandes realiza
ções urbanas do império: a cidade 
de Leptis Magna, localizada na 
África do Norte. Nessa mesma 
época, Roma passa por um período 
de reconstrução, em que se desta
cam as termas de Caracala, por sua 
grandiosidade.

Efígies e m osaicos

A instabilidade política do sé
culo III não permite que se façam 
construções monumentais. Elas 
voltam no século seguinte, mas já 
na parte oriental do império —  ex
ceto o Arco de Constantino, cons
truído em Roma, último grande 
monumento da Antiguidade ro
mana. Na fase da decadência do 
império, destacam-se os mausoléus, 
como o de Teodorico em Ravena, 
o de Santa Constância em Roma e 
o de Santa Helena na Via Labi- 
cane.

É por influência grega que a es
cultura passa a ser mais conside
rada na sociedade romana, mas foi 
um costume etrusco —  o de con
servar em casa o retrato em cera 
dos mortos — que alimentou a es
cultura romana. A partir desses re
tratos, chamados imagines majo- 
rum, surgem as efígies, em que os 
romanos revelam excepcional habi
lidade. A reprodução de rostos é 
um bom campo para o realismo ro
mano, permitindo marcar de forma 
precisa a personalidade e o tempe
ramento. A beleza de caráter so
bressai mais que a beleza formal, 
nessas figuras esculpidas segundo 
uma concepção marcadamente hu
mana e fortemente contrastante 
com o idealismo sobre-humano da 
escultura helénica. Nas figuras de 
César, os traços agudos, a arquite
tura óssea e os lábios duros e cerra
dos procuram captar ao máximo a 
expressividade do rosto, para reve
lar traços como vontade, ambição 
e gosto pelo poder. Assim, en
quanto o retrato grego se propunha 
a atingir uma verdade geral ultra
passando o indivíduo (e, em grande 
parte, voltada para temas religio
sos), o retrato romano procura re
constituir o indivíduo através de 
observação minuciosa.

O espírito positivo dos romanos 
transforma a dramaticidade do bai- 
xo-relevo helenístico em gênero his
tórico e narrativo. A história é tão 
importante para eles como fonte de 
inspiração quanto a mitologia para 
os gregos. É nos baixos-relevos, de 
grande valor histórico-documental, 

ue eles primeiro atingem a maturi- 
ade artística. Associado à arquite

tura como elemento de decoração, 
o relevo integra-se aos monumen
tos, principalmente os arcos de 
triunfo e as colunas. Uma forma 
original é encontrada na coluna de 
Trajano e retomada na de Marco 
Aurélio: as cenas desenrolam-se no 
correr de uma espiral que desce 
pela coluna, evocando cenas de 
conquista.

Do Oriente, Roma recebe o 
gosto pelos estuques. O artista esta
belece nas paredes e abóbadas divi
sões geométricas —  quadrados, 
círculos, losangos — e as guarnece

com molduras e temas pictóricos 
selecionados. Empregam-se duas 
técnicas: estampar com um molde 
o reboco fresco ou desenhar o mo
tivo com um estilete e encher os 
contornos com massa modelada 
(técnica que pode ser encontrada 
nos túmulos da Via Latina e em vá
rias termas).

Os mosaicos*, encontrados com 
abundância nas fontes de Hercu- 
lano e Pompéia, revelam uma arte 
essencialmente ligada à decoração 
e à arquitetura e primam pela ri- 

ueza de colorido, com variações 
e azuis e amarelos, e uso de jogos 

de luz. Aprimorando essa técnica 
do mosaico, adquirida dos gregos, 
os romanos compõem painéis com 
pequenos fragmentos de mármore e 
outras pedras (as tesseüae) brancas 
ou coloridas, ou mesmo cacos de 
vidro, fixados com argamassa. En
tre os estilos de mosaico usados, 
destacam-se o opus sectile (pedras 
duras de colorido natural incrusta
das em lajes de mármore), que so
breviveria em Bizáncio, passando à 
França nos séculos XVl e XVII 
com a denominação de opusfloren-

tinum; o opus signinum  (incrusta
ção de pequenos cubos ou pedras 
miúdas, segundo desenho geomé
trico ou floral bastante largo); e o 
opus vermiculatum  (uso de elemen
tos muito finos, permitindo as cur
vas), originário do Egito. Os qua
dros, preparados no estúdio do 
artista, são aplicados depois sobre 
a argamassa fresca. Os motivos são 
quase sempre episódios heróicos, 
cenas de caça, jogos e fatos do coti
diano, muitas vezes humorísticos. 
A arte do mosaico alcança seu 
pleno desenvolvimento por volta do 
século IV.

As artes menores, que por in
fluência etrusca têm especial aten
ção dos romanos, alcançam maior 
desenvolvimento no império. Moe
das e medalhas atingem grande 
perfeição artística, além de fornece
rem valiosas indicações históricas. 
A cerâmica, ao contrário dos obje
tos em metal ou madeira, é pura
mente industrial (os mais conheci
dos objetos de cerâmica são os de 
Arezzo). As candeias em terracota 
reproduzem, em miniatura, se
gundo técnica etrusca, as obras im

portantes da pintura e da escultura. 
As artes suntuárias incluem taças 
de cristal muito bem lapidadas e 
jóias de ouro trabalhadas com mi
núcia, embora o valor material te
nha maior importância do que a 
confecção. Destacam-se os cam a
feus, obtidos de conchas que po
diam ser desbastadas de maneira 
desigual em diversas camadas, e 
também as armaduras e elmos de 
bronze minuciosamente trabalha
dos em relevo, com motivos mito
lógicos e guerreiros, para que figu
rassem na indumentária de 
gladiadores.

A  decadência

No fim do século II, surgem os 
primeiros sintomas de crise econô
mica, sobretudo na Itália, onde os 
campos vão sendo abandonados. 
Uma política inflacionária (dimi
nuía-se progressivamente a propor
ção de ouro nas moedas) é adotada 
por Nero, para sustentar o luxo da 
aristocracia. Isso agrava a situa
ção, fazendo com que haja um 
declínio no comércio.

O período de 234 a 284 (poste
rior a dinastia dos Severos) é de 
grande anarquia, e quase todos os 
imperadores da época são assassi
nados. Ao mesmo tempo, o império 
é ameaçado pelos bárbaros* e pela 
propaganda cristã.

O declínio da literatura latina 
começa jà  na segunda metade do 
século II, correspondendo às con
tingências históricas: a Itália per
dia lentamente sua primazia, Roma 
decaía enquanto se desenvolviam 
outras partes do império (que, 
aliás, caminhava para o desmem
bramento). Assim, a literatura vai 
perdendo seu fundamento básico: o 
ideal unitário romano. A língua 
grega passa a ser novamente muito 
utilizada — a ponto de o impera
dor Marco Aurélio escrever suas 
memórias nesse idioma —  e o es
tilo toma-se uma nostálgica imita
ção do passado, que gera obras ar
tificiais e complicadas.

A decadência acelera-se no iní
cio do século III, quando o cristia
nismo* acrescenta-se à latinidade, 
resultando numa literatura mista, 
da qual surgiria a literatura cristã 
e medieval. De um lado, a litera
tura latina continua dedicando-se a 
estudos históricos, eruditos e gra
maticais, porém sem a antiga 
força; de outro, a parte cristã mani
festa-se sob a forma de escritos 
apologéticos que procuram glorifi
car o cristianismo sobre as ruínas 
dó império romano. Um represen
tante típico dos primórdios da apo
logética é Quinto Septímio Tertu 
liano*.

Lentamente, os padres da Igreja 
vão se tornando representantes má
ximos da literatura, em escritos que 
procuram introduzir na nova civili
zação as melhores reminiscências 
da anterior. Santo Ambrósio 
3407-397), São Jerônimo 
3407-420) e Santo Agostinho* são 

os maiores nomes do grupo. A lite
ratura latina encontraria novo es
plendor, embora efêmero, durante a 
Renascença*.

A desagregação do império reve
la-se de maneira acentuada nos pla
nos filosófico e religioso, com o 
progressivo abandono das tradi-
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Homens mértavam-se no Coliseu para d is tra ir o povo. Mas a expansão acabou convertendo o im pério em ruínas.

ções romanas. Elas são gradativa 
mente substituídas por filosofias e 
cultos orientais impregnados de 
mistérios*, que exercem considerá
vel influência sobre as massas de
safortunadas, por seu apelo mais 
forte à emotividade e pela pro
messa de uma imortalidade que 
compensaria os sofrimentos do pre
sente. Ganham destaque o culto 
egípcio de ísis, o mitraismo* persa 
e, por fim, o cristianismo, que su
plantaria a todos.

A partir do século III, o princeps 
torna-se um monarca absoluto, 
considerado divino e sagrado, cer
cado por um cerimonial de corte 
todo oriental. O Senado passa a 
existir apenas formalmente e as 
magistraturas transformam-se em 
cargos puramente honoríficos.

O império totalitário, 
pagão e cristão

Diocleciano*, que governa de 
29 1 a 295, procura reerguer o im
pério da grave situação de crise

econômica e política. Unifica o di 
reito, fazendo desaparecer as leis 
locais e submetendo as províncias 
diretamente ao imperador.

Mas é sobretudo no domínio 
econômico que o poder imperial 
tenta sua recuperaçao: o Estado es
tabelece uma relação obrigatória 
de hereditariedade a profissão e ao 
local de nascimento, de maneira 
que os filhos são ligados ã corpora
ção do pai e os camponeses não po
dem abandonar as terras de ori
gem. (Esse tipo de relacionamento 
se prolongaria, constituindo, poste
riormente, uma das origens ao sis
tema feudal de servos de gleba e 
das corporações de ofício.) Im
põe-se também uma taxação severa 
sobre os preços, que haviam subido 
cerca de 1 000% no período si
tuado entre 256 e 280.

E reorganiza-se a administração 
imperial com a instituição da te- 
trarquia, de 285 a 293: para gover
nar o vasto mundo romano, Dio
cleciano divide o império em duas 
e depois em quatro partes, man

tendo, contudo, a unidade (Diocle
ciano, que estabelece a sede de sua 
administração em Bizâncio, divide 
o poder com Maximiano, Galério e 
Constâncio, mas conserva-se supe 
rior a eles).

A partir de 303, intensifica-se a 
perseguição aos cristãos, que se re
cusam a reconhecer o imperador 
como divino, contrariando o antigo 
ideal patriótico romano de fideli
dade ao Estado.

Diocleciano tentara recuperar o 
império; no entanto, ele próprio 
constatara a profundidade da crise 
ao transferir a capital para a prós
pera Bizâncio (rebatizada por seu 
sucessor como Constantinopla), 
que se tornaria o centro do Império 
Romano do Oriente.

Constantino*, soberano absoluto 
de 325 a 337, converte-se ao cris
tianismo em 313, ano em que o Es
tado publica o Edito de Milão, per
mitindo a p rática  do cristianismo. 
A transferencia definitiva da capi 
tal para Constantinopla, em 330, 
m arca o início da nova era, a do

Império Bizantino*, rompendo a 
unidade formal do Império Ro
mano.

A situação religiosa começa a 
inverter-se. Os cristãos passam a 
gozar de proteção especial e o pa
ganismo* a ser perseguido. No rei
nado de Teodósio*, de 379 a 395, 
os atos exteriores do culto pagão 
são proibidos (380); o Edito de Mi
lão de 382 suprime o sacerdócio 
pagão e as vestais e confisca os 
bens dos templos.

Nessa época, a invasão dos hu- 
nos* na Europa precipita a entrada 
maciça dos germânicos* (que fu
giam dos primeiros) nas desguarne
cidas fronteiras do império.

A  invasão, o saque 
e a morte

Com a morte de Teodósio, ocor
rida em 395. a divisão do império 
consolida-se e a parte ocidental 
mostra-se cada vez mais enfraque
cida. Roma, que havia renunciado 
ao serviço militar obrigatório, é le
vada a admitir bárbaros no exér
cito para'se defender. Em 406, sue- 
vos, vândalos e burgúndios 
ultrapassam a fronteira do Reno e 
entram na Gália Cisalpina. Os visi- 
godos* de Alarico* saqueiam os 
Balcãs e a Grécia e invadem Roma 
em 410. Os vândajos, antes de se 
estabeleceram na África do norte, 
permanecem na Espanha e tor
nam-se senhores do Mediterrâneo 
ocidental. Os visigodos fixam se no 
sudoeste da Gália e os vândalos, 
desembarcando na Itália, saqueiam 
Roma em 455.

Em 476, Odoacro*, rei dos héru- 
los, depõe Rômulo* Augústulo, úl
timo imperador romano do Oci
dente, e envia as insígnias imperiais 
ao imperador do Oriente, prestan
do-lhe homenagem. (Os imperado
res do Oriente permaneceriam em 
Constantinopla até 1453.)

O fim do Império Romano do 
Ocidente não significou para os 
contemporâneos o desapareci
mento do mundo romano. Os bár
baros eram minoria no império e a 
maioria de seus chefes (especial
mente os germânicos) estava 
pronta a romanizar-se, reconhe
cendo ao menos teoricamente a 
predominância dos soberanos bi
zantinos — que se consideravam 
senhores de direito sobre todos os 
antigos territórios romanos. Isso 
contribuiria para que Justiniano* 
se decidisse a empreender a con
quista do Ocidente.

A Europa da alta Idade Média 
seria perseguida pela presença 
mítica do ideal imperial, do qual 
Carlos* Magno e Oto* I, o Grande, 
surgem como primeiros herdeiros 
naturais.

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; 
Bárbaras, Invasões; Bizantino, Im 
pério; Celtas; Classicismo; Comé
dia; Cristianismo; Epicurismo; Es
toicismo; Etruscos; Europa; 
Fenícios; Francos; Germânicos, 
Povos; Grécia Antiga; Helenismo; 
Helenísticas, Filosofias; Hunos; 
Imperialismo; Itália; Mitologia; 
Oratória; Religiões da Antigui
dade; Roma; Romano, Direito; Vi
sigodos.
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G A R Ü A N T V A . na classificação as obras de 
Kafka*, Proust* e Joyce*, por não 
encontrar neles a busca de valores 
autênticos pelo herói.

Ampliando essa visão, o teórico 
Lucien Goldmann (1913-1971) 
passou a defender a tese de que, na 
literatura realizada por Kafka, 
Proust e Joyce, o romance começa
ria depois de terminada a busca. O 
herói aparece, então, debatendo-se, 
sem com isso alterar o cosmos em 
que vive. Um exemplo expressivo 
desse tipo de herói pode ser encon
trado em Metamorfose, de Kafka.

Além dessa reformulação da teo
ria de Lukács, Goldmann procurou 
traçar uma homologia entre a es
trutura do romance e a estrutura 
econômica da sociedade moderna. 
Estabelecendo a diferença entre o 
“valor de uso” e o “valor de troca’ , 
encontrou uma primeira homolo
gia: o elemento mediador na econo
mia estruturada a partir do “valor 
de troca” seria o dinheiro; no ro
mance sempre existe um elemento 
mediador entre o herói e os valores 
buscados. Uma segunda homologia 
seria encontrada entre o elemento 
estruturador mínimo da economia 
e o elemento estruturador do ro
mance: Assim, _a figura do herói 
apareceria romântica e realista 
como um reflexo do princípio do 
individualismo — laissez-faire — 
nas empresas econômicas; ao sur
gir o monopolismo como estrutura
dor da economia, desapareceria o 
herói e a busca ativa, dando origem 
aos romances do século XX.

Uma outra teoria globalizante 
foi elaborada pelos formalistas rus
sos. Para estes, o romance é uma 
forma sincrética que provém da 
compilação de novelas, da história 
e do relato de viagem. O Decame
ron explicaria a primeira origem: 
traz uma compilação de novelas 
mostradas como um todo, tendo 
seus episódios ligados por uma no
vela que garante a amarração das 
diversas narrativas e, por outro 
lado, envolve personagens que con
tam outras novelas intermediárias.

Sim ples, absurdo, “nouveau”

Em sua evolução histórica o ro
mance sofreu profundas transfor
mações, desde as formas medievais 
até as complexas estruturas do sé
culo XX. Os primeiros romances 
(Amadis de Gaula, Lenda do Rei 
Artur, Romance de Tróia), geral
mente, eram composições inspira
das em figuras históricas envolvi
das em episódios fabulosos. Na 
Renascença* apareceram narrati
vas ao mesmo tempo fantasiosas e 
realistas, nas quais os autores inse
riam problemas sociais, pedagógi
cos e filosóficos (Gargântua e Pan- 
tagruel, de Rabelais*). Surgiram 
também as narrativas pastoris e 
sentimentais, como Arcádia, de Ja
copo Sannazaro (1458-1530), e 
Menina e Moça, de Bernadim Ri
beiro (1482-1552). Essas novelas 
—- e não romances, segundo alguns 
críticos — abriram caminho para 
as complicadíssimas narrativas de 
aventuras amorosas, consumidas 
avidamente nos séculos XVII e 
XVIII, como por exemplo Astréia, 
de Honoré d’Urfé (1568-1625).

Mais importantes foram as con
tribuições de Cervantes*, com

Orig inário das narrativas das aventuras medievais, o romance desenvolveu-se em torno da figura de um herói.

Romance

Na Idade Média, a palavra “ro
mance” designava a língua do 
povo, por oposição ao latim, pró
prio dos eruditos e da Igreja*. Ini
cialmente, era apenas falada, mas 
aos poucos surgiram, em prosa e 
verso, narrativas de aventuras fa
bulosas nessa língua vulgar. Nas
ceu assim um novo gênero literário 
independente dos cultivados na An
tiguidade greco-romana.

Um dos estudos mais generali- 
zantes feitos sobre o assunto é a 
Teoria do Romance, de G. Lu- 
kács*. Para ele, o romance é uma 
das formas pelas quais o homem 
expressa a perda de totalidade (no 
sentido que Hegel* deu à palavra), 
isto é, sua vivência em um mundo 
onde a essência humana não en
contra correspondência na existên
cia. Essa correspondência teria se 
manifestado no apogeu da Grécia* 
Antiga, documentada sobretudo 
pelos autores de tragédia*. Decor
rente dessa perda de totalidade, 
surgia a característica mais gené
rica e, ao mesmo tempo, mais es
pecífica do romance: a presença de 
herói demoníaco, que realiza num 
mundo “ degradado” uma busca 
“degradada” de valores autênticos. 
No entanto, eles não podem ser en
contrados, justamente porque o 
mundo é “degradado”. Tais valores 
autênticos (que organizam, de ma
neira implícita, o universo do ro
mance, podendo estar evidentes ou 
subjacentes nele) diferem de ro
mance para romance. Entretanto, 
Lukács entendia que essa carac
terística poderia ser encontrada so
mente nos romances desenvolvidos 
até o Realismo*, não enquadrando

Cervantes representou o anti-rom ance de cavalaria, numa expressão crítica 
tip icam ente renascentista. (Ilustração de "D om  Quixote de La Mancha".)
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Defoe. o primeiro inglês a escrever romances de critica social, foi ao pelou- A literatura do século XVIII deixou profundas análises sobre a afetividade.
rinho por suas idéias. Mas, do povo, recebeu flores, e não insultos. (Ilustração de Monet para "Ligações Perigosas", de Choderlos de Laclos.)

D om  Quixote, o anti-romance de 
cavalaria, e do romance picaresco 
(Lazarillo de Tormes, de um anô
nimo), que se difundiria pela Eu
ropa; ambos seriam responsáveis 
por uma orientação mais realista 
na apresentação dos costumes e da 
sociedade. O romance picaresco 
afirmou o novo gênero, que não 
mais se confundiu com a novela*.

A perspectiva realista, a crítica 
social e política e o cunho muitas 
vezes moralista marcariam o ro
mance do século XVIII na Ingla
terra, de onde se estendeu por toda 
a Europa, não mais como gênero 
menor, como fora considerado pela 
estética renascentista. Daniel De
foe* foi, possivelmente, o primeiro 
grande romancista inglês e ser
viu-se do picaresco para criticar os 
costumes de seu país. Jonathan 
Swift*, em Viagens de Gulliver, ri
diculariza a vida inglesa e européia 
da época. Henry Fielding*, com 
Tom Jones, ultrapassa os limites da 
sátira política, abordando a reali
dade social da Inglaterra pela

descrição de todas as classes.
A literatura européia do século

XVIII criou também exemplos de 
sensíveis análises dos sentimentos 
humanos, em Pamela, de Samuel 
Richardson*, Manon Lescaut, do 
Abade Prevost*, tVerther, de 
Goethe*, Ligações Perigosas, de 
Choderlos de Laclos*.

Na passagem dos séculos XVIII 
e XIX, surgiram o romance negro 
ou de terror, como Mistérios do 
Castelo de Udolfo, de Ann Rad- 
cliffe (1764-1823), e o romance de 
folhetins, cujo aparecimento rela
ciona-se intimamente com o verti
ginoso aumento do público leitor e 
com a expansão da imprensa*.

Com o Romantismo*, o gênero 
firmou-se definitivamente e passou 
a exprimir novos aspectos. Apare
ceram o elemento psicológico — 
Adolfo, de Benjamin Constant* — 
e o histórico (ivanhoe, de Walter 
Scott*). Surgiram também o ro
mance poético e simbólico — 
Heinrich von Ofterdingen, de No- 
valis* —  e o romance de crítica da

realidade contemporânea, como 
Oliver Twist, de Dickens*.

O romance europeu do século
XIX caracterizou-se por largo em
prego de elementos psicologicos, 
descrições, diálogos e por suas 
grandes dimensões. Balzac*, Sten- 
dhal*, Flaubert*, Henry James* e 
outros dedicaram ao romance aten
ção e rigor novos; Tolstói* e Dos- 
toiévski* alargaram o universo das 
personagens com profundas análi
ses da natureza humana.

Ainda no século XIX, iniciou-se 
a reação contra o emprego de 
imensas descrições e contra a mul
tiplicidade de interesses e histórias 
paralelas. A reação fez surgir ro
mances mais simples, muito próxi
mos da novela; foi o caso de A  Le
tra Escarlate, de Hawtharne*, com 
apenas três personagens ligadas en
tre si por um segredo, descoberto 
no final.

No século XX, os autores passa
ram a explorar novas técnicas nar
rativas e novos conteúdos. Apare
ceu o romance de dimensões

míticas, como Ulisses, de James 
Joyce, e a construção em grandes 
blocos, semelhantes a poemas, 
como À  Procura do Tempo Per
dido, de Mareei Proust.

O século XX produziu ainda ós 
romances simbolico-absurdos de 
Kafka e o romance norte-ameri- 
cano. Theodore Dreiser*, com 
Uma Tragédia Americana, e Upton 
Sinclair*, com Petróleo, criaram os 
romance-documentos, realistas e 
numa linguagem jornalística à qual 
adeririam Hemingway* e John dos 
Passos*.

O romance norte-americano 
exerceria grande influência na Eu
ropa, sobretudo entre os neo-realis- 
tas italianos. Além disso, o século
X X  na Europa foi marcado pelos 
romances filosóficos dos existen
cialistas e pelo nouveau roman, 
surgido na França na década de 
1950. A América hisgânica contri
buiria para a' evolução do gênero 
com o chamado “realismo' fantás
tico”, que deu origem a novos te
mas e novas formas narrativas.
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Uma sistematização

Existem muitos estudos sobre os 
tipos de romance. A classificação 
mais conhecida é a de Wolfgang 
Kaiser, que distingue três tipos, se
gundo o tratamento dado aos acon
tecimentos, às personagens e tam 
bém ao espaço.

O romance de ação ou de acon
tecimento seria caracterizado por 
uma intriga concentrada, com a su
cessão e o encadeamento das situa
ções e dos episódios desempe
nhando o papel principal; a análise 
das personagens e do meio am
biente ficaria em segundo plano 
(como Alexandre Dumas*, em O 
Conde de Monte-Cristo).

O romance de personagem defi
ne-se pela presença de uma figura 
central, que o autor delineia e ana
lisa e em torno da qual se desenvol
vem os demais elementos (Colette*: 
Claudine na Escola).

O romance do espaço dá ao 
meio histórico, geográfico e social 
uma ênfase especial (Guerra e Paz, 
de Tolstói). Além de físico e histó
rico, esse espaço pode ser telúrico, 
onírico, fantástico, mas é sempre 
um meio indissociável do homem 
que nele atua (Guimarães* Rosa: 
Grande Sertão, Veredas).

Em todos esses tipos de ro
mance, o elemento fundamental é a 
personagem e seu universo tempo
ral, espacial, existencial. A perso
nagem pode ser definida por um 
traço característico, que não se al
tera ao longo da narrativa (Sam 
Weller, em Mr. Pickwick, de Dic- 
kens); mas pode também apresen
tar-se contraditória, rebelde, sur
preendente, complexa, modifican
do-se no curso de ação: Rodrigo 
Terra Cambará em 0  Retrato, de 
Érico Veríssimo (1905-1975).

Nos romances do século XIX, 
os autores costumavam traçar um 
retrato completo da personagem 
logo nas páginas iniciais, mas essa 
apresentação foi perdendo sentido 
e dando lugar à personagem que se 
mostra pelas ações (Dostoievski: 
Os Irmãos Karamazov).

Em alguns casos, a personagem 
principal não é um indivíduo mas 
uma família, como em Crônica da 
Casa Assassinada, de Lúcio Car
doso (1913-1968); pode também 
ser toda uma coletividade simboli
zada por uma família (Graciliano 
Ramos*: Vidas Secas). Em outros 
romances, a personagem principal 
é uma cidade — Prólogo às Tre
vas, de Cario Benari (1909- ) 
— , um país (U .S A ., de John dos 
Passos) ou um grupo específico ar
ticulado num certo contexto histó
rico —  Os Mandarins, de Simone 
de Beauvoir (1908 ). Pode 
ainda ser um elemento físico — 
Cacau, de Jorge Amado 
(1912- ) — ou uma realidade 
sociológica —  Metello, de Vasco 
Pratolini (1913- ).

O  ponto de vista

Outro elemento caracterizador 
da estrutura de um romance é o 
ponto de vista do narrador, que 
pode ser expresso por uma primeira 
ou por uma terceira pessoa verbal. 
Na primeira pessoa, o narrador ge
ralmente identifica-se com a perso
nagem central, transformando o ro

mance numa espécie de diário 
íntimo, autobiografia ou memória 
(Machado* de Assis: M emorial de 
Aires). O romance do eu-narrador, 
contudo, nem sempre é introspec
tivo, sendo antes uma testemunha 
a serviço de uma descrição subje
tiva da realidade (Camus*: O Es
trangeiro).

Na técnica da  terceira pessoa, 
por vezes o romancista assume as 
dimensões de um ser onisciente em 
relação às personagens e eventos. 
Esta forma é típica do século XIX 
(Alexandre Herculano*: O Monge 
de Cister), mas na mesma_ época 
iniciou-se também uma reação con
tra o demiúrgico autor-narrador: 
Flaubert e Henry James escreve
ram na terceira pessoa, mas se pri
varam da presença onisciente como 
narradores.

No século XX, o distanciamento 
entre narrador, personagens e even 
tos acentuou-se ainda mais. Mário 
de Andrade*, em Amar, Verbo In
transitivo, interrompeu diversas ve
zes a ação para comentar colo
quialmente com o leitor o 
comportamento de suas persona
gens. Os romancistas norte-ameri
canos, por outro lado, utilizam 
uma técnica semelhante à m onta
gem cinematográfica de cenas, na 
qual nem o narrador nem qualquer 
personagem goza de um ponto de 
vista privilegiado, a exemplo de A  
Sangue Frio, de Truman Capote 
(1924- ).

O  enredo

Elemento fundamental da estru
tura do romance é o enredo, que 
compreende um conjunto de acon
tecimentos ordenados segundo dois 
princípios: causalidade e sucessão 
temporal. Podem-se distinguir dois 
tipos de enredo: o fechado e o 
aberto.

O romance de enredo fechado 
caracteriza-se por apresentar glo
balmente uma história com princí
pio, meio e fim. O de enredo aberto 
não apresenta essas partes tão bem 
definidas; freqüentemente, o final é 
uma incógnita.

Exemplo típico de enredo fe
chado encontra-se no romance po
licial*. Geralmente, o autor inicia a 
história descrevendo uma situação 
de equilíbrio e depois introduz mo
tivos dinâmicos que destroem o 
equilíbrio inicial. 0 conjunto des
ses motivos (chamado nó) deter
mina o desenrolar da trama. A in
triga reduz-se às variações dos 
motivos principais introduzidos 
pelo nó, dando origem às peripé
cias. O final é apresentado como 
uma situação em que os conflitos 
são resolvidos e os interesses re
conciliados.

No romance aberto, os episódios 
são mais ou menos desligados; ao 
construir sua obra, o autor procura 
traduzir o próprio ritmo da tempo
ralidade em que se processa a for
mação da personagem, deixando o, 
final em aberto para continuar ou 
terminar no pensamento do leitor. 
Em O Jogo aa Amarelinha (1963), 
de Julio Cortázar*, o método de 
leitura é modificado, podendo a 
obra ser lida de várias maneiras, 
além da que propõe o próprio au- 
tor. A  m on tagem  da  leitu ra  é  dei-
xada a critério do leitor, que

No século XX, autores como Mareei Proust, James Joyce, Franz Kafka e 
Virg ín ia  W o o lf  in ovaram  o  rom an ce  em  técn ica  narrativa e  con teú do . A  im 
potência humana ante a realidade é o traço comum de suas obras.
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Os exércitos romanos difundiram o latim por todo o imenso império. (Pormenor da coluna de Marco Aurélio.)

pode iniciá-la no meio ou no fim.
Quando os acontecimentos do 

enredo se sucedem diz-se que o 
tempo do romance é cronológico 
ou linear. Mas o tempo pode tam 
bém ser fragmentado, com múlti
plos planos temporais que se inter
penetram e se confundem (André 
Gide*: O Imoralista).

No romance conhecido como 
polifônico ou de duração, o enredo 
linear e de trama progressiva é abo
lido em favor de uma ação de múl; 
tiplos vetores, lenta, difusa e até 
caótica. Os franceses designam 
esse tipo de romance pela expres
são roman-fleuve. Essa expressão, 
contudo, pode também designar 
um tipo de romance como Os Bud- 
denbrook, de Thomas Mann*, em 
que o tempo aparece como uma 
vasta e lógica cronologia, situando 
várias gerações de uma familia.

Morreu o enredo?

A desvalorização do enredo 
m arca determinadas tendências 
narrativas do século XX, como a 
de James Joyce e a de Mareei 
Proust. Ambos procuram exprimir 
de modo minucioso e quase precio- 
sista a consciência subjetiva de 
suas personagens. Em Ulisses, de 
Joyce, o enredo compreende ape
nas um dia na vida de Leopold 
Bloom. O plano de ações simbóli
cas desenvolvido a partir das ações 
reais da personagem torna o ro
mance uma epopeia corrmarável à 
Odisséia, de Homero*. A  Procura 
do Tempo Perdido, de Proust, ca
racteriza-se pela ausência de en
redo uniforme e sistemático; seus 
planos temporais e espaciais e a 
densa e complexa vida das perso
nagens se interpenetram e o tempo 
tem apenas função de medida ideal. 
Em Orlando, de Virginia Woolf*, o 
enredo é apenas um pretexto para 
a autora exprimir esteticamente al
guns momentos da história da cul
tura inglesa e refletir sobre certos 
temas universais.

Com Proust, Joyce, Kafka, Vir
ginia Woolf e outros, o romance do 
século XX djssolve-se numa espé
cie de reflexão filosófica, ao lado 
da qual o enredo desempenha papel 
inteiramente secundário. Esta ca
racterística torna-se ainda mais pa
tente no nouveau roman. Os nou- 
veau-romanciers deslocam sua 
atenção da personagem e da ação 
para os objetos, despojados de 
qualquer valor significativo e sem 
qualquer ligação efetiva com o ho
mem. O Planetário, de Nathalie 
Sarraute (1902- ), por exemplo, 
é o romance de um apartamento.

Papel especialmente importante 
no romance do século XX e desem
penhado pelo chamado “realismo 
fantástico ’, de que o argentino Jú
lio Cortázar é uma das maiores ex
pressões. Nessas narrativas, a di
visa entre a realidade e a fantasia 
desaparece; o sonho pode orientar 
as ações das personagens; o sobre
natural aflora a todo instante no 
cotidiano.

VEJA TAM BÉM : Conto; Litera
tura; Narrativa; Naturalismo; Neo- 
realismo; Novela; Realismo; R o
mantismo.

Românicas, 
Línguas

As línguas românicas resultaram 
de um longo processo de transfor
mações do latim* e, sobretudo, de 
sua expansão pelo Império Ro
mano. A origem e o agrupamento 
das línguas românicas estao estrei
tamente ligados à romanização da 
Itália* e das demais regiões que fo
ram dominadas ou influenciadas 
pelo império.

As guerras vitoriosas e as con
quistas empreendidas pelos roma
nos levaram-nos aos limites do 
mundo conhecido: península Itá
lica, Sicília, Sardenha, Córsega, li
toral dalmático, a maior parte da 
península Ibérica, Cartago, Gália, 
região alpina (Récia, Noricum), 
Dalmácia, Mésia, Dardânia, Pano- 
nia, Britânia, Campos Decumates e 
Dácia.

Juntamente com o exército ro
mano, caminhava o latim, que, 
como meio de_ comunicação, estava 
vinculado ao êxito político e econô
mico. Mas a assimilação cultural e 
lingüística dos povos conquistados 
não se efetuou no mesmo ritmo das 
conquistas militares. E la foi rápida 
na Itália, graças às habilidades 
político-administrativas dos habi
tantes das regiões incorporadas ao 
império; e foi praticamente nula no 
mundo grego, graças à superiori
dade dessa cultura, que podia ofe
recer maior resistência à implanta
ção do mundo latino.

Assim, a língua não se impôs 
pela violência, mas pelo prestigio 
dos romanos, pois ela servia de ins
trumento de comunicação entre

vencedores e vencidos, entre solda
dos, colonos, funcionários, comer
ciantes. Além disso, a romanização 
foi auxiliada pelo direito de cidada
nia que, inicialmente limitado aos 
patrícios, passou por um estágio in
termediário, no ano 89 a.C., ao ser 
concedida aos cidadãos livres da 
Itália. Finalmente, em 212, esten
deu-se a todos os habitantes do im
pério.

Os efeitos dessa política assimi- 
ladora foram imediatos, pois ser ci
dadão romano não era apenas ob
ter o direito de proteção das armas, 
mas era também disputar a possibi
lidade de prosperar e fazer carreira 
na própria administração.

A  diversidade

No processo de romanização, a 
aceitação da língua latina pelos po
vos conquistados desempenhou pa
pel de relevância. Não sendo im
posta, foi o veículo natural de 
penetração política, comercial e 
cultural.

A língua falada pelo homem co
mum (soldado, camponês, comer
ciante ou escravo), por ser um ins
trumento de comunicação imediato 
e eficaz, assumiu, para o processo 
de romanização, maior importân
cia do que a língua literária. Esse 
latim popular e cotidiano, chamado 
de “vulgar”, não era uma língua 
uniforme, pois já  vinha sofrendo 
profundas modificações derivadas 
de fatores não só cronológicos 
como também geográficos e sociais
—  ao contrário do latim literário, 
que parece ter conseguido manter 
uma estrutura básica durante oito 
séculos, sustentado por uma gra
m ática de normas rígidas.

O latim vulgar encontrou nos 
territórios ocupados outras estrutu
ras lingüísticas que foram absorvi
das, deixando às vezes inúmeras

marcas desse contato. Em geral, ao 
haver uma conquista política, o fe
nômeno repetia-se, e freqüente
mente a língua falada pelos con
quistadores sobrepunha-se à dos 
conquistados. (A essa língua pree
xistente dá-se o nome de “subs
trato” ; “ superestrato” é a língua do 
povo dominante que passa a adotar 
a dos vencidos.)

Durante a expansão do império, 
o latim vulgar encontrou vários 
substratos: os dialetos osco, úm- 
brico e sabélico, no centro e no sul 
da Itália; o ilírico, na Dalmácia, 
Apúlia e Veneza; o grego, no sul da 
Italia (Magna Grécia); o etrusco, 
na Toscana, norte da Itália e Rés- 
cia; o rético e as línguas alpinas 
pré-indo-européias, na região al
pina lígure, na parte ocidental do 
norte da Itália e no sudoeste da 
França; o ibérico, na península Ibé
rica, norte da Itália e Suíça; os 
idiomas mediterrâneos não indo- 
europeus, na Sicília, Calábria, Sar
denha, Córsega, Trácia; e o gético, 
na Dácia. Gradativamente, os 
substratos foram assimilados pelo 
latim, o que tornou difícil determi
nar até quando sobreviveram.

Por essa época, já  se usavam os 
termos coletivos “România” e 
“Barbária” . Essa oposição eviden
cia o importante desequilíbrio cau
sado ao império pelas invasões 
“bárbaras” , que, a partir do século 
V, geraram uma transformação no 
comportamento político de Roma e 
ofereceram condições para o forta
lecimento das línguas nacionais. 
Isso não significa que as numero
sas e diversificadas tribos germâni
cas tenham deixado, como superes
trato, uma contribuição lingüística 
substancial para a formação das 
línguas romanicas. As diferencia
ções dialetais do latim vulgar nas 
províncias romanas foi um_ pro
cesso anterior à invasão germânica,



Românicas. Línguas 61

embora a época decisiva para a 
consolidação das diferenças lin
güísticas. que já  se processavam, 
ocorresse entre os séculos VI e 
VIII. Além disso, o fenômeno foi 
intensificado pelo decréscimo do 
intercâmbio entre Roma e as 
províncias, conseqüência não só 
das invasões “barbaras” como 
também do feudalismo*, que come
çou a firmar-se como forma de go
verno. Assim, as falas regionais fi
caram praticamente sem o controle 
da norma e penetraram cada vez 
mais nos textos literários, de modo 
que no século IX (842) surgiu o 
primeiro documento literário rom â
nico, O Juramento de Estrasburgo. 
Mas o latim literário ainda coexis
tia com a língua usual (romance), 
herdeira do latim vulgar.

A s formas concretizadas

Em 813, através do decreto do 
Concílio de Tours, a Igreja, mante
nedora da língua e cultura latinas, 
endossou a nova_ realidade: a lín
gua popular românica já  se impu
nha como instrumento de comuni
cação e as prédicas deveriam 
utilizá-la. A partir desse reconheci
mento oficial, firmaram-se novas 
unidades lingüísticas que se torna
riam a expressão de valores de no
vos países que emergiam das anti
gas províncias romanas.

A  língua e a cultura latinas, 
tendo como centro a cidade de 
Roma e sendo ainda sustentadas 
pela poderosa influência da Igreja,

irradiaram-se para as províncias, 
principalmente para a Gália. Desse 
contato decorreram fenômenos lin
güísticos que constituíram a Româ- 
nia ocidental. Suas características 
são: sonorização das consoantes 
intervocálicas surdas, como por 
exemplo, a transformação do “p” 
em “b” ou “v” , ( do latim capillum, 
surgiu em português “cabelo”, pro
vençal “cabel”, catalão “cabell” , 
espanhol “cabello”, francês “che
veu”); a estabilidade fonossintática 
das consoantes surdas iniciais de 
palavras (por exemplo: o termo la
tino tempus deu origem a: 
“tempo”, em português; “temps”, 
em provençal, catalão e francês; 
“tiempo”, em espanhol); e, final
mente, a conservação do morfema 
-s. Dentro da România ocidental 
distinguiam-se duas zonas lingüísti
cas que já  estavam separadas desde 
a época dos césares. O centro da 
primeira foi a Gallia Narbonensis 
(sul da Gália), constituída pela 
Aquitânia e Ibero-România. onde 
se desenvolveram os modernos pro
vençal, espanhol, e português. O 
centro da segunda zona da Româ
nia ocidental foi a Gaellia Lugdu- 
nenses, formada pelo norte da G á
lia, a Reto-Romania e o norte da 
Itália. Nessas regiões desenvolve
ram-se idiomas e dialetos moder
nos: franco-provençal, francês, re- 
to-romano e norte-italiano.

A România ociaental era sepa
rada da oriental por uma linha divi
sória —  La Spenzia-Rimini — que 
passava por território italiano e 
continuava para o oriente, até a 
Romênia. A România oriental en
globava o centro e o sul da Itália, 
assim como os Balcãs. Esse grupo 
tinha por Característica principal a 
substituição do morfema -s latino 
por -í. Do latim nos, o italiano e o 
romeno herdaram noi. Com o 
sardo ocorreu um fenômeno dife
rente ao misturar características da 
România ocidental e oriental. Da 
primeira conservou o morfema -s, 
e da segunda, o tratamento das 
consoantes surdas intervocálicas.

Áreas lingüísticas

Segundo o grau de semelhança 
de estrutura lingüística, a România 
dividia-se em tres áreas. A primeira 
seria a România oriental, cujas ex
pressões lingüísticas são as seguin
tes: dialetos centro-italianos e sul- 
italianos, no centro e sul da Itália; 
o dalmático, na Dalmácia (falado 
até fins do século XIX, na ilha de 
Veglia); e o romeno, na Romênia. 
Uma segunda área seria formada 
pela România ocidental, onde se 
desenvolveram o provençal, o fran
co-provençal e o francês (na região 
galo-romância); os dialetos dos Al
pes médios e orientais, dos quais se 
destacam o engadino e o sobressel- 
vano (na região reto-românica); os 
dialetos galo-italiano, veneziano e 
ístrio (no norte da Itália); o cata
lão, o espanhol e o português (na 
região^ ibero-românica). Uma ter
ceira área seria aquela constituída 
somente pelo sardo, que se desen
volveu na Sardenha.

Paralelamente, o latim vulgar incorporava termos dos povos conquistados 
por Roma. (Baixo-relevo do séc. III:  romanos combatendo "bárbaros".)

O la tim  orig inal só sobreviveu em documentos escritos. (Bronze do ano 42 a .C. e pedra do século II d .C.)
VEJA TAM BÉM : Indo-Europeus; 
Latim; Roma Antiga.
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Romano, Direito

Ao longo dos mais de mil anos 
da história da Roma* Antiga, 
criou-se e aperfeiçoou-se um notá
vel complexo de normas e concei
tos jurídicos, conhecido generica
mente pela expressão “direito 
romano’ .

Embora tenha sido modificado 
por circunstâncias sociais, políticas 
e econômicas e adaptado às condi
ções culturais de cada lugar onde 
foi sendo assimilado, esse direito* 
atravessou os séculos mantendo in- 
ta ta  uma grande parte de suas for
mulações essenciais. Estas consti
tuem, até hoje, o principal 
fundamento das legislações de to
dos os países ocidentais, principal
mente no campo do direito privado.

A grande virtude do direito ro
mano em relação ao dos outros po
vos da Antiguidade —  e, certa
mente, uma das mais fortes razões 
de sua permanência no tempo — 
foi o fato de ele ter abandonado a 
mera casuística, substituindo-a 
pela sistematização dos princípios 
jurídicos, que ganharam, dessa 
forma, caráter científico.

Sem aceitar que o direito devesse 
se reduzir a simples enumerações 
desordenadas de hipóteses, os juris
tas romanos evoluíram, ao contrá
rio, no sentido de aperfeiçoar defi
nições, conceitos, classificações. 
Com isso, conseguiram organizar 
os elementos do universo jurídico 
em grandes categorias sistemáticas, 
que, no dizer do jurista alemão R. 
von Ihering (1812 1892), são as 
“ossaturas” do direito: as institui
ções jurídicas.

O sacerdote-juiz

Na época da realeza, que vai dos 
obscuros tempos da formação do 
povo romano até a instituição da 
República (510 a.C.), as principais 
fontes do direito —  isto é, as for
mas pelas quais ele se manifestava 
—  eram o costume dos antepassa
dos e as leis régias. Nesse período, 
o exercício da autoridade política 
era entendido como uma extensão 
da atividade de sacerdócio do go
vernante; religião e Estado* forma
vam um só todo, que tinha no rei 
seu máximo dirigente.

Em conseqüência, as leis régias 
nada mais eram que instruções do 
m onarca a respeito de um direito 
religioso (ius sacrum) impregnado 
de caráter místico, mas que era 
aplicável tanto no culto quanto na 
vida civil.

Assim, entre regras relativas ao 
direito dejiropriedade ou ao direito 
de sucessão (regras que eram geral
mente inspiradas em antigas cren
ças religiosas), misturavam'-se ora
ções, prescrições litúrgicas ou 
normas sobre o culto aos antepas
sados.

De tal forma a vida civil estava 
condicionada à religião que os ju i
zes da época eram os pontífices, re
ligiosos que decidiam sobre qual
quer tipo de demanda, aplicando 
implacavelmente um direito que, 
como mostra o romanista brasi

leiro J. C. de Matos Peixoto, “é 
simples, mecânico, rigoroso, ca- 
suístico”, produzindo assim uma 
igualdade puramente formal, “ pois 
mede todos os casos pela mesma 
bitola e não se flexiona para aten
der à eqüidade”.

Na epoca republicana (510 a 27 
a.C.), o costume dos antepassados 
continuou como uma das fontes do 
direito. Mas a esse ius non scrip- 
tum  (“direito não escrito”) so- 
mou-se um ius scriptum  — repre
sentado pela lei (lex), pelos 
senatusconsultos e pelos editos dos 
magistrados — , que reflete a sepa- 
raçao entre o poder religioso e o 
poder político operado pelo novo 
regime. O dado religioso continua
ria presente na lei, mas esta já  não 
nascia de uma autoridade sagrada: 
originava-se de órgãos políticos.

Um a revolução:
as D oze Tábuas

Havia duas espécies de lei, na 
República: a lex rogata, proposta 
por um magistrado (cônsul ou pre
tor) ou por um tribuno da plebe e 
votada pelos comícios; e a lex data, 
imposta pelo magistrado com base 
em poderes a ele outorgados por 
uma lex rogata. Muitas das leges 
datae, contudo, também eram sub
metidas a aprovação comicial. 
Uma delas viria a constituir-se num 
marco da história do direito ro
mano: a Lei das Doze Tábuas (Lex 
Duodecim Tabularum).

“ Aquilo que os sufrágios do 
povo em último lugar ordenaram é 
a lei” , diz uma passagem da Lei 
das Doze Tábuas, evidenciando 
que o direito já  não era conside
rado uma revelação feita pelos deu
ses aos antepassados, não sendo 
portanto algo rígido, imutável, com 
uma intocabilidade considerada ga
rantida por seu caráter sagrado. Ao 
contrário, o direito mostrava-se 
agora como algo que pode e deve 
se modificar, segundo o exijam as 
circunstâncias.

As Doze Tábuas resultaram de 
uma luta de dez anos (462/452 a. 
C.) dos tribunos da plebe junto ao 
patriciado, objetivando duas con
quistas: a codificação do direito e 
a igualdade jurídica entre patrícios 
e plebeus.

Quanto a este último aspecto, a 
lei —  apesar da forte pressão que 
a plebe exercia sobre o Senado — 
fracassou em parte, já  que m anti
nha duas graves restrições: uma, de 
direito público, impedindo o acesso 
de elementos da plebe à magistra
tura; outra, de direito privado, 
proibindo o casamento entre patrí
cios e plebeus. Entretanto, mesmo 
essas restrições seriam eliminadas 
em leis que foram promulgadas 
pouco depois.

A Lei das Doze Tábuas era um 
código amplo, abrangendo disposi
ções relativas a direito civil, direito 
penal, direito processual. Explica 
Matos Peixoto que, excluída a 
parte relativa a direito penal, “ pou
cas são as disposições das Doze 
Tábuas classificáveis no quadro do 
direito público: interdição de pro
por aos comícios uma lei para pre
judicar um particular (privilegium), 
apelação para os comícios por cen
túrias das sentenças condenando à 
morte (provocatio ad populum), re-

O direito romano teve sua origem nos costumes dos antepassados e nas 
leis régias. Suas formulações e princípios essenciais permanecem como fun
damento da legislação de todos os países do Ocidente. (Foro romano.)
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vogação da lei anterior pela poste
rior”, entre outras.

Tampouco a lei sintetizava todo 
o direito romano da época: o di
reito privado, por exemplo, conti
nuava em boa parte a ser regido 
pelo, costume. Desse modo, quase 
nada há nas Doze. Tábuas a res
peito de patria potestas (pátrio po
der), principal base do direito de 
família romano; ela apenas revi
gora preceito de uma antiga lei ré
gia, que permitia ao pater famílias 
(ascendente masculino mais idoso) 
m atar, logo após o parto, por mo
tivo de seleção humana, o descen
dente disforme em demasia; e, em 
outra norma, repetindo também 
disposição de uma lei régia, deter
minava que, se o pai vendesse o fi
lho três vezes, perdia o pátrio poder 
sobre ele. Das formas de testa
mento as Doze Tábuas nada fala
vam; apenas davam à sucessão tes- 
tamentaria preponderância sobre a 
sucessão legítima.

Fruto de uma civilização agrí
cola e campesina, a Lei das Doze 
Tábuas é notavelmente explícita 
em matéria de assuntos ligados à 
vida rural. Diz Matos Peixoto: 
“Demarcação das propriedades 
agrícolas, conservação dos cami
nhos rurais, escoamento de águas 
pluviais, poda dos ramos das árvo
res que deitassem sobre o terreno 
vizinho a menos de 15 pés de al
tura, apanha dos frutos gue nele 
caíssem, punição do sortilégio em
pregado para transportar searas de 
um campo para outro, furto no
turno das messes, corte de árvore 
alheia (. . . ) ,  tudo isso está regu
lado, embora de modo esparso” .

Em matéria processual, a lei 
apresenta disposições minuciosas e 
concatenadas, referentes ao chama
mento a juízo (in ius vocatio) e à 
ação executiva (manus iniectio), 
embora quase nada diga a respeito 
de outras ações judiciais já  em prá
tica na época, como a iudicis pos- 
tulatio, empregada para a divisão 
da herança e em outros casos deter
minados por lei, e a pignoris capio, 
que consiste na apreensão, pelo 
credor, de bens pertencentes ao de
vedor como garantia do pagamento 
futuro da dívida.

O ponto máximo das Doze Tá
buas são os dispositivos referentes 
aos direitos individuais: ela esti
pula a igualdade civil, a tutela da 
liberdade, o respeito à autonomia 
individual. Salvo as duas grandes 
restrições aos plebeus — acesso à 
magistratura e casamento' com 
patrícios — , ela não faz distinção 
entre uns e outros, nem mesmo em 
matéria de direito penal, como 
ocorria entre povos sujeitos a re
gime absolutista. Mostra Matos 
Peixoto que “o homem livre acu
sado não podia ser submetido à 
tortura para se lhe extorquir a con
fissão do delito, como na cultís
sima Atenas, e, condenado, tinha o 
direito de apelar para a assembléia 
do povo (provocatio). O paterfam í
lias podia dispor, sem restrição, de 
seus bens, por ato inter vivos ou 
mortis causa

O apogeu  
do direito clássico

Da edição das Doze Tábuas ao 
fim da República, o direito romano

viveu um período fecundo. Surgi
ram leis processuais, inovando os 
ritoc judiciários. Multiplicaram-se 
as atividades dos jurisconsultos, 
que produziram significativa obra 
ao interpretar as disposições das 
Doze Tabuas. Criou se o “direito 
pretoriano”, baseado nos editos — 
disposições renovadas ou reafirma
das anualmente, versando princi
palmente sobre matéria processual
—  dos magistrados, particular
mente dos pretores. Estabelece
ram-se como fontes subsidiárias do 
direito inúmeros senatusconsultos 
— .isto é, propostas de magistrados 
ao Senado, objetivando dispensar a 
lei em caso de urgência ou necessi
dade individual.

Nessa fase, a jurisprudência ( de 
iuris = “do direito” ; e prudentia = 
“ciência ”) desenvolveu-se extraor
dinariamente e contribuiu para 
consolidar a secularização do di
reito. Os jurisconsultos (iuris con- 
sulti) eram especialistas: estuda
vam a lei, expressão abstrata do 
direito, para poder interpretá-la 
convenientemente e torná-la aplicá
vel aos casos concretos. Davam 
consultas públicas, respondiam a 
questões formuladas pelo juizes 
(estes, raramente especialistas em 
assuntos jurídicos), publicavam 
obras e ainda divulgavam o ensino 
do direito.

Roma vivia o apogeu do que se 
convencionou chamar o “direito 
romano clássico” , que determinou 
a falência definitiva do rigor e do 
formalismo do direito anterior às 
Doze Tábuas. O princípio supremo 
não era mais a aplicaçao estrita da

lei (stricta ratio); toda vez que hou
vesse conflito, devia ser invocada 
uma razão superior (summa ratio), 
baseada na eqüidade. E o contato 
com a filosofia grega produziu fru
tos: ao contrário dos juristas pré- 
clássicos, que se preocupavam ex
clusivamente com os casos 
particulares, os clássicos procura
vam subordinar os casos particula
res a noções gerais, coordenando 
em sistema as regras jurídicas. 
Aperfeiçoou-se, com eles, a elabo
ração científica do direito.

A vitalidade do direito romano 
manteve-se na primeira etapa do 
império — o principado (27 a.C. a 
285 d.C.) — e prosseguiu até fins 
do reinado de Diocleciano* (305). 
As fontes jurídicas anteriores — 
costume, lei, editos, senatusconsul
tos —  somaram-se outras, igual
mente importantes: os novos sena
tusconsultos, que antes só se 
equiparavam à lei em casos espe
ciais e agora generalizavam-se 
como sucedâneos delas; as consti
tuições imperiais, conseqüência do 
acréscimo da autoridade do prín
cipe; e as respostas dos jurisconsul
tos oficiais (aqueles aos quais o 
príncipe concedia o direito de res
ponder a perguntas versando sobre 
matéria jurídica), que, embora não 
reduzindo o valor das respostas 
dos outros jurisconsultos, tinham 
maior autoridade (se não de direito, 
pelo menos de fato).

A grande síntese

Durante o dominato (285/565), 
segunda etapa da história política

do império —  ou, mais precisa
mente, do fim do reinado de Dio
cleciano (305) até a morte de Justi
niano* (536) — , desenvolveu-se o 
período chamado do “ direito ro
mano pós-clássico”, ou ainda “ro- 
mano-helênico”.

Essa fase pode ser dividida em 
duas outras: a primeira é de franca 
decadência dos estudos jurídicos; a 
segunda, que foi iniciada em mea
dos do século V, marca uma espé
cie de “renascimento” do direito e 
atinge seu clímax sob o reinado de 
Justiniano, durante o qual se desen
volveu profícuo trabalho dos juris
consultos.

Por essa época, havia duas fon
tes do direito efetivamente ativas: o 
costume e as constituições impe
riais (leges). Proliferavam, contudo, 
disposições das antigas fontes.

A compilação do copioso mate
rial jurídico acumulado durante 
tantos séculos foi a grande tarefa a 
que se propôs Justiniano. Apoiado 
na experiência de competentes ju 
risconsultos —  entre os quais, des- 
tacadamente, Triboniano — , o im
perador reuniu todo o produto da 
longa evolução do direito romano 
em quatro obras:

DIGESTO (OU PANDECTAS)
— Dividido em cinqüenta livros, o 
Digesto é resultado do trabalho de 
três anos de uma comissão de de
zesseis juristas que, sob as ordens 
de Triboniano, procuraram compi 
lar organicamente o saber jurídico 
conservado nas obras dos antigos 
jurisconsultos (iura). Consta que a 
comissão precisou compulsar cerca

Justiniano sintetizou o material de séculos de constituições imperiais e leis do direito consuetudinário.
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Os problemas rurais concorreram para a formulação explícita das leis.

De todo o patrimônio cultural deixado por Roma Antiga, foi o direito o mais 
original. (Iluminura do século XIV para o "Corpus Iuris Civilis".)

de 2 000 obras, reduzindo-as, em 
seu trabalho, à vigésima parte. Pro
mulgado por Justiniano em 16 de 
dezembro de 533, o Digesto entrou 
em vigor no dia 30 daquele mês.

INSTITUTAS —  Trata-se de 
uma espécie de compêndio de di
reito, dividido em quatro Jivros, or
ganizado por determinação de Jus
tiniano logo que se encerrou o 
trabalho de elaboração do Digesto. 
As Institutos, preparadas por uma 
comissão de três juristas (Tribo- 
niano, Doroteu e Teófilo), entra
ram em vigor juntamente com o 
Digesto.

CÓD IGO —  Em 529, uma co
missão de dez juristas compilara 
num todo orgânico (chamado hoje 
de Primeiro Código) os textos das 
constituições imperiais vigentes: 
era o Novus Iustinianus Codex, 
que entrou em vigor no ano se
guinte. Contudo, inovações poste
riores exigiram que o Primeiro Có
digo fosse atualizado. Justiniano 
atribuiu esse trabalho a Tribo- 
niano, Doroteu e mais cinco juris
tas, que produziram o Codex Repe- 
titae Praelectionis, dividido em 
doze livros. O Segundo Código (ou 
simplesmente Codigo) entrou em 
vigor em 29 de dezembro de 534.

NOVELAS —  Prevendo a ne
cessidade de introduzir melhora
mentos na legislação^ Justiniano, 
na própria constituição que pro
mulgou o Código, informou que fa
ria uma compilação à parte com as 
novas constituiçoes (novellae cons- 
titutiones) que mandasse editar 
com aquela finalidade. Desde a 
data em que entrou em vigor o Có
digo até a morte de Justiniano 
(536), foram expedidas 177 leis 
desse tipo (Novellae), que contudo 
não chegaram a ser reunidas num 
corpo único.

O romanista francês Denis Go- 
defroy (1549-1621) deu ao con
junto das obras jurídicas de Justi
niano —  Digesto (ou Pandectas), 
Instituías, Codigo e Novelas —  o 
título de Corpus Iuris Civilis, nome 
pelo qual ate hoje é chamada essa 
grande síntese do direito romano.

A  expansão

O direito da última fase já  não 
mais reflete unicamente a cultura 
romana; vem carregado de idéias 
adquiridas do contato com os po
vos “bárbaros” e com os gregos, e 
é em parte marcado por princípios 
humanistas que foram herdados do 
cristianismo*.

Começa, exatamente aí, a ser 
ciosamente chamado de ius roma- 
num, como que para distingui-lo do 
direito dos demais povos que se en 
contravam sujeitos ao império. O 
nome será contudo referendado pe
las gerações de juristas posteriores, 
que, de qualquer modo, o vêem 
como resultante última do pensa
mento jurídico da Roma Antiga.

A legislação de Justiniano conti
nuou em vigor até a queda do im
pério bizantino* (1453), sendo sen
sivelmente alterada com o correr 
do tempo. Mesmo assim, traços 
nítidos do direito romano encon
tram-se presentes nos atuais código

civil, código de processo civil e có
digo comercial gregos.

No Ocidente, as compilações de 
Justiniano ainda permaneceram al
gum tempo como base do direito 
privado, mesmo depois de ter sido 
definitivamente extinta a suserania 
bizantina na Itália, o que ocorreu 
no século IX.

Seguiu-se a esse fato um curto 
período de predomínio dos direitos 
nacionais dos povos europeus da 
Idade Média. Entretanto, no século 
XI, o direito romano renasceu das 
cinzas, a partir de uma disputa en
tre guelfos (partidários do papa) e 
gibelinos (partidários do imperador 
germânico): ele começou a ser vi
gorosamente estudado na escola 
jurídica de Bolonha, um núcleo 
guelfo, como uma espécie de “arma 
de combate ’ — tratava-se de um 
direito latino, nacional, pátrio, em 
oposição ao direito “estrangeiro”

(sobretudo o direito lombardo).
Bolonha dá o impulso inicial, e 

é o quanto basta. O direito romano 
triunfa decisivamente, sobretudo 
porque corresponde a uma necessi
dade dos próprios povos germâni
cos. Estes precisam de um ordena
mento jurídico adequado ao 
crescente poder económico e polí
tico de que desfrutam. Seus regula
mentos locais, fragmentários e ca- 
suísticos, cedem a universalidade 
dos princípios do direito romano, 
que acabará posteriormente por vi 
gorar como “direito comum” em 
todos os países europeus cristiani
zados, ate o direito privado ser de
vidamente codificado em cada um 
deles.

VEJA TAM BÉM : Direiío; Roma  
A n liga.

Romantismo

Segundo Nietzsche*, os gregos 
criaram (ou perceberam) dois prin
cípios antagonicos pelos quais se 
manifesta a criação: o apolineo (re
gido pelo deus Apoio) e o dioni
síaco. Este, vinculado ao deus Dio- 
niso, é a expressão da força, do 
ímpeto, da embriaguez, da dança, 
da primavera, da dissimulação, do 
desregramento, da juventude; as
sim, propicia a comunhão do ho
mem com toda a dor e todo o pra
zer, numa exaltação da criação 
como um todo que comporta o bem 
e o mal. Na vivência dionisíaca, a 
libertação e a satisfação de desejos 
profundos substituem a “boa con
duta” ditada pela razão —  o ho
mem experimenta-se como prolon
gamento de forças naturais, 
buscando transpor a finitude de sua 
individualidade mortal.

Apoio zela pela individualiza
ção, pelo equilíbrio, pelo comedi
mento, pela clareza.^ E propicia o 
sonho das belas aparências.

Nesse contexto, muitos críticos 
consideram o Romantismo essen
cialmente dionisíaco.

A  reação do sentimento

Antes de ser um movimento esté
tico, político e social, o Roman 
tis mo foi uma atitude espiritual, 
constituindo uma das coordenadas 
fundamentais do ser humano. 
Desse ponto de vista, pode-se afir
m ar que ele sempre existiu —  é 
sensível já  nos Vedas hindus, no 
Cântico dos Cânticos (de Salo
mão*) ou ainda nos líricos gregos 
e latinos.

Enquanto movimento historica
mente delimitado aos séculos 
XVIII e XIX, ele tem suas raízes 
imediatas em doutrinas protestan
tes como o Quietismo, e marcou 
profundamente o espírito ocidental.

Manifestou-se nas letras euro
péias por volta da segunda metade 
do século XVIII, primeiramente na 
Alemanha e na Inglaterra, esten
dendo-se, em seguida, à França, à 
Itália, à Espanha e ao resto do Ve
lho Continente. No século XIX, al
cançou a América.

Ao longo dos anos 1700, deli
neou-se o espírito do movimento: 
exaltação das intimidades recôndi
tas da alma (emoção, sentimento, 
imaginação, desejo); sensibilidade 
pela natureza; inquietude; noção 
exacerbada do futuro, do infinito, 
das distâncias, do mistério, da soli
dão, da tragédia de ser, do ideal 
inacessível; amor pelo indivíduo, 
pelo macabro, pelo desmedido, 
pela estranheza; e preferência por 
temas ditados pelas paixões.

Surgindo como reação do senti
mento contra o predomínio da ra
zão, o novo espírito buscou expres
são através do sonho, do exotismo 
do passado e do fantástico, pro
pondo o culto do “eu” para afirmar 
sua oposição à rigidez formal do 
objetivo universal dos clássicos. 
Assim, como profunda revolução 
espiritual, o Romantismo determi
nou uma total mudança da pers
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0  Romantismo preocupou-se com o homem em sua totalidade e refletiu as contradições da própria existência. ("A Jangada da Medusa", Géricault.)

pectiva da vida, das coisas, do 
mundo e dos valores vigentes nos 
séculos anteriores. E isso motivou 
a profunda transformação econô
mica, política e social operada no 
século XVIII. O período foi mar
cado por guerras e, principalmente, 
pela Revolução Francesa* e todo o 
complexo processo histórico desig
nado por ela. Assim, nos primeiros 
anos do século XIX, Os Direitos 
do Homem, a democracia e a liber
dade de expressão dominavam a 
mentalidade européia, alterando ra
dicalmente os valores.

O Romantismo marcou a ade
quação entre a infra-estrutura da 
sociedade — caracterizada pela 
atividade comercial que, expandida 
a partir das grandes navegações, 
deu origem à burguesia — e a 
superestrutura na medida em que 
acompanhou a ascensão dessa 
ftQVâ Classe social ao poder polí

tico. Assim se consolidava o princí
pio do laissez-faire como estrutura- 
dor do complexo econômico, 
político e social. Esse princípio in
dividualista refletiu-se nas produ
ções artísticas pelo culto do “eu” 
como elemento básico da obra de 
arte, afirmando-se como onipotente 
pela subjetividade e construindo, fi
nalmente, o herói romântico.

Por outro lado, o desenvolvi
mento ainda lento da indústria (fo
mentada pela burguesia para ex
pandir o comércio) originou a 
classe média urbana, que constitui
ria o público para o artista rom ân
tico, sustentando-o ao comprar 
suas obras e decretando o grada
tivo desaparecimento dos mecenas.

O Romantismo, portanto, está 
muito vinculado à crise sociocultu
ral que a Europa atravessava, na 
época. Daí a contradição espiritual 
(e formal) que caracteriza o tor

mento romântico: inquietação, 
emocionalismo, patético apelo ao 
sentimento. Esses traços foram gra
dualmente intensificados ao ponto 
da exasperação, na medida em que 
se acentuava o conflito entre a uto
pia liberalista do século XVIII (“li
berdade, igualdade e fraternidade”) 
e a realidade social e histórica. O 
tormento romântico teve sua verda
deira fonte numa profunda aspira
ção a um ideal inacessível (e não 
em algum anseio misterioso da 
alma). Freqüentemente encontrou 
expressão no culto do desespero e 
da solidão, ou mesmo na prática do 
suicídio*.

A oposição existente entre o 
mundo imaginado e o mundo real 
gerou o caráter contraditório do 
Romantismo: simplicidade popular 
e refinamento individualista, ten
dências conservadoras e germes re
volucionários, brando lirismo e iro

nia amarga, devoção e orgulho. 
Essa dicotomia também explica 
duas posturas do artista romântico 
frente à realidade: a fuga a ela ou 
a tentativa de atuar ativamente em 
sua modificação. Ambos os cami
nhos conduziram à descoberta e ao 
culto do exótico (outra caracterís
tica importante do movimento). O 
primeiro levou o romântico a se 
aproximar da natureza e a se tornar 
adepto do “bom selvagem” criado

f>or Rousseau*. A segunda postura 
evou-o a participar dos movimen

tos de libertação, bastante numero
sos na época. Alguns lutaram pela 
formação do Estado nacional — .o 
que gerou a característica do pa
triotismo do movimento romântico. 
Exaltavam a Idade Média, pois so
mente nela os diferentes povos po
deriam encontrar particularidades 
que os afirmassem como nação.

Embora essas posturas condu
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zam a atitudes opostas, as duas re
velam o caráter de protesto do ar
tista contra o_s valores burgueses e 
a maquinização capitalista.

Apesar de suas contradições in
ternas e do caráter particular que 
assumiu em diferentes culturas, o 
Romantismo teve um desenvolvi
mento orgânico, que foi expresso 
em diferentes períodos e em estreita 
relação com as complexas situa
ções históricas de cada país. E foi 
um prenúncio da arte moderna, por 
ter-se libertado dos cânones renas
centistas.

Os m uitos livros

A irrupção do movimento ro
mântico na literatura* ocorreu con- 
comitantemente na Alemanha — 
com os irmãos Schlegel* — e na 
Inglaterra — com Woodworth* e 
Coleridge* — , expressando uma 
ostensiva oposição ao raciona 
lismo* da literatura francesa que 
(aos alemães e ingleses) parecia ar
tificial, por sufocar seu espírito 
com regras rígidas e nobreza im
pessoal da linguagem. Assim, foi 
iniciado um movimento — Sturm

und Drang (Tempestade e ímpeto)
— que tentou nacionalizar a cul
tura germânica, libertando-a de in
fluências estrangeiras (atitude par
ticularmente notável' na obra de 
Herder*).

O Sturm und Drang é conside
rado um precursor do Roman
tismo, por alguns críticos; outros 
vêem nele a primeira fase do movi
mento romântico, pois em ambos é 
sensível —  além do nacionalismo
— o interesse pelo macabro e pelo 
caótico (por oposição à ordem, à 
medida, ao equilíbrio e aos demais 
valores do Renascimento*).

Outro aspecto em com um foi a 
afirmação da imagem do “gênio” : 
o artista já  não é o lacaio que de
pende da benevolência da corte e 
dos mecenas; pelo contrário, ele 
promove e “empresaria” suas pró
prias obras. Paralelamente, o reco
nhecimento da genialidade de que 
ele se sente imbuído lhe dá uma po
sição social mais elevada —  a de 
indivíduo demiúrgico, um veículo 
da criação.

Por outro lado, na medida em 
ue foi amplamente permeável à 
outrina de Rousseau, o Sturm und

Drang guardou com o Iluminismo* 
relações que lhe dão um caráter 
particular.

Esse Romantismo ainda inci
piente encontrou suas primeiras 
manifestações na obra do rom an
cista Friedrich Schlegel e do crítico 
August Schlegel, na poesia senti
mental e mística de Novalis*, no 
romance histórico de Arnim*, na 
poesia de Brentano* e, principal
mente, na obra de Goethe*. Esses 
autores pesquisaram as origens de 
sua nacionalidade e começaram a 
desenvolver uma literatura que re
velava especial apego à natureza, à 
cultura e à sensibilidade germâni
cas. Pouco a pouco suas idéias di- 
fundiram-se pela Europa e, através 
das obras de Madame de Staêl*, 
chegaram à França, onde encontra
ram seu apogeu em Chateau- 
briand* e Vítor Hugo*.

Na Inglaterra, a nova atitude li
terária surgiu quando o escocês Al- 
lan Ramsay (1686-1758) começou, 
em 1724, a cultivar uma poesia es
pontânea e rude, criando, dessa 
maneira, uma forma que negava os 
padrões clássicos.

Destacaram-se também Edward

Young (1685-1763), por sua obra 
Noites (cujo tom predominante é o 
da melancolia e da subjetividade), 
e Richardson*. autor dos romances 
Pamela, Clarisse Harlouwe e His
tória de Carlos Grandison.

Os elementos literários cultiva
dos pelos ingleses influenciaram o 
mundo ocidental e criaram novas 
tradições: o aparecimento do ro
mance de assunto cavaleiresco, 
com O Castelo de Otranto, de Ho- 
race Walpole*; o culto ao medieva- 
lismo, em Relíquias da Poesia In 
glesa, de Thomas Percy 
(1729-1811); etc. No painel do Ro
mantismo inglês surgiram ainda 
W alter Scott* e B yron .

Na França, a literatura rom ân
tica expressou-se através de duas 
gerações. A primeira, do princípio 
da época napoleônica, teve como 
personalidade mais importante 
François René de Chateaubriand, o 
poeta inimigo da revolução e de 
Napoleão*. Seus poemas tinham 
como temas a natureza e a história, 
sobretudo a cristã; sua prosa, ex
plorando o lirismo, a sonoridade, 
as paisagens magníficas e as sensa
ções, influenciou todo o movimento

O Movimento seria enriquecido com as idéias de Mme. de Staél íà direita, em uma reunião retratada por Debubourt} e com a obra universal de Wolfgang 
Goethe, cuja poesia serviu de inspiração para o pintor Ludwig Carolsfeld compor a tela "Margarida e Fausto na Prisão" (à esquerda).
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na França. A essa geração perten
ceram também Banjamin Cons- 
tant*, Senancour (1770-1846) — 
que introduziram elementos de 
análise psicológica —  e Madame 
de Staél.

Por volta de 1820, surgiu a se
gunda geração romântica francesa, 
da qual fizeram parte, entre outros 
os líricos Lamartine* e Vigny*, o 
crítico Sainte-Beuve* e Vítor Hugo, 
poeta épico, dramático e satírico. 
Entre os membros mais jovens do 
grupo destacaram-se Álfred de 
Musset* e Théophile Gautier* 
(este, além de se dedicar à poesia 
lírica e ã composição de vários ro
mances, escreveu uma história do 
próprio Romantismo).

Na Itália o movimento nasceu 
em 1816, quando Giovanni Berchet 
(1783-1851) publicou a Carta Se- 
mi-Séria de Crisóstomo. Embora a 
crítica considere Alessandro Man- 
zoni* o maior poeta romântico da 
Itália, ele tornou-se internacional
mente conhecido por um romance 
histórico: I  Promessi Sj>osi (Os 
Noivos). Seu contemporâneo Gia- 
como Leopardi* — um clássico 
quanto às idéias anti-religiosas e ao 
uso de formas antigas —  apresen
tou alguns sintomas do estado de 
alma romântico ao expressar o de
sespero solitário e individualista, e 
o sentimento de noia (“ tédio”).

A nova estética se manifestaria 
em Portugal a partir de 1825, 
quando Garrett* publicou Camões. 
Através dele e de Alexandre Hercu- 
lano*, o Romantismo português re- 
vestiu-se da ideologia revolucioná
ria francesa, expressando a 
oposição dos liberais à monarquia. 
Passado o primeiro momento, eclo
diu o Ultra-Romantismo, represen
tado por Camilo Castelo* Branco, 
que levou a extremos todos os 
princípios do movimento.

No Brasil, Domingos José Gon
çalves de Magalhães* deu início ao 
Romantismo, em 1836, ao publicar 
Suspiros Poéticos e Saudades. O 
movimento gerou quatro grupos di
ferentes. O primeiro apresentou 
tendências extremamente contradi
tórias e foi marcado pelas influên
cias inglesas e francesas. Culti
vando o teatro, a ficção e o 
jornalismo, vários nomes destaca
ram-se: Gonçalves de Magalhães, 
Porto* Alegre, Teixeira e Sousa*, 
Martins* Pena, Varnhagen* e vá
rios outros.

O segundo grupo apareceu entre 
1840 e 1850, influenciado por Cha- 
teaubriand, Balzac*, Fenimore 
Cooper* e Scott. Dedicando-se à 
poesia, à ficção, ao teatro, à crítica 
e ao jornalismo, salientaram-se 
Joaquim Manuel de Macedo*, 
Gonçalves Dias*. Bernardo Gui- 
maraes* e José de Alencar*.

Suas obras apresentavam ten
dência panteísta, com descrições da 
natureza, idealizando o selvagem e 
afirmando, através dele, a reivindi
cada originalidade do naciona
lismo brasileiro.

A partir de 1850, formou-se um 
terceiro grupo, com estudantes boê
mios entregues ao spleen de Byron 
e ao mal au siècle de Musset. Per
seguindo uma total correspondên
cia entre o ambiente europeu e o da 
província, cultivaram uma poesia 
marcada pelo individualismo, pelo 
subjeüvismo, pela dúvida e pela dc
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silusão. Os principais dentre eles 
foram Álvares* de Azevedo, Jun
queira* Freire, Casimiro de Abreu* 
e Fagundes* Varela.

Depois de 1860, o Romantismo 
impregnou-se de preocupações 
políticas e sociais, atuando na 
Guerra do Paraguai* e no abolicio
nismo*, e manifestando preocupa
ções nacionais. Fortemente influen
ciada pelo “condoreirismo” de 
Vítor Hugo, nasceu a poesia social, 
cuja expressão máxima foi atingida 
por Castro* Alves.

Aos poucos, o Romantismo per 
deu sua força e passou a servir ape
nas ao lazer burguês, depois de ter 
reavivado a poesia popular e dado 
maior liberdade à linguagem literá
ria. Além disso, despertou o inte
resse pelo romance histórico, pelo 
tom psicológico e, de certa forma, 
tambem pelos estudos filológicos.

N o palco, a cor local

A oposição ao Classicismo*, ca
racterística do Romantismo, foi 
ainda mais nítida no teatro. Um 
dos primeiros a atacar as severas 
regras da tragédia clássica foi Les- 
sing*, que investiu contra o solene 
cerimonial cortesão e contra o vo
cabulário selecionado e aristocrá
tico. Além disso, defendeu a cria
ção de personagens burguesas e o 
tratamento livre do espaço e do 
tçmpo.

Ainda na Alemanha, Herder ad
vogou a ruptura do espaço único e 
da ação reduzida a um período so
lar. Ressaltou também a necessi
dade de “ cor local”, que se tornaria 
um dos postulados do teatro ro
mântico.

A oposição dos autores alemães 
do século XVIII aos cânones da 
tragédia clássica francesa elevou 
ao primeiro plano a obra de Sha
kespeare*, que passou a ser consi 
derada modelo supremo. (A ener
gia e o vigor shakespearianos 
inspiraram o Sturm und Drang, 
que tirou seu nome do título de 
uma peça de Friedrich Maximiliam 
von Klinger (1752-1831), conce
bida no novo estilo.)

Antes mesmo de Schiller* escre
ver Os Bandoleiros (1781) —  uma 
peça teatral cheia de fantasias me
dievais, de melancólico pessimismo 
e de sentimento revolucionário — , 
a influência de Shakespeare já  se fi
zera sentir em Goetne, na peça 
Goetz von Berlichingen (1773), na 
qual o autor fixou a Idade Média 
alemã, alternando cenas trágicas e 
cômicas.

A partir desse começo influen
ciado por Shakespeare, e dentro da 
atmosfera do Sturm und Drang, o 
teatro romântico alemão expan
diu-se nos fins do século XVIII e 
nas primeiras décadas do século 
XIX . Fausto, obra da maturidade 
de Goethe. aproxúaa-se de um mis

tério medieval, emoldurado por 
uma visão cósmica em cuja ampli
tude o protagonista se acha inte
grado. Kleist escreveu, sobre a in
tensidade e a complexidade da 
paixão, tragédias como A  Família 
Schroggenstein (1803) e O Príncipe 
de Hamburgo (1811). De Franz 
Grillparzer (1796-1872) é A  A n te
passada (1817) e de Ludwig Tieck 
(1773-1853), O Gato de Botas 
(1797). Outros românticos alemães 
foram Christian Dietrich Grabbe 
(1801-1836), com Napoleão ou Os 
Cem Dias (1831) e Georg Büch- 
ner*, que escreveu A Morte de 
Danton (1835) e W oyzeck  (1836). 
A obra de Büchner mostra um 
mundo vazio e absurdo, no qual o 
homem se acha reduzido a sua di
mensão animal. Esse teatro repre
senta a fusão e dissonância do su
blime e do grotesco, o fatalismo 
histórico e a solidão do indivíduo.

Apesar de sua qualidade supe
rior, essas obras não foram as res
ponsáveis pela difusão do Roman
tismo alemão na Europa. Mais 
importantes nesse sentido foram os 
melodramas de August von Kot- 
zebne (1761-1818), principalmente 
Os Espanhóis no Peru (1796), imi
tados pelo francês Gilbert de Pixé- 
récourt (1773-1844). Nesses melo
dramas predomina a ação, e suas 
personagens reduzem-se a tipos 
físicos, apresentados em termos de 
bons e maus. Além de Kotzebne e 
Pixérécourt, compuseram esse tipo 
de peças os ingleses Thomas Hol- 
croft (1745-1809), Mathew Gre- 
gory Lewis (1775-1818) e Thomas 
Morton (1764-1838).

Como na Alemanha, o Roman
tismo realizou-se nos palcos fran
ceses sob o influxo de Shakespeare, 
mas surgiu bem mais tarde, em vir
tude da força do Classicismo na 
tradição teatral da França. Em 
1827/28 uma companhia inglesa 
apresentou Shakespeare em Paris, 
entusiasmando Vítor Hugo, que 
chamou o dramaturgo ingles de “o 
maior criador depois de Deus”. Em 
seu prefácio a Cromwell (1827), 
Hugo formulou a plataforma do 
Romantismo em teatro, abolindo 
as regras clássicas de unidade de 
tempo e de espaço, repudiando a 
separação dos gêneros lírico, épico 
e dramático, admitindo tanto a 
prosa quanto o verso e procurando 
a verdade histórica e individual.

Depois de Cromwell, Hugo es
creveu Um Duelo sob Richelieu ou 
Marion Delorme (1829), mas foi 
com Hernâni (1830) que o Roman
tismo floresceu verdadeiramente, 
obtendo ruidoso êxito de público e 
provocando polêmicas com os de
fensores do Classicismo. Lucrécia 
Bórgia (1833), Ruy Blás (1835), 
Angelo  (1835) e Os Burgraves 
(1843) foram algumas de suas pro
duções seguintes.

Ao lado de Vítor Hugo, outros 
autores deram contribuições signi 
ficativas: Alexandre Dumas* (Hen
rique III e sua Corte, em 1829; 
Anthony, em 1831; e Kean, em 
1838) tentou estabelecer um teatro 
poético com elementos melodramá
ticos; e Alfred de Vigny apresentou 
um novo gênero, o drama de pensa
mento, em Dominado pelo Medo
(1833) e Chatterton (1835). Mus
set, por sua vez, destacou-se com 
Noite Veneziana (1830), Lorenzac-

Chateaubriand, Vitor Hugo, Garrett e Gonçalves Dias expressaram o senti
mento mórbido e melancólico que caracterizou a poesia do século XIX.
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cio (1834) e as comédias-provér- 
bios, nas quais a ação ilustra o sig
nificado de ditos populares: N ão se 
Pensa Nunca em Tudo (1849) e 
Com o A m or Não se Brinca 
(1861).

Essa dramaturgia chegaria atra
sada à península Ibérica. E, devido 
ao prestígio de Lope de Vega* e 
Calderón , as peças românticas 
não tiveram muito exito. Foi o caso 
de A Conjuração de Veneza
(1834), de Francisco de Paula 
Martínez de la Rosa (1787-1822), 
e de Os Amantes de Ternel (1837), 
de Juan Eugênio Hortzenbusch 
(1806-1880). Apesar disso, desta
caram-se José Zorrila y Moral 
(1817-1893), com Dom Juan Tenó- 
rio (1844), e Manoel Tamoyo y 
Baus (1829-1878), com Um Drama 
Novo  (1857). Em Portugal, o repre
sentante mais importante foi Al
meida Garrett* com A uto  de Gil 
Vicente (1838), Dona Filipa de Vi- 
Ihena (1840) e, sobretudo, Frei 
Luís de Sousa (1844).

Da mesma forma que na penín
sula Ibérica, na Inglaterra o Ro
mantismo teatral não foi muito sig
nificativo. Os ingleses conheciam 
Shakespeare e nao se entusiasma
ram com as novas peças, como 
Guilherme Tell (1825), de James 
Sheridan Knowles (1784-1826); O 
Retorno dos Drusos (1843) e Uma 
Mancha no Escudo de Armas, de 
Robert Browning* e A  Rainha 
M ary (1876) e O Falcão (1879), de 
Lord Tennys*.

Na Itália, Giovanni Pindemonte ^  ,
(1751-1812) apresentou alguns tra- O sublime contra o "bom gosto" estabelecido: o Romantismo na pintura. ( A Catedral de Salisbury , Constable.j 
ços românticos em Ginevra di Sco- 
zia (1795), e Lucio Quinzio Cincin- 
nato (1800), mas foi realmente com 
Alessandro Manzoni que o Ro
mantismo fez-se sentir nitidamente 
(em O Conde Carmagnola, de 
1820, e Adelchi, de 1822). Gio
vanni Battista Niccolini 
(1782-1861) seguiu o caminho an
tes trilhado por Manzoni em Anto- 
nio Foscarini (1827), Giovanni di 
Procida (1830) e Arnaldo di Bres- 
cia (1834), obras politicamente li
gadas ao Risorgimento.

Na Rússia, os maiores represen
tantes foram Mikhail Vurevich Ler- 
montov (1814-1841), com Os Es
panhóis (1830) e Maseurado
(1835), e Puchkin*, com Bóris Go- 
dunov (1825).

Na Polônia, o patriotismo ex
pressou-se em Barbara Radziw il- 
lowna (1811), de Alojzy Felinski 
(1771-1820), e nas peças de Julusz 
Slowacki (Í809-1849): Mindowe 
(1833), Balladyna (1839), etc.

Na Hungria, Shakespeare inspi
rou Jozsef Katona (1796-1830) em 
O Vice-Rei Bank  (1819) e Karoly 
Kisfaludy (1788-1830) em Irene 
(1821).

_No Brasil, Gonçalves de M aga
lhães lançou seu manifesto român
tico no mesmo ano em que encenou 
A ntônio José ou O Poeta e a Inqui
sição (1838). No ano seguinte, es
creveu Olgiato. Mas algumas das 
peças que mais traduzem o espírito 
do movimento foram escritas por 
Gonçalves Dias: Patkull (1843),
Beatriz Cenci (1844/45), Boabdile, 
sobretudo, Leonor de Mendonça 
(1840). Obras românticas para o 
palco foram produzidas também 
por José de Alencar (Rio de Ja
neiro, Verso e-ReversO, 1857; O Je  Com suas telas explosivas, Delacroix abriu caminho para o Impressionismo. ("Dante e Virgílio no Inferno".)



Romantismo 69

Friedrich procurou fixa r o sentido sim bólico da natureza; Goya fo i uma das maiores expressões do Romantismo.

suíta, 1861), Ãlvares de Azevedo 
(Macário, 1855) e Castro Alves, 
(Gonzaga ou A  Revolução de M i
nas, 1875).

N as telas, o  sublime 
e a magia

Nas artes visuais, o Romantismo 
manifestou-se inicialmente nas pai
sagens em aquarela de Alexander 
Cozens (1716-1786) e John Robert 
Cozens (1762-1799). Sua técnica, 
rápida e de fácil manejo, levou os 
pintores às mais ricas sutilezas, ao 
mesmo tempo que permaneciam di
retos e despretensiosos. Constable* 
foi um dos mais destacados paisa
gistas, ao lado de Turner*. Seu in
teresse pela natureza expressou-se 
de modo calmo e minuciosamente 
descritivo, abrindo caminho para a 
paisagem realista. Turner, por ou 
tro lado, fez da aquarela um ex
traordinário meio de expressão de 
visões pessoais da natureza. Em se
guida executou pinturas a óleo, 
com fantásticos crepúsculos e mis
teriosa iluminação.

A arte de Turner testemunha a 
transformação no sentido do su
blime, operada pelo pré-Roman- 
tismo. Contrário ao bom gosto e 
aos padrões estabelecidos, o su
blime (da mesma forma que o gê
nio) justificava uma série de inova
ções artísticas, que escaparam à 
jurisdição dos moldes clássicos e 
não se subordinaram à idéia de 
belo. Enquanto este é bem for
mado, harmonioso, agradável, o 
sublime é irregularmente espan
toso. Nesse sentido, uma das maio
res expressões foi Piranesi*, cuja 
pintura de sonhos sublimes exerceu 
forte influência nas telas inglesas 
do século XVIII. Nos quadros de 
Piranesi há uma tendência para o 
ilógico, o enorme, o ilimitado, ao 
lado do contraste entre a miséria 
dos mendigos que povoam as ruas 
e o esplendor dos monumentos ro
manos. A atração pelas antiguida
des nacionais encontra-se também 
entre os pintores ingleses, que reno
varam seu interesse por Shakes- 
peare e voltaram-se para os poemas 
de Ossian (um escocês do século 
III, provavelmente lendário) e para 
as novelas góticas. Fussli* ilustrou 
esse movimento, produzindo obras 
marcadas pela contradição entre os 
temas (fantasmagorias, visões no
turnas impregnadas de erotismo, 
cenas de feitiçarias, temas shakes- 
pearianos) e o desenho (frio, linear, 
em estilo clássico e polido).

Aluno de Fussli, William Blake* 
foi um dos primeiros a se interessa
rem pelo ressurgimento do gótico e 
pela inspiração que buscou em tex
tos bíblicos, em Ossian, Shakes- 
peare, Milton*, Dante e na litera
tura mágica e ocultista. 
Notabilizou-se pela capacidade de 
produzir emoções imaginárias, oní
ricas e quase surrealistas, a partir 
da simples exploração de um fato 
natural.

Na Espanha, surgiu uma das 
maiores expressões da época ro
mântica: Goya*. Quando eclodiu a 
Revolução Francesa, ele já  tinha 
43 anos de idade, mas mudou seu 
estilo sob influência do espírito ilu- 
minista e liberal do século XVIII. 
Sua imaginação foi estimulada so
bretudo pelas idéias de Rousseau e,

preso à forte tradição cultural espa
nhola, foi buscar nas profundezas 
do inconsciente uma exaltação do 
mundo onírico.

A pintura alemã, embora secun
dariamente, também se destacou na 
formação do Romantismo. Philip 
Otto Runge (1777-1810), Georg 
Friedrich Kersting (1785-1847) e 
Gaspar David Friedrich*, entre ou
tros, contribuíram na rejntegração 
da natureza em um meio magico e 
simbólico.

Maior importância adquiriu o 
Romantismo pictórico na França. 
Surgiu como uma reação à escola 
neo-clássica de Louis David* e aos 
princípios considerados eternos. 
Não obstante, há uma grande zona 
de transição entre os dois movi
mentos: encontram-se traços clássi
cos no Romantismo francês e vice- 
versa. Exemplo disso é O Rapto 
das Sabinas (1799), no qual David 
não abandonou sua rigidez formal, 
mas deu muito movimento à cena 
que quis representar. •

De 1800 em diante, os temas re
pletos de religiosidade difundidos 
por Chateaubriand passaram a im
pregnar as obras dos discípulos de 
David, entre os quais Anne Louis 
Girodet-Trioson (1767-1824), au
tora de Os Funerais de Atala. Mas 

uem melhor expressou as contra- 
ições morais da época do império 

napoleônico foi A. J. Gros*. Os 
Pestilentos de Jaffa (1804) e Napo- 
leão no Campo de Batalha de Ey- 
lan (1808) caracterizaram-se pela 
representação panorâmica de bata
lhas, mas também pelos tons huma
nitários e por uma sensível ansie

dade. Esses motivos foram 
retomados, com uma nota trágica, 
por Géricault*, que expressou o 
conflito espiritual da geração for
mada pelo iluminismo e desapon
tada com os acontecimentos histó
ricos, que traíram seus ideais.

O período da restauração dos 
Jtourbon (1814-1830) foi marcado 
pelo pessimismo intelectual e pela 
irrupção das paixões. Nessa época 
surgiu o satanismo, com A  Jan
gada de Medusa (1818/19), de Gé
ricault, e a arte francesa sofreu a 
crescente influência do Roman
tismo europeu. Delacroix*, após 
admirar a luminosidade atmosfé
rica das paisagens de Constable, 
refez grande parte de Os Massacres 
de Seio (1824). A exposição dessa 
tela marcou o primeiro grande 
triunfo do Romantismo na França, 
e foi acompanhada pela rápida di
fusão da obra de Goya e da filoso
fia, música e literatura alemãs. A 
deposição do soberano Carlos* X 
marcou a integração da França na 
cultura romântica.

Delacroix, sua maior expressão, 
inspirando-se na Idade Media, no 
teatro de Shakespeare, em Byron, 
na história da França, no Oriente, 
bem como nos acontecimentos de 
seu tempo, compôs quadros nos 

uais o desenho não é apenas traço 
os coptornos, mas um meio de re

produzir volumes e, principal
mente. movimentos.

Numa etapa posterior. Delacroix 
foi conduzido a uma interpretação 
do mundo tingida de estoicismo, 
bem como a uma percepção aguda
ç hum ana do valor cientifico. Esse

fato lhe propiciou a descoberta dos 
efeitos das cores puras e separadas, 
tendo preparado o terreno para o 
Impressionismo*. Theodore Chas- 
sériau (1819-1856) deu continui
dade ao espírito da pintura de De
lacroix, com ímpeto apaixonado, 
dramaticidade, exotismo e gosto 
pela cor vibrante e por grandes pro
jetos decorativos.

Paralelamente, desenvolveu-se a 
pintura de paisagens, realizada pela 
Escola de Barbizon. Tipicamente 
romântico no tratamento da natu
reza foi Paul Huet (1803-1869), 
com quadros de tempestades, cata
clismos e florestas. Corot*, tam
bém participante do Grupo de Bar
bizon, integrou elementos da 
tradição clássica, da paisagem hu
milde e espiritual dos ingleses e da 
Holanda de Vermeer*.

A escultura e a arquitetura fo
ram pouco significativas no pe
ríodo romântico. Apesar disso, al
gum destaque foi alcançado por 
Jean-Bernard Du Seigneur 
(1808-1866) e Antoine Auguste 
Préault (1809-1879). Du Seigneur 
lançou uma espécie de manifesto 
da escultura romântica, na obra in
titulada Orlando Furioso. Préault, 
escultor de maior fôlego, caracteri
zou-se por um expressionismo* 
lírico e violento, com A Fome, A  
Miséria e A Matança.

A arquitetura foi marcada pela 
ressurreição do estilo gótico, sobre
tudo na Alemanha. Na Inglaterra e 
na França, o gótico tambem serviu 
como estilo simbólico do senti
mento nacional.

O  período rom ântico na história
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Nas sinfonias. Beethoven (à esquerda) rompia com a ordem prescrita pelo C lassicismo; o nacionalismo musical po
lonês encontrou sua m aior expressão em Chopin. Brahms {à direita) marca o final do período romântico.

Na ópera, o m ovim ento assim ilou contribuições de outras formas de arte. (W agner, Verdi e Carlos Gomes.)

das artes visuais encontrou seu 
ponto final nos meados do século 
XIX , com o advento do Realismo*. 
Contudo, na segunda metade desse 
século houve uma revivescência 
dos motivos românticos, como re
sultado do descontentamento com 
o Realismo.

O último período da produção 
de Daumier*, por exemplo, é signi
ficativo nesse sentido. Outra 
grande expressão do pós-Roman 
tismo foi a escultura de Rodin*. 
Como Daumier, Rodin buscou ins 
piração em Michelangelo*, que já  
tinha influenciado o Romantismo 
inicial de Fussli e Géricault.

Ao lado de Rodin, destaca 
ram-se os pintores Gustave Moreau 
(1826-1898) e Puvis de Chavan- 
nes*. Este foi um dos primeiros re
presentantes do Simbolismo*; Mo
reau, herdando o exotismo sensual 
e sanguinário de Delacroix, colo
cou-se em posição violentamente 
anti-realista.

Influência de Delacroix encon- 
tra-se igualmente em Odilon Re- 
don*, que era capaz de sugerir, 
com um rosto ou uma flor, todo um 
mundo de associações simbólico- 
religiosas e antecipou-se ao Surrea
lismo* do século XX.

O pós-Romantismo ocorreu em 
outras partes da Europa, sob in 
fluência da cultura francesa. O fe
nômeno mais importante deu-se na 
Inglaterra, com o grupo pré-rafae- 
lita, liderado por Dante Gabriel 
Rossetti*. Esse grupo, ao qual per
tenceram Edward Burne-Jones , o 
crítico John Ruskin* e William 
Morris*, propunha-se principal 
mente a redescobrir a pureza plás
tica original.

Canções, óperas, poemas 
sinfônicos

Da mesma forma que na litera 
tura, no teatro e na pintura, o Ro
mantismo iniciou-se na música em 
fins do século XVIII, como um mo
vimento de oposição aos rigores do 
Classicismo.

A música clássica (Haydn*, por 
exemplo) constituiu o ponto má
ximo de desenvolvimento daquilo 
que os músicos barrocos sempre 
pretenderam, ou seja, a criação de 
música pura.

O Classicismo repudiava a mú
sica como expressão de sentimen
tos religiosos, amorosos ou de ou
tra natureza e, para alcançar seu 
objetivo (uma arte abstrata), esta
beleceu padrões de perfeição for
mal. Não tardou, porém, o tédio 
pelo rígido formalismo clássico e, 
com isso, nasceu a música rom ân
tica. Já em Mozart* encontram-se 
elementos de uma nova estética, 
mas ele não chegou a enquadrá-los 
numa tendência bem definida.

Foi Beethoven* —  com sua vi
são musical apaixonada e livre — 
quem rompeu abertamente com a 
tradição, abandonando, por exem
plo, a ordem prescrita pelo Classi
cismo para o desenvolvimento de 
um tema sinfônico: ponto de par
tida, tensão, afrouxamento. A Sin

fo n ia  n.° 1 de Beethoven começa 
em tensão.

Embora compusesse muitas pe
ças clássicas, o conjunto da obra 
de Beethoven marcou a supressão 
to  le to m c n to  do velho estilo, de-

nunciando o fim da aristocracia e 
apontando o novo caminho român
tico que se abria pela frente.

Na Alemanha, a nova estética e 
ideologia artística foi enriquecida 
por Schubert*, que expôs sua natu
reza delicada e tem a nos lieder, gê
nero musical de estrutura particu 
laríssima, para canto e piano. Por 
outro lado, Mendelsohn* compôs 
impressões de viagem nas sinfonias 
Italiana e Escocesa.

Na Itália, o Romantismo musi
cal manifestou-se principalmente 
nas transformações do gênero 
operístico. Rossini*, Bellini*, Doni 
zetti* e Verdi*, influenciados por 
textos literários, compuseram ópe
ras que logo cruzaram as fronteiras 
da península, tornando-se popula
res em todo o mundo.

No Brasil, por exemplo, Antônio 
Carlos Gomes* sofreu profunda in
fluência da força dramática das 
composições de Verdi.

Mas, ao mesmo tempo, as guer
ras napoleônicas exacerbavam a 
consciência nacional dos povos eu
ropeus, incitando-os à busca de for
mas próprias.

A primeira reação à música 
lirica italiana partiu de Karl Maria 
von Weber*, que germanizou a 
ópera, tendo se inspirado na Idade

Média e na mitologia nórdica. 
Wagner*, seu herdeiro, criou o 
drama musical, reunindo música, 
pintura, poesia e arquitetura.

Na França, Meyerbeer* optou 
pelo monumental, criando a grande 
ópera; Offenbach* preferiu a leveza 
e criou a opereta; Berlioz* introdu
ziu o poema sinfônico, cuja liber
dade de forma levou-o a um dos 
primeiros planos da música rom ân
tica. Na Polônia, o nacionalismo 
musical, típico do Romantismo, en
controu sua maior expressão em 
Chopin*, cujas mazurcas e polo- 
naises evocam os ritmos de seu 
país. A Hungria marcou sua pre
sença com o dinamismo rítmico 
das Rapsódias Húngaras de Liszt*.

Os russos notabilizaram se pelo 
Grupo dos Cinco, inspirado nas 
idéias de Mikhail Glinka* e que in
cluía Rimsky-Korsakov*, César 
Cui (1835-1918), Balakirev 
(1837-1910), Borodin* e Mous- 
sorgsky*. Esses compositores dei 
xaram de lado o sistema tonal tra
dicional e empenharam-se em 
cultivar os “exóticos” sons modais 
da música sacra eslava e do fol
clore russo. Tchaikóvski* também 
procurou uma expressão original 
para a música de seu país, mas, ao 
contrário dos Cineo, assimilou as

contribuições de Mozart, Berlioz e 
Liszt.

A procura de expressão nacional 
encontra-se ainda nos tchecoslova- 
cos Smetana* e Dvorák*, no norue
guês Grieg* e no finlandês Sibe- 
lius*. Entre os nacionalistas 
espanhóis destacou-se Manuel de 
Falia*.

Nos fins do período romântico 
começaram a surgir sinais de trans
formação que levariam a música 
ocidental ao Impressionismo do 
fim do século XIX e aos diversos 
movimentos vanguardistas do sé
culo XX. Johannes Brahms* foi 
um dos que marcaram essa transi
ção. Romântico na juventude, 
Brahms tornou-se ferrenho anti- 
wagneriano, sob influência de 
Bach*. A esse período pertence Cé
sar Franck*. criador da forma 
cíclica, com a qual compunha peças 
baseadas num único tema. Outros 
nomes importantes foram Vincent 
D’Indy (1851-1931), Charbrier* e 
Fauré*. com obras marcadas pela 
irregularidade intencional de ritmo 
e harmonia.

VEJA TAM BÉM : Classicismo;  
Realismo.
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SUMÁRIO

Localização: Balcãs, norte do Danú
bio

Limites: URSS (N e NE), mar Negro 
(E), Bulgária (S), Iugoslávia (SO), 
Hungria (NO)

Superfície: 237 500 km 
População: 20 252 541 hab. (1970) 
Capital: Bucarest (1 575 000 hab.) 
Cidades principais:

Brasov (206 000 hab.),' Timi- 
soara (206 000), Constanta 
(238 000), Ploiesti (217 000), 
Craiova (202 000), lasi (205 000) 

Idioma: romeno 
Religião: ortodoxa 
Rodovias: 76 000 km 
Ferrovias: 11 000 km 
Porto principal: Constanta 
Aeroporto principal: Otopeni 
M oeda : leu

A República Socialista da Ro
mênia, único país de cultura latina 
da Europa oriental, foi uma das 
poucas nações que conseguiram, 
em pouco mais de trinta anos, mul
tiplicar dezessete vezes sua produ
ção industrial.

Esse crescimento é contado entre A nacionalidade romena desenvolveu-se sobre a base da herança cultural latina. (Praça do Povo, Bucarest.)
os anos de 1938 e 1970, mas os 
grandes impulsos verificaram-se 
logo após'a  Segunda Guerra Mun
dial (1939/1945) e durante a dé
cada de 1960. A Romênia seguiu à 
risca os objetivos firmados pelo go 
verno, que estabelecera como meta 
principal^ de sua política “a indus
trialização do país como base do 
progresso da economia e da cul
tura, da elevação do nível de vida 
da população, do desenvolvimento 
multilateral da sociedade, da ga
rantia da independência e da sobe
rania nacional .

Depois de encerrado o conflito 
mundial, os líderes romenos em
preenderam uma reforma* agrária 
radical, a nacionalização e o con
trole estatal dos principais meios 
de produção e distribuição, estabe
lecendo assim a base para a cons
trução do socialismo* no país.

Um a econom ia forte

A indústria de base foi a que re
cebeu os investimentos prioritários 
do Estado*, incluindo fábricas de 
maquinaria, metalurgias, siderur
gias, indústrias químicas e usinas 
de energia elétrica (em 1970 a pro
dução de energia atingia 28 mi
lhões de KW/h, e previa-se sua du
plicação até 1975 com a 
construção da Hidrelétrica de Por
tas de Ferro, no Danúbio).

Paralelamente, houve um grande 
desenvolvimento da indústria leve, 
que em 1970 produzia 75 000 arti
gos diferentes (contra 9 000 produ- 
lidos em 1950).
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O país é atravessado pelo último grande trecho do Danúbio, que permite pesca e navegação. (Pesca de rãs.)

1971, número que se soma à 
grande produção de batatas, legu
mes, frutas, beterraba, algodão, li
nho, cânhamo e girassol (para fins 
industriais). A Romênia produz 8 
milhões de hectolitros anuais de vi
nhos de alta qualidade.

Também sao rápidos os progres
sos da pecuária: em 1971, o país 
contava com 25 milhões de cabe
ças de bovinos, ovinos e suínos.

Esse crescimento econômico não 
foi condição para a redistribuição 
da renda no país. A elevação do 
nível de vida da população —  e da 
cultura em geral — tem sido a 
meta básica dos dirigentes. Em 
cada cinco habitantes, um é estu
dante; a educação é completamente 
gratuita, e obrigatória até o oitavo 
ano; o ensino médio oferece aos 
alunos conhecimentos profissio
nais; em 1970 havia cerca de 
220 000 matriculados nas escolas 
técnicas de especialização e 46 ins
tituições universitárias. Aproxima
damente 60% dos estudantes rece
bem ajuda em dinheiro, além de 
alojamento e refeições. O país tem 
cinqüenta teatros e salas de con
certo, que apresentam cerca de 
30 000 espetáculos j)or ano a um 
público de 20 milhões de pessoas.

A história romena

As primeiras notícias sobre civi
lização na Romênia foram dadas 
pelos gregos, que entraram em con
tato com seus habitantes, os dácios 
(fusão do povo primitivo com trá- 
cios fugidos do leste). A região se
ria conquistada por Trajano* em 
106, transformando-se em provín
cia romana e “romanizada cultu
ralmente.

Sob pressão de invasores godos 
e cárpios, o imperador Aureliano* 
retirou seus exércitos em 271. Mas 
a região passou a ser alvo de suces
sivas invasões de outros povos, 
principalmente a partir do século 
X III. A formação dos primeiros 
principados romeno-eslavos data 
do século XI, seguidos mais tarde 
pelos mais importantes (Valáquia, 
Moldávia e Transilvânia).

Esses principados, como os de
mais da Europa*, eram constituí
dos de senhores feudais (boiardos) 
e camponeses livres e dependentes; 
mas foram os otomanos que impu
seram o domínio sobre os principa
dos, deixando-lhes, porém, certa 
margem de autonomia.

Miguel, o Bravo (1558-1601), 
príncipe da Valáquia, foi um dos 
primeiros a conseguir a unificação 
dos principados romenos, lutando e 
vencendo os turcos em 1600. Os 
otomanos, no entanto, acabaram 
por retomar a região, entregando a 
administração a governadores vin
dos de Constantinopla.

Com o declínio do Império Oto
mano*, a Áustria* e a Rússia mo
veram sucessivas guerras contra os 
turcos, ocupando depois importan
tes parcelas do território romeno. 
Os novos dominadores pioraram 
sensivelmente as condições de vida 
dos camponeses, o que provocou 
secessivas revoltas a partir do sé
culo XVII, culminando com a 
grande insurreição de 1848. Nessa 
ocasião, partindo da Moldávia e da 
Valáquia, e propagando-se pela 
Transilvânia, os revoltosos chega

Além disso, a Romênia é o se
gundo produtor de petróleo da Eu
ropa, so suplantada pela União So
viética: em 1971 sua produção foi 
de 13,4 milhões de toneladas ^total
mente refinada no país). De gas na
tural extraiu cerca de 22 milhões de 
metros cúbicos em 1970, supe
rando assim as metas previstas 
pelo Plano Qüinqüenal 1966/70. 
Possui ainda pequenas jazidas de 
minério de ferro, além de reservas 
de ouro, manganês, bauxita, 
chumbo e sal-gema.

O crescimento industrial não se 
fez às custas da agricultura: ela 
também foi estimulada, desempe
nhando um papel importante na 
economia nacional. Metade da po
pulação ainda se ocupa de traba
lhos rurais, cuja produção repre
senta 24% da renda do país.

Mas a estrutura agrícola é bem 
diferente daquela dos primeiros 
anos do socialismo: no lugar da pe
quena exploração rudimentar, colo
cou-se a grande exploração coope
rativa. O setor possuía (no fim da 
década de 1960) 343 empresas 
agrícolas estatais, correspondendo 
a um a superfície de 2 067 000 hec
tares, e 4 678 cooperativas numa 
superfície de 9 milhões de hectares. 
Ao lado disso, operam 114 000 tra 
tores, e 90 000 especialistas de 
nível médio e superior, que desen
volvem uma tecnologia agrícola 
modernissima.

No período de 1966 a 1970 a 
produção de bens primários regis
trou um aumento de 24% em rela
ção ao qüinqüênio anterior. Os ce
reais (milho, trigo, aveia, centeio, 
cevada e arroz) atingiram um total 
de 15 milhões de toneladas em Na Igreja de Voronet (século XV), a persistência da ortodoxia religiosa.
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A produção industrial do pais cresceu 13% ao ano, na década de 1960

ram a proclamar a unificação da 
Romênia e a independência nacio
nal. Mas o movimento foi sufocado 
pelos russos.

Já em fase de desenvolvimento 
capitalista — embora bastante in
cipiente — , a Moldávia e a Valá 
quia necessitavam a todo custo de 
um mercado único, como expres
são da unidade nacional. Os dois 
Estados uniram-se em 1859, con
cretizando a aliança (no terreno ad
ministrativo) em 1862, sob o nome 
de “ Romênia”.

Em troca do apoio recebido na 
luta contra os otomanos, a Rússia 
reconheceu a independência ro
mena em 1877. Só depois da Pri
meira Guerra Mundial (1914/19), a 
Transilvânia incorporou-se ao país.

Durante a Segunda Guerra Mun
dial, o General Ion Antonescu 
(1882-1946) ocupava o governo da 
Romênia, depois de depor o Rei 
Carol II. Instituiu uma ditadura 
militar nos moldes de Hitler* e 
Mussolini*. Em 1944, liderada pelo 
Partido Comunista, a população 
iniciou uma insurreição armada, 
abrindo caminho às forças soviéti
cas que_ lutaram diretamente com 
os alemães.

Depois da guerra, em eleições 
gerais realizadas em 1946, a coali
zão das forças antinazistas e antifa- 
cistas (encabeçadas pelo PC) ga
nhou a maioria dos votos.

Um ano mais tarde, a monarquia 
seria substituída pela República 
Popular Romena, iniciando a fase 
do socialismo, que seguiu um pro
cesso gradativo de implantação. 
Em 1949, seus dirigentes formula
ram os primeiros trabalhosde pla
nejamento global da nação, mu
dando toda a face da Romênia

Com a proclamação da Repú
blica socialista, em 21 de agosto de 
1965, criou-se um Conselho de Es

tado e a Grande Assembléia Na
cional, órgãos encarregados de fun
ções executivas e legislativas, 
respectivamente. Passaram a atuar 
os Conselhos Populares (jurisdição 
local), e o país foi dividido em de
zoito regiões (inclusive a região au
tônoma magiar), 39 distritos e 
2 706 comunas.

O território romeno apresenta-se 
repartido —  em proporções quase 
iguais —  em montes, colinas e 
campos harmoniosamente combi
nados. O país é cortado por uma 
cadeia de montanhas (os Cárpa- 
tos), que apresenta uma altura mé
dia de 1 000 metros, com picos que 
raramente atingem altitudes supe
riores a 2 500 metros. As regiões 
de planícies estendem-se nas proxi
midades do Danúbio e na parte oci
dental da Romênia.

A localização geográfica e a di
versidade de relevo determinam 
uma grande variedade climatoló- 
gica: no litoral e no sul do pais, é 
continental com uma temperatura 
média anual de 11 graus Celsius; 
na zona montanhosa, a média é de 
4 graus Celsius. Nas regiões oci
dentais, o clima é continental mo
derado, com temperaturas médias 
anuais que oscilam entre 7 e 15 
graus Celsius.

A rede hidrográfica é impor
tante: o Danúbio percorre 1 075 
quilômetros de território e é nave- 

ável em toda a sua extensão. Prut, 
iret, Bistrita, Somes e Mures são 

outros rios consideráveis, for
mando com 2 300 lagos (de água 
doce e salgada) a paisagem hidro
gráfica. É o mar Negro que abre à 
Romênia os caminhos marítimos 
para os demais mares e oceanos.

VEJA TAM BÉM : Europa.

Rondônia

SUM ÁRIO

Localização geográfica: norte brasi
leiro

Limites: Amazonas (N), Acre (O), 
Bolívia (S e 0), Mato Grosso (E) 

Área: 243 044 km 2 
População: 116 620 hab. (1970) 
Capital: Porto Velho (41 000 hab. 

na área urbana: 88 620 na área do 
município — 1970)

Cidade Principal:
Guajará-Mirim (28 000 hab.) 

Ferrovias: 366 km (1970)
Rodovias: 1 634 km (1970)

O Território Federal de Rondô
nia foi criado em 13 de setembro 
de 1943, através do desmembra
mento dos Estados de Mato* 
Grosso e Amazonas*. Inicialmente 
chamado Território_ de Guaporé, 
teve sua denominação mudada por 
meio de um decreto de 17 de feve
reiro de 1956.

No início, toda a área servia ape
nas de comunicação entre o Grao- 
Pará e Mato Grosso, dada a fácil 
locomoção proporcionada pelos 
rios Madeira, Mamoré e Guaporé. 
Em 1758, foi instalada em Salto 
Teotônio uma colônia para servir

de base às expedições que deman
davam o local, procurando ouro. 
Em 1776, atendendo à necessidade 
de manutenção das fronteiras con
quistadas, edificou-se o Forte de 
Príncipe da Beira. Em 1903, devido 
às disputas sobre o então Território 
do Acre, foi assinado o Tratado de 
Petrópolis entre o Brasil e Bolívia. 
Em conseqüência, construiu-se a 
Estrada de Ferro Madeira— Ma
moré, que deu origem à maior parte 
dos núcleos urbanos de Rondônia. 
Porto Velho, Candelária, Santo 
Antônio e várias estações da ferro
via da região transformaram-se em 
nóvos povoamentos.

Relevo e clima

Rondônia ocupa o trecho mais 
ocidental da encosta setentrional 
do planalto central brasileiro. Seu 
relevo é suavemente ondulado 
apresentando grandes superfícies 
planas, representadas pelas chapa
das dos Pacaás Novos e dos Pare- 
cis, onde se encontram os pontos 
mais altos do território (mais de 
800 metros). As partes mais baixas 
(entre 100 e 200 metros) correspon
dem aos vales dos rios Guaporé, 
Mamoré e Madeira.

De características climatológi- 
cas muito parecidas com as da 
Amazônia, conta com uma pluvio
sidade elevada (1 800 milímetros 
anuais ao sul e mais de 2 500 milí
metros no norte) e temperatura mé
dia superior a 26 graus Celsius. A
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maior parte do território é ocupada 
por abundantes florestas tropicais, 
que se revezam com pequenas re 
giões de cerrados nos topos das 
chapadas (conseqüência do clima e 
do solo pobres).

Apesar da pequena concentra
ção demográfica, a população cres
ceu bastante. No primeiro recen
seamento depois de sua criação 
(1950) o território tinha 36 935 ha
bitantes. Em 1960, passou para 
70 783 e, em 1970, atingiu 116 620 
habitantes.

N as m inas e estradas, 
o desenvolvim ento

As primeiras jazidas do minério 
foram descobertas em 1960, 
quando estava sendo aberta a rodo
via Brasília— Acre. Nessa época,
Rondônia tinha a economia ba 
seada na extração vegetal (especial 
mente borracha e castanha-do- 
pará). Ccmo resultado da 
descoberta, houve um afluxo muito 
grande de garimpeiros para a re
gião e, dois anos depois, o territó 
rio atingia a liderança na produção 
de cassiterita, sobrepujando a do 
Estado de Minas* Gerais. Em 
1969, foram produzidas mais de
2 800 toneladas de cassiterita, com 
teor dos mais elevados, chegando a 
alcançar 76% de estanho (quanti
dade equivalente a cerca de 4 /5  da A descoberta de cassiterita na década de 1960 im pulsionou a economia de Rondônia. (Porto Velho, a capital.) 
produção total nacional). A extra
ção de minérios é praticamente a 
totalidade da indústria local, secun
dada remotamente por serrarias e 
estabelecimentos que estão ligados 
ao setor de produtos alimentares e 
à borracha.

A partir de 1970, a extração de 
cassiterita — até a época feita por 
garimpeiros e com técnicas rudi 
mentares — passou a ser m ecani-' 
zada, bem como financiada por en
tidades como o Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e a 
Superintendência do Desenvolvi
mento da Amazônia. A área explo
rada compreende o vale de muitos 
rios, em especial o rio Machado, 
perto de Igarapé Preto, onde se ins
talou em 1971 um grande sistema 
extrator, que possibilitou a produ
ção de 200 toneladas mensais de 
cassiterita.

Em Igarapé Preto existem reser
vas da ordem de 25 000 toneladas, 
com lavras de alto teor de minério: 
cada metro cúbico revolvido for
nece cerca de 4,5 quilogramas. Si
multaneamente, a abertura de rodo
vias facilitou o escoamento do 
produto. As estradas BR 364,
BR-319 e BR-236 ligam Porto Ve
lho às principais cidades e aos mer
cados do sudeste.

Próximos aos centros urbanos 
(Porto Velho e Guajará-Mirim) e 
ao longo da estrada Cuiba —
Porto Velho instalaram-se colônias 
agrícolas, numa tentativa de liber
tar Rondônia da dependência ex
clusiva do produto mineral.

Em 1969 foram colhidas 19 000 
toneladas de arroz (principal cul
tura), num valor de aproximada
mente 7 milhões de cruzeiros, e 
12 580 toneladas de mandioca.

VEJA TAM BÉM : Brasil —  Geo
grafia; Norte Brasileiro.
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Roosevelt

Roosevelt fortaleceu a presidência, conseguindo poderes para enfrentar as conseqüências da crise de 1929.

Presidente dos Estados Unidos 
da América por quatro vezes suces
sivas, Franklin Delano Roosevelt 
comandou as decisões nacionais de 
seu país durante os difíceis anos 
que se sucederam à crise* econô
mica mundial de 1929, e durante a 
Segunda* Guerra Mundial. Sua 
política do New* Deal, contribuiu 
para desfazer a rigidez do princípio 
da não intervenção estatal na eco
nomia dos países capitalistas, so
bretudo em epocas de crise. O êxito 
dessa política* econômica, aliado a 
medidas tendentes à melhoria so
cial dos pobres, garantiu-lhe popu
laridade excepcional.

Roosevelt nasceu em Hyde Park, 
Estado de Nova York, a 30 de ja 
neiro de 1882 numa família de pro
prietários rurais que enriquecera 
com o comércio. Educado inicial
mente por governantas e tutores 
particulares, fez o curso secundário 
na conceituada escola Groton, cujo 
diretor se impregnara de idéias dos 
socialistas cristãos ingleses, que es
timulavam nos conservadores o in
teresse pela reforma, salientando o 
dever do cristão na vida pública. 
Estudou nessa escola de elite até os 
dezoito anos.

Deixando Groton por Harvard, 
foco do pragmatismo*, o jovem foi 
discípulo do filósofo William Ja
mes*. Bacharelou-se em humanida
des um ano mais cedo do que seria 
comum e permaneceu na universi
dade como redator do jornal esco
lar. Foi depois para Nova York, 
onde estudou direito na Columbia 
Law School. Mas não se bachare
lou, embora fosse convidado a ad
vogar. Especializou-se em direito 
marítimo, mas centralizava seu in
teresse nos contatos humanos e no 
burburinho dos tribunais. Ainda es
tudava direito quando se casou (em 
1905) com uma prima em grau dis
tante, Eleanor, sobrinha do Presi
dente Theodore Roosevelt*.

A partir de 1900, Flanklin come
çou a demonstrar afinidades com o 
Movimento Progressista, que ex
pressava a insatisfação da classe 
média em face do crescente poder 
do grande capital e das manobras 
dos chefes políticos urbanos. Havia 
divergências entre os progressistas: 
uma facção se apegava mais ao li
beralismo* econômico, achando 
que o governo devia exercer apenas 
o mínimo de controle necessário 
para proteger a sociedade contra o 
poderio industrial; outros queriam 
que o Estado participasse ativa
mente da vida econômica. Os pro
gressistas distribuíam-se pelos dois 
maiores partidos, o Republicano e 
o Democrata, ao qual Roosevelt se 
filiou.

O represen tan te  rural

Em 1910, ingressou na política, 
já  com uma função elevada: sena
dor de Nova York pelo distrito que 
atingia os condados de Dutchess, 
Columbia e Putinam. A zona era 
republicana, mas Franklin tinha di
nheiro e um nome que seu pfiffio

republicano (Theodore Roosevelt) 
tornara famoso.

Franklin concentrou-se nas zo
nas rurais, onde as pequenas cida
des em geral eram democratas, 
unindo-se aos agricultores no ata
que aos chefões políticos urbanos.

Durante seu mandato, defendeu 
a eleição direta dos senadores da 
República. Apoiou o movimento 
para estabelecer eleições primárias 
na escolha dos candidatos partidá
rios. Depois de uma hesitação ini
cial, uniu-se à campanha pelo voto 
feminino (que só foi estabelecido 
em 1920).

Embora representasse um eleito
rado predominantemente rural, 
também passou a dar atenção às 
reivindicações dos operários urba 
nos. Votou projetos de lei que limi
tavam as horas de trabalho e parti
cipou das tentativas de abolir o 
trabalho infantil. Defendeu a con
servação dos recursos naturais, o

estabelecimento de restrições ao 
uso da terra e as cooperativas agrí
colas.

Quando Woodrow Wilson* foi 
eleito presidente, ofereceram a 
Roosevelt o cargo de secretário ad
junto do Tesouro e também o de 
controlador do Porto de Nova 
York, mas ele recusou. Aceitou ser 
secretário adjunto da Marinha.

Indicado em 1920 para a presi
dência pelo Partido Democrata, 
adquiriu prestígio nacional na cam 
panha, embora fosse derrotado.

O ataque de poliomielite que so
freu em 1921 provocou-lhe a para
lisia dos músculos das pernas e da 
parte inferior do abdome. Conse
guiu recuperar-se parcialmente de
pois de cuidadoso tratamento e 
continuou exercendo a advocacia.

Na convenção nacional demo
crata de 1924, indicou o nome do 
governador nova-iorquino Alfred
E m m anuel Smith (1 87 3 -1 94 4 ) para

a presidência. Mas o candidato es
colhido foi John W. Davis 
(1873-1955), derrotado nas urnas 
pelo republicano Calvin Coolidge 
(1872-1933).

Quatro anos depois, Roosevelt 
defendeu novamente a candidatura 
de Smith, e este o indicou para dis
putar sua vaga no governo de Nova 
York. Smith foi indicado e perdeu 
a eleição para Herbert Hoover*, 
mas Roosevelt tomou posse como 
governador de Nova York em ja 
neiro de 1929. Seria reeleito nas 
eleições normais do ano seguinte.

No governo estadual, empreen
deu um programa para reduzir a 
carga de impostos cobrados aos fa
zendeiros e baratear o custo dos 
serviços prestados por empresas es
tatais. Iniciou o aproveitamento 
energético do rio São Lourenço, 
para diminuir o preço da eletrici
dade. Em seu segundo mandato 
como governador, dirigiu a política
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para o combate aos efeitos da crise 
mundial de 1929,_ criando órgãos 
assistenciais. Seu êxito ao nível es 
tadual frustrou a reeleição do Pre
sidente Hooverem 1932.

Disputou a presidência com uma 
plataforma eleitoral que enfatizava 
redução de impostos, proteção à 
agricultura e maior atenção aos 
“esquecidos” (as pessoas de nível 
social mais baixo). Venceu em 42 
Estados, teve 472 votos do cole- 
giado (contra 59 para o adversário) 
e uma grande vantagem nos votos 
populares: 22 809 638 (contra os 
15 758 901 de Hoover).

O capitalism o reorientado

Roosevelt assumiu a presidência 
num momento em que o país en
frentava sua maior crise em tempos 
de paz, e que ainda era um prolon
gamento da grande depressão ini
ciada em 1929 com o crack da 
Bolsa de Nova York. Havia mais 
de treze milhões de desempregados, 
a maior parte dos bancos fechara 
as portas e a produção industrial 
estava reduzida de 56% em relação 
à de 1929.

No discurso de posse, Roosevelt 
prometeu uma “ açao vigorosa e di
reta” , que consistiria num ousado 
programa de governo: o New Deal. 
A nova política caracterizava se 
pela intervenção do Estado na eco 
nomia, visando principalmente a 
estimular o consumo*, o que im
pulsionaria indiretamente a produ
ção (conforme previu a renovadora 
teoria do economista John May- 
nard Keynes*, que punha fim ao li
beralismo clássico do laissez-faire).

Entre as principais medidas ado
tadas por Roosevelt na área econô 
mica estavam a desvalorização do 
dólar (para estimular exportadores 
e pequenos fazendeiros endivida
dos), a abolição da “lei seca”, que 

roibia a produção e o consumo de 
ebidas alcoólicas (estimulando 

esse setor industrial e garantindo 
grande volume de impostos), a exe
cução de um grande programa de 
obras públicas, a redução das ho
ras de trabalho (para atenuar o de
semprego) e a regulamentação da 
produção em geral (dando maior 
racionalidade à economia). Parale
lamente, garantiu o apoio eleitoral 
dos trabalhadores, legalizando os 
sindicatos.

Em 1934 a economia j á  mos
trava sinais de recuperação como 
efeito das medidas presidenciais. 
Mas o governo ainda enfrentava 
pressões para realizar reformas 
mais radicais, enquanto os setores 
conservadores protestavam contra 
o que consideravam como uma ten
dência à estatização e ao socia
lismo. Mas, para garantir o apoio 
da população mais pobre nas elei
ções do ano seguinte, o presidente 
enviou mensagem ao Congresso em 
junho de 1935, enfatizando as re
formas do New Deal. Criaram se 
desse modo novos órgãos governa
mentais, entre eles a Work Pro- 
gress Administration, quede 1935 
a 1941 empregou uma média de 2,1 
milhões de trabalhadores por ano.

Essas novas medidas garanti
ram-lhe o apoio de setores que an
tes pendiam para o radicalismo. 
Em 1936, era confirmado na presi
dência por um eleitorado composto

basicamente de fazendeiros, traba
lhadores braçais, negro's e "setores 
da população pobre em geral. Re
cebeu 27 752 869 votos populares 
contra 16 674 665 de Alfred Lan- 
don (1887- ), que até então era 
governador do Texas. Os votos co- 
legiados foram_523 contra oito e 
Roosevelt só não ganhou em dois 
Estados (Maine e Vermont). Sua 
campanha consistira basicamente 
em percorrer o país perguntando 
aos eleitores se não estavam em 
melhor situação que quatro anos 
antes.

Em 1937, contudo, ainda havia 
7,5 milhões de desempregados e te
mia-se um processo inflacionário à 
medida que a produção interna su
bia aos níveis de 1929. Contra
riando a política até então seguida, 
o presidente cortou drasticamente 
as despesas governamentais, o que 
contribuiu para uma queda na pro
dução, como também para o au
mento do desemprego.

Boa vizinhança e 
segurança coletiva

A política externa norte-ameri- 
cana caracterizava-se pelo isolacio- 
nismo desde o final da Primeira 
Guerra. Sem romper essa tendên
cia, Roosevelt procurou valorizar a 
imagem externa do país segundo os 
princípios da amizade e da neutra
lidade.

Em 1933, logo depois de tomar 
posse, Roosevelt reconheceu a 
União Soviética.

Para a América Latina, preser- 
vava-se a “doutrina Monroe ’ (não 
permitir a intervenção de potências 
estranhas ao continente), mas em 
bases mais amistosas para os paí
ses da região: Roosevelt criou a 
“política da boa vizinhança”, pela 
qual os Estados Unidos se abste- 
riam de intervir diretamente nos 
países latino-americanos e ao 
mesmo tempo procurariam intensi
ficar o intercâmbio comercial e cul
tural com eles. Assim, quando em 
1938 o México nacionalizou as 
grandes empresas norte-americanas 
que exploraram seu petróleo, o go
verno de Roosevelt limitou-se a 
protestar por considerar baixa a in
denização oferecida.

Diante dos prenúncios de guerra 
na Europa, os Estados Unidos ten
taram manter a política de neutrali
dade, o que foi se tornando cada 
vez mais difícil. Afinal, a “boa vizi
nhança” foi substituída pela dou
trina da segurança coletiva, que en
fatizou a necessidade de 
compromissos militares para a de
fesa do continente americano e que 
mais tarde seria estendida à Eu 
ropa.

A partir de 1937, a política re
formista do New Deal foi perdendo 
intensidade e sendo substituída por 
uma preparação para a guerra. 
Com o inicio do conflito, Roosevelt 
pediu numa sessão especial que o 
Congresso apoiasse a revisão do 
Neutrality A ct (declaração de neu
tralidade). Desse modo, ele pôde 
começar a fornecer equipamento 
bélico à França e à Inglaterra, pelo 
sistema cash and carry (pagamento 
a vista), estimulando uma atividade 
produtiva que tinha mercado ga
rantido. Em 1940, com o avanço 
nazista atingindo a França, Roose-

Com o "New  Deal", programa de reformas preconizadas no discurso de 
posse, Roosevelt promoveu a recuperação da economia do país.

for fu i! em ploym ent ■?!fer the w  f
REGISTER VOTE
Estimulando o dispêndio para diminuir o desemprego (conforme a teoria de 
Keynes), o presidente ganhou apoio eleitoral de agricultores e de negros.
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Depois, a guerra tomou-se mais importante que as reformas: Roosevelt pediu ao Congresso a revisão da neutralida
de dos Estados Unidos (esq.l e autorizou as vendas de armas ao exterior mediante pagamento a vista.

velt entrou em novos entendimen
tos com o Congresso, dessa vez ob
jetivando adotar medidas 
defensivas e prestar à Inglaterra 
todo apoio que não envolvesse par
ticipação direta dos EUA na 
guerra. Nesse ano ele foi eleito pela 
terceira vez, com 27 307 819 votos 
populares contra 22 321 018 do re
publicano Wendell Willkie 
(1892-1944) e 449 votos colegiados 
contra 82.

O envolvimento dos Estados 
Unidos no conflito aumentou em 
1941 até que, a_ 7 de dezembro 
desse ano, o Japão atacou a base 
naval norte-americana de Pearl 
Harbour, no Pacífico. No dia 8, o 
presidente pediu ao Congresso a 
declaração de guerra ao Japão, ob
tendo-a depois de um debate de 
apenas quatro horas. Imediata
mente, Alemanha e Itália declara
ram guerra aos Estados Unidos.

Iniciada a participação na 
guerra e precisando do apoio dos 
setores conservadores, Roosevelt 
desfez diversas criações do New  
Deal. Numa entrevista à imprensa, 
afirmou que o Dr. New Deal fora 
substiuído pelo Dr. Win the War
— ou seja, a política governamea- 
tal dirigia-se agora ao esforço de 
vencer a guerra em vez da promo
ção de reformas econômico-sociais.

Coube ao próprio presidente o 
encargo dos contatos diplomáticos 
com os Aliados na Guerra. Ratifi
cando os princípios antiexpansio- 
nistas da Carta do Atlântico, que 
assinara com Churchill* em 14 de 
agosto de 1941, ele firmou com 26 
países aliados a Declaração das 
Nações Unidas, em 1.° de janeiro 
de 1942.

Os Aliados deviam exigir a ren
dição incondicional dos países do 
Eixo. Essa foi a posição lançada 
pelo presidente norte-americano na 
reunião do Marrocos, em janeiro 
de 1943. Nas reuniões dos “três 
grandes” (Roosevelt, Churchill e 
Stálin), em Teheran (novembro de 
1943) e em Yalta (fevereiro de 
1945), ele e Churchill procuraram 
garantir o apoio da União Sovié
tica ao esforço de guerra no Ex
tremo Oriente.

Planejava comparecer à reunião 
dos representantes de cinqüenta na
ções, marcada p a ra .25 de abril de 
1945 em San Francisco, onde seria 
elaborada a C arta das Nações Uni
das (que deu origem à ONU). Mas 
sua saúde era precária desde 1944 
e os adversários exploravam isso 
na campanha presidencial. Ainda 
assim, venceu pela quarta vez com 
25 606 585 votos populares e 432 
colegiados, contra 22 014 745 po
pulares e 99 colegiados dados ao 
republicano Thomas Dewey 
(1902- ).

Ao regressar da conferência de 
Yalta, em fevereiro de 1945, o pre
sidente foi para Warm Springs, na 
Geórgia, onde fazia seu trata
mento. Morreu nesse lugar, a )2 de 
abril, vítima de um forte derrame 
cerebral.

Em Yalta. ele debateu o fim da guerra com os aliados Churchill e Stálin. Mas morreu logo depois, antes da paz.

VEJA TAM BÉM : Crise Econô
mica; Estados Unidos; New Deal; 
Política Econômica; Política Inter
nacional; Segunda Guerra M un
dial.
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Roraima

SUMÁRIO

Localização geográfica: norte brasi
leiro

Limites: Venezuela (N e NO): Guiana 
(E); Pará (SE): Amazonas (SO) 

Superfície: 230 104 km 2 
População: 41 638 habitantes 

(1970)
Capital: Boa Vista (36 491 hab. 

1970)
Rodovias: 720 km (1970)

O Território Federal de Rio 
Branco foi criado em 13 de setem
bro de 1943, por um decreto de Ge- 
túlio Vargas*, que o separou do Es
tado do Amazonas*. Em 1962, 
passou a chamar-se Roraima.

Sua área, que corresponde a 
2,72% do território nacional, está 
inserida na região amazônica, e 
cerca de 85% de suas terras estão 
abaixo de 300 metros. Ao norte, er
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São muito poucas as vias de acesso ao Território de Roraima. A capital. Boa Vista (no alto), é o único centro urbano que tem alguma importância.
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Os campos cerrados e a floresta tropical cobrem quase totalmente a região.

guem-se as encostas das serras de 
P arim a e Pacaraim a, onde se en
contra o monte R oraim a, o ponto 
culm inante desse territó rio  (com  
2 875 metros) e o mais setentrional 
do país. , ,

Mais de 70% da superfície e re
coberta pela densa florestatropical, 
que caracteriza a Amazônia. Os 
28% restantes correspondem à re
gião noroeste e são cobertos por 
campos cerrados.

O território divivido em apenas 
dois municípios, o de Caracaraí e 
o de Boa Vista, é recortado pçr nu
merosos rios —  Mau Juçari, Pa
rima e outros. O mais importante 
deles (atravessa Roraima de norte 
a sul) é o rio Branco responsável 
pela denominação original do terri
tório, e afluente do Negro. Durante 
muito tempo, constituiu a principal 
via de acesso para Manaus*.

Roraima, em plena zona equato
rial, tem temperaturas elevadas du
rante o ano todo (no inverno, supe
ram a 20 graus Celsius) e ínfimas 
diferenças térmicas. A média anual 
é superior a 24 graus Celsius.

A pluviosidade é igualmente ele
vada, com média anual oscilando 
entre 1 500 e 2 000 milímetros, em
bora as precipitações pluviométri- 
cas sejam mais abundantes na re
gião oriental. A época das chuvas 
coincide com o inverno, e a  de es
tiagem corresponde ao verão.

Pouca gente e m uitos 
problemas

Quase 90% da população con
centra-se na capital e zonas vizi
nhas. Caracaraí (o segundo municí
pio do território) possui apenas 
4 424 habitantes. A distribuição 
demográfica urbano-rural, porém, é 
mais equitativa do que na região de 
Boa Vista: 17 475 habitantes nas 
vilas e 23 440 no campo (1970).

A maior parte da população ru
ral concentra-se na zona de campos 
cerrados, onde desenvolve a princi
pal atividade econômica de Ro
raima: a pecuária* extensiva, de 
moldes arcaicos. Dispõe de um re
banho de mais de 280 000 cabeças 
de gado bovino, 18 000 de gado 
eqüino, 30 000 de gado suíno e 
19 000 de gado ovino. Mas não ba 
vias de acesso para os centros con
sumidores (Manaus, Venezuela e 
Guiana); as exportações são feitas 
a pé, com grande dificuldade. Em 
1973, estava projetada uma estrada 
de Boa Vista a Manaus. O primeiro 
trecho (Caracaraí— Boa Vista) fa
cilitou o transporte, antes feito pelo 
rio Branco, encachoeirado em al
guns pontos.

A outra ligação existente (com a 
Guiana) também é muito penosa: 
só até a fronteira, a viagem demora 
dez dias. Nos casos de emergência, 
ou de total impedimento das vias 
terrestres, há vôos semanais para 
Manaus, que são feitos pela Cru
zeiro do Sul ou pelo Correio Aéreo 
Nacional.

Grandes reservas de 
matéria-prima

A agricultura regional é muito 
pouco desenvolvida. Os principais 
produtos — arroz (2 273 toneladas 
em 1970), laranja (2 200 toneladas) 
e mandioca (11 880 toneladas) —

são apenas em parte enviados para 
Manaus.

O cultivo de cana-de-açúcar, mi
lho, batata-doce, banana, coco, 
abacaxi, feijão e fumo tem impor
tância secundária, limitando-se ge
ralmente a suprir as necessidades 
de subsistência.

Embora o território possua 
rande potencial econômico, com 
orestas ricas em madeira de lei 

(ipê, mogno, louro, maçaranduba, 
cedro, itaúba, angico e sucupira), 
seringueiras, batata e outras, a ine
ficiência técnica limita as ativida
des extrativas à produção de casta- 
nhas-do-pará, gomas-não-elásticas 
e pescado.

A extração mineral limita-se a 
uma garimpagem incipiente de 
ouro e diamante nas montanhas do 
norte. Produz (além do volumoso e 
incalculável contrabando) uma mé
dia anual de quinhentos quilates. 
Mas existem grandes jazidas de es
tanho, cobre, pedras preciosas e se
mipreciosas, bauxita, enxofre, cris
tal de rocha, ferro, etc.

A construção da estrada Boa 
Vista— Manaus, com possibilida
des de seguir até a fronteira da Ve
nezuela e Guiana, despertou o inte
resse de vários investidores.

Povoam ento a longo prazo

A colonização de Roraima co
meçou no século XVIII, por portu
gueses, holandeses, espanhóis e in

gleses. A penetração lusitana 
iniciou-se com sertanistas que, par
tindo de Belém*, subiam os rios da 
bacia Amazônica.

O objetivo principal dos coloni
zadores portugueses era o reconhe
cimento geográfico e a escraviza
ção de índios, que pretendiam usar 
como mão-de-obra nas fazendas 
que começavam a se estabelecer em 
Belém e em São* Luís.

Em princípios do século XVIII, 
ocorreu a primeira entrada pelo 
vale do rio Branco, chefiada por 
Francisco Ferreira. A esta, segui- 
ram-se várias outras penetrações 
portugu«sas, que se estabilizavam 
pela região, face ao perigo repre
sentado pelos holandeses e pelos 
espanhóis.

Em 1775, os portugueses funda
ram o Forte de São Joaquim, e, em 
1787, começaram a surgir as pri
meiras fazendas de gado.

No século XX, várias levas de 
imigrantes chegaram à região, mo
tivadas pelo “surto da borracha”, 
gue valeu um progresso temporário 
à Amazônia.

O fluxo migratório não se modi
ficou mesmo depois da decadência 
da borracha. Em apenas trinta anos 
(1940 a 1970) a população de Ro
raima triplicou.

VEJA TAM BÉM : Amazonas; Bra 
sil —  Geografia; Norte Brasileiro.

Rosacruz

Rosacruz é uma fraternidade 
esotérica cuja doutrina, de fundo fi- 
losófico-religioso, cultiva o misti
cismo*, afirmando ser possível de
senvolver no hom em . poderes 
ocultos, por meio de exercícios es
pirituais. Alguns autores atribuem 
a fundação da ordem a Christian 
Rosenkreuz durante o século XVII. 
Para outros, esse era apenas o 
pseudônimo (“cristão da rosa
cruz”) utilizado por um grupo de 
alemães que, nessa época, divulga
ram a doutrina. Segundo Spencer 
Lewis, fundador da Antica Mistica 
Ordem Rosae Crucis (AMORC), 
em 1915, nos Estados Unidos, a so
ciedade teria suas origens no antigo 
Egito, apoiada pelo Faraó Ameno- 
fis* IV (século XIV a.C.); afirma 
terem sido rosacrucianos, (ou rosa- 
cruzes), grandes vultos como Salo
mão*, Platão*, Jesus, Plotino* e 
outros, já  que todos teriam adotado 
pontos de vista compatíveis com a 
doutrina rosacruciana. Além disso, 
Lewis considera que existe uma fa
talidade cíclica a  ̂explicar o pro
gresso ou a decadência da fraterni
dade: esta passaria 108 anos de 
sono ou silencio, seguidos de ou
tros 108 anos de prosperidade. Este 
segundo período teria se iniciado 
no século XX, nos Estados Unidos, 
possibilitando a fundação da 
AMORC.

Outras fraternidades rosacrucia- 
nas existem nos Estados Unidos, 
como a Rosacrucian Fellowship e 
a Fraternidade Rosacruz de Cly- 
mer. No Brasil, dezenas de milha
res de rosacrucianos se encontram 
distribuídos principalmente na 
Guanabara. Sao Paulo e Paraná, 
localizando-se em Curitiba a sede 
da AMORC para o Brasil.

Entre as diversas sociedades ro- 
sacrucianas, persistem divergências 
doutrinárias. Isso talvez peta sua 
própria origem, ligada a princípios 
do hermetismo egípcio, à alquimia 
medieval, à cabala judaica, ao ag- 
nosticismo cristão, e, mesmo, de
vido a seu caráter de sociedade se
creta, à maçonaria*. Assim, o ramo 
da Rosacrucian Fellowship defi
ne-se como filosofia mística, fun
dada em princípios cristãos e inspi
rada na obra de Cristo na terra. 
Seus membros fazem uso da astro
logia* e crêem na reencarnação. A 
AMORC, por sua vez, distingue-se 
da maioria das alas rosacrucianas, 
por fazer propaganda e realizar 
concentraçoes em grandes cidades 
norte-americanas, postulando que 
o reino de Deus esta dentro de cada 
um. Consciente desse poder, o ini
ciado pode desenvolve-lo mental
mente, tendo, então, acesso a todo 
acervo de conhecimentos adquiri
dos pelo homem, e possibilidades 
de resolver com total sucesso os 
problemas da vida.

VEJA TAM BÉM : Espiritismo; 
Gnosticismo; Maçonaria; M isti
cismo; Ocultismo; Religiões da 
Antiguidade.
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Rosas

As roseiras pertencem ao gênero 
Rosa, do qual existem muitas espé
cies, inúmeras variedades e híbri
dos, o que possibilita seu cultivo 
nas mais diferentes condições cli
máticas e ecológicas.

Segundo alguns autores, seriam 
originárias da Pérsia, de onde se 
expandiram para Grécia, Itália, 
Alemanha, Países Baixos e Ingla
terra.

Atualmente, as roseiras — que 
podem constituir arbustos eretos 
ou escandentes (trepadeiras) — são 
comercialmente cultivadas e dividi
das em seis grupos: híbridas-de- 
chá, poliantas, floribundas, grandi- 
fólias, trepadeiras e miniaturas. No 
grupo das híbridas-de-chá, originá
rias da espécie Rosa odorata 
Sweet, encontram-se as seguintes: 
Crimson glory, Mme. A . Meilland, 
Charlolte Armstrong, Forty Nin- 
ner e Helen Trauber. As trepadei
ras têm as mesmas características, 
acrescidas da escandência (na no
menclatura, acrescenta-se o prefixo 
climbing, “escandente” , como em 
Climbing Crimson glory).

Com flores isoladas ou então em 
cachos, como acontece com as po
liantas, as roseiras podem produzir 
uma vez por ano ou durante o ano

todo, segundo as variedades.
Planta heliófila, requer boa lumi

nosidade para seu desenvolvi
mento, que pode, entretanto, ser 
prejudicado por temperaturas 
muito elevadas.

Os especialistas recomendam o 
plantio em locais expostos ao sol 
nascente (leste), onde a ação dos 
raios solares é bem menos intensa. 
O solo deve ser bem drenado, nem 
muito seco, nem muito úmido, bas
tante profundo, de textura média 
(sílico-argiloso), rico em matéria 
orgânica e elementos minerais, com 
acidez moderada.

Vários m étodos para 
obtenção de mudas

A propagação das roseiras pode 
ser feita através de estaquia, enxer
tia ou sementes (estas utilizadas so
mente no trabalho de hibridação e 
‘obtenção de novas variedades, 
quando se exerce um rigoroso con
trole da polinização).

Na estaquia, largamente utili
zada para a obtenção de porta-en- 
xerto, usam-se variedades de fácil 
enraizamento: corta-se um ramo 
(de 20 a 25 centímetros) da varie
dade a se propagar, mergulhan
do-se na terra 2/3 de seu compri
mento. Dentro de uns trinta dias, 
dá-se o enraizamento e o início da 
brotação. Deixa-se então o ramo 
mais robusto e ereto, eliminando-se 
todos os demais; é nessa ocasião 
que a muda obtida poderá servir

tanto como planta florífera como 
porta-enxerto. Para esta última fi
nalidade usam-se sobretudo as es
pécies indica e eglanlina.

A enxertia é utilizada na obten
ção de mudas de variedades que 
apresentam fraco enraizamento. In- 
troduz-se uma gema destacada da 
variedade a se propagar numa inci
são feita no caule ao porta-enxerto. 
Depois de desenvolvida a gema en
xertada, procedem-se às podas de 
formação. A primeira, feita alguns 
meses após a enxertia, consiste em 
eliminar todos os ramos e brotos 
do porta-enxerto (“cavalo”) e em 
amputar o enxerto (“cavaleiro”) na 
altura desejada. A segunda, reali
zada depois que as ramificações do 
ramo cavaleiro já  estiverem desen
volvidas, consiste em eliminá-las, 
deixando apenas quatro ramos (de 
uns 20 centímetros), dispostos si
metricamente. Numa e noutra 

oda, devem ser cortados todos os 
rotos ou ramificações do porta- 

enxerto, já  que “ roubam” seiva do 
enxerto, que é a parte da planta a 
se desenvolver.

Na escolha de uma boa muda, 
deve-se sempre levar em considera

ção o sistema radicular bem desen
volvido. Além disso, 'é necessário 
estudar a adaptação climática, já  
que muitas variedades de roseiras 
não se desenvolvem satisfatoria
mente em climas diferentes do de 
sua região de origem.

Plantio e cuidados

A melhor época para se plantar 
rosas é aquela em que a tempera
tura não é muito elevada, com 
pouca intensidade dos raios sola
res. O solo deve ser bem revolvido 
e afofado, numa profundidade de 
45 centímetros, com adição de es
trume bem curtido (20 litros por 
metro quadrado) e de adubos mine
rais (100 gramas de farinha de os
sos, 100 de superfosfato simples e 
20 de cloreto de potássio por metro 
quadrado).

Depois de preparado o terreno, 
devem ser abertas covas de _35 
centímetros em todas as dimensões, 
plantando-se a muda com seu colo 
exatamente ao nível do solo. O es
paçamento de uma muda à outra 
(variável de acordo com o tipo de 
planta e a fertilidade do solo) é, em
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Alguns cuidados e proteção são suficientes para uma boa colheita. Depois, cada uma delas segue seu destino.

geral, de 0,5 metro para as varieda
des de pequeno porte (poliantas, 
por exemplo), de 1 metro para as 
de porte médio (Talismã, Príncipe 
Negro, John Kheis, etc.) e de 1,5 a 
2 metros para as de maior porte, 
bem como para as trepadeiras, que 
exigem suporte de condução.

Após o plantio, procede-se a 
uma farta irrigação, cobrindo-se o 
solo com palha para evitar a eva
poração excessiva. Além disso, de
ve-se proteger a muda das fortes 
chuvas e da insolação intensa, com 
uma cobertura de sombreamento.

A freqüente caiação dos troncos 
visa sobretudo a impedir a ação no
civa de insetos*, moluscos*, fun
gos* e liquens*.

Tratos culturais

Além de regada a períodos regu
lares, a terra ao redor das roseiras 
deve ser constantemente afofada e 
escarificada, eliminando-se as er
vas daninhas. E, como as flores 
nascem nos ramos do ano, as rosei
ras (com exceção das trepadeiras) 
necessitam de podas anuais, efetua
das no fim do inverno, para permi
tir a floração na primavera. Dei- 
xam-se dois ramos de 15 a 20 
centímetros por “pernada” (cada 
um a das primeiras e mais fortes ra

mificações). Eliminam-se todos os 
outros ramos — inclusive os bro
tos do porta-enxerto — para per
mitir o máximo aproveitamento_de 
seiva pelos ramos que florescerão. 
Tambem é recomendável a elimina
ção dos botões florais do primeiro 
ano, principalmente para poupar 
forças à planta.

No segundo ano, procede-se da 
mesma maneira com os ramos que 
brotaram dos remanescentes, e as
sim por diante. Periodicamente, de
pendendo do vigor da variedade, 
procede-se ao rebaixamento da ro
seira, que consiste em cortar parte 
dos ramos do primeiro ano, para 
restabelecer o vigor da planta e 
conservá-la na altura desejada.

Outra medida muito importante 
é a eliminação dos ramos fracos, 
doentes ou velhos, cuja substitui
ção se fará através da preservação 
e do desenvolvimento adequado de 
gemas surgidas durante a vegeta
ção da planta.

Anualmente, logo após a poda, 
deve ser feita a adubacão*. (Para 
cada metro quadrado de canteiro, 
é necessário preparar 20 litros de 
esterco de curral bem curtido e 250 
gramas de uma mistura de salitre- 
do-chile, superfosfato simples, fari
nha de ossos e cloreto de potássio.)

As doenças de origem fúngica,

como íldio, pinta-preta, ferrugem e 
mofo cinzento, são combatidas 
com pulverização de fungicidas or
gânicos à base de carbamatos, 
como o Dithane Z-78 e o Manzate. 
As formigas cortadeiras devem ser 
combatidas com brometo de metila 
(um gás que é aplicado diretamente 
no formigueiro); as cochonilhas, 
com pulverização de óleos emulsio
náveis misturados a inseticidas fos- 
forados; e os pulgões, com insetici
das fosforados tipo Folidol, 
Malathion, etc.

Colheita

As flores que nascem nos ramos 
do ano devem ser colhidas pronta
mente, para que não murchem na 
planta nem formem fruto, já  que 
isso absorve a seiva, provocando o 
desgaste da roseira.

Além disso, o corte da flor pro
voca a formação de novas gemas, 
que poderão produzir flores ainda 
na mesma estação. As poliantas, 
entretanto, não reagem bem ao des
ponte, exigindo apenas a retirada 
dos cinórrodos (frutos).

VEJA TAM BÉM : Botânica; Flor; 
Jardinagem.

O nome de Roberto Rossellini 
(1906- ) está intimamente asso
ciado ao Neo-Realismo*, movi
mento que teve início com seu filme 
Roma, Città Aperta (Roma, Ci
dade Aberta, 1945).

Mas o ano de 1945 não foi o 
marco inicial da carreira de Rossel
lini. Algum tempo antes, ele já  ha
via realizado filmes como Luciano 
Sara Pilota (Luciano Será Piloto, 
1938) e La Nave Bianca (O Navio  
Branco, 1941). Esses filmes (o pri
meiro supervisionado por Vittorio 
Mussolim, filho do Duce), assim 
como outros da primeira fase de 
sua carreira, serviam à propaganda 
fascista.

Rossellini teria se ligado ao ci
nema devido a seu interesse pelas 
máquinas, no momento em que o 
fascismo* tentava desenvolver uma 
cinematografia nacional, envol
vendo a juventude burguesa.

Com o fim da Segunda* Guerra 
Mundial, porém, o cineasta afas
tou-se bruscamente do rumo a que 
fora levado. Em Roma, Cidade 
Aberta  (Grande Prêmio do Festival 
de Cannes de 1946), narrava a his
tória da Resistência nos últimos 
meses da guerra.

Um estúdio improvisado, peda
ços de películas velhas, cenas nas 
ruas de Roma marcadas pela 
guerra e dois atores inteiramente 
desconhecidos na época —  Aldo 
Fabrizzi (1906- ) e Ana Mag- 
nani (1908-1973), que se tornaria 
sua esposa — bastaram para Ros
sellini fazer o filme que inaugurou 
o Neo-Realismo.

A pobreza da produção inte
grou-se ao enredo, dando origem a 
uma estética áspera, despojada e 
improvisada.

Mas Rossellini não parou. No 
ano seguinte realizou outro filme 
sobre o fim da guerra e a Resistên
cia. Contendo seis episódios am
bientados em várias localidades 
da Itália, Paisá (1946) dava 

rosseguimento à estética da po- 
reza, agora como opção artística. 

Na época, foi o filme mais caro 
realizado na Itália.

Germania Anno Zero (Alema
nha, Ano Zero, 1948) encerrou a 
trilogia sobre a Europa destroçada 
no imediato pós-guerra. Com esse 
filme, encerrou-se também outra 
fase da carreira do diretor.

Foi nesse período que ele desen
volveu um método de trabalho que 
não mais abandonaria: filmagem 
praticamente sem roteiro*; alguns 
apontamentos; argumentos con
cluídos nos locais de filmagem, al
terados de acordo com as circuns
tâncias. “ No dia em que começo a 
rodar um filme” , disse Rossellini 
certa vez, “nego-me a saber como 
ele vai acabar.”

Depois da guerra, o amor

Francesco, Guillare di Dio 
(Francisco, Arauto de Deus, 1949), 
Stromboli, Terra di D io (Strom- 
boli, 1950), Europa 51 (1952) e 
Viaggio in Italia (Viagem pela Itá-
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Com “ Roma, Cidade Aberta", Rossellini iniciou o movimento neo-realista.

Depois da guerra, fez filmes que revelaram seu misticismo: ("Stromboli".)

Ingrid Bergman, uma de suas atrizes prediletas, foi sua segunda mulher.

lia, 1953) —  os três últimos filmes 
interpretados por sua segunda es
posa, Ingrid Bergman (1915- ) 
— revelaram o lado místico de 
Rossellini.

Em Francesco, um tirano é de
sarmado pela inocência do olhar de 
um frade. Stromboli é a trajetória 
de uma mulher esvaziada de senti
mentos, até que, finalmente, ela 
reencontra o poder de chorar. Em 
Europa 51 uma grã-fina transfor
ma-se em mártir social. E Viaggio 
analisa a incomunicabilidade entre 
dois esposos, até que, novamente, 
eles se reencontram. E um cinema 
da graça, que arbitrariamente esco
lhe seus eleitos. O estilo de Rossel
lini tornava-se mais contemplativo. 
Segundo ele próprio, sua intenção 
era reinterpretar o Neo-Realismo: 
“O que mais importa é conhecer, o 
próximo. Pois, antes de amá-lo, é 
necessário conhecê-lo”. “De qual
quer modo”, afirmava, “não se 
pode ter à disposição uma guerra 
de quatro em quatro dias. Portanto, 
é uma evolução lógica e normal.”

Em 1954, declarava que o Neo- 
Realismo significava, fundamental
mente, conhecer e amar os outros. 
A crítica que elogiara seus filmes 
afastou-se, e ele passou a ser en
campado pela critica católica. Na 
obra de Rossellini, “a clareza da 
construção é substituída pelo mis
tério do ser” , afirmava o Padre 
Amédée Ayfre. Os críticos diziam 

ue sua obra se baseava num ato 
e fé, numa plena reivindicação da 

liberdade. E Rossellini confirmava: 
“Encontro no cristianismo uma 
força imensa: é porque nele a liber
dade é absoluta’ .

Essa fase coincidiu com os rigo
res do governo italiano contra o

Neo-Realismo e com a recrudes
cência da censura. Nessa época, 
surgiam os primeiros trabalhos de 
Fellini —  Luci di Varietà (Mulhe
res e Luzes, 1950) —  e de Anto- 
nioni —  Cronaca di un A more 
(Crimes da A lm a, 1950).

O último filme desse período de 
Rossellini foi o longo documentá
rio, índia (1958), em que ele procu
rava “a alma, a luz interior, a reali
dade absolutamente íntima dos ho
mens”.

Nas produções seguintes, o ci
neasta voltou à temática da Resis
tência e do misticismo. E, embora 
continuasse com certo prestígio —- 
II Generale delia Rovere (De Crá
pula a Herói, 1959, premiado em 
Veneza) — , percebia-se seu can
saço, que o tornava repetitivo e 
sem entusiasmo.

Outra fase de sua carreira, come
çou durante o ano de 1963, quando 
proclamou a morte do cinema. 
Considerando extremamente im
portante informar um sociedade de- 
sinformada, Rossellini dizia: “ Es
tou tentando tornar-me útil” . E 
substituiu a estética pela didática. 
“ É uma posição ética; posso até di
zer, heróica” .

Essa tarefa, no entender de Ros
sellini, só poderia ser cumprida 
através da televisão, para a qual 
realizou L Etá dei Ferro (1965), La 
Prise du Pouvoir par Louis X IV  
(1966) e Gli A tti degli Apostoli 
(1969), com os quais procurou co
locar em evidência alguns dos me
canismos da evolução da história.

VEJA TAM BÉM : Cinema; Neo- 
Keaiismo; Roietru.
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Chama-se “rotacional puro” o 
movimento no qual uma linha de 
partículas permanece fixa através 
de um corpo enquanto as outras 
partículas se movem em círculos de 
raios variáveis com a linha do cen
tro (por exemplo: uma roda de bici
cleta).

Na análise do movimento rota
cional, introduzem-se os mesmos 
conceitos utilizados no estudo dos 
movimentos de translação.

Na figura desta página, o deslo
camento angular corresponde ao 
ângulo 8 (medido em radianos) que 
o raio OB faz com o eixo de refe
rência PQ. O radiano representa a 
razão entre dois comprimentos pois 
9 =  s/r onde s é o deslocamento 
angular e r, o raio do círculo. Con- 
siderando-se um círculo de raio 
unitário, 2 n  radiano equivale a 
360°; portanto, 1 radiano é igual a 
57°,3 aproximadamente.

Analogamente ao movimento de 
translaçao, define-se a velocidade 
angular (co) e a aceleração angular 
(a). A velocidade angular corres
ponde a razão do deslocamento an
gular no tempo co = dd/dt (medido 
em radianos por segundo), en
quanto a aceleração angular indica 
a variação da velocidade angular 
no tempo a = d8/dt (em rad/seg2). 
Se o objeto gira ângulos iguais em 
tempos iguais, diz-se que o movi
mento é de rotação constante (co 
= (0/t)). Se a velocidade angular 
varia de quantidades iguais em 
tempos iguais, diz-se que o movi
mento é de aceleração uniforme (a 
é constante). Sendo co0 a veloci
dade angular inicial. co a veloci
dade final e / o tempo de percurso, 
tem-se que: a =  {co — co„)/t

As quantidades^ angulares são 
definidas em relação a um eixo de 
rotação. Para tal, convenciona-se 
um sentido de rotação, representan
do-se graficamente a velocidade 
angular por um vetor (como na fi
gura 2, desta página). A seta A B  
representa a velocidade, sendo seu 
comprimento proporcional a ela. O 
sentido de rotação é aquele em que 
um saca-rolhas deve ser girado a 
fim de que progrida na direção da 
seta.

Podem-se correlacionar matema
ticamente grandezas angulares e 
escalares. Na figura 3, por exem
plo, tem-se o ponto P  de um corpo 
distante de r do eixo de rotação. 
Sendo A  / (medido em segundos) o 
intervalo de tempo decorrido do 
deslocamento do angulo 9  radiano, 
o ponto P  descreve o arco de cír
culo A  S. Da definição de veloci
dade angular média tem-se que co 
= 9/1. A geometria fornece outra 
igualdade onde 9  = AS/r. Substi- 
tuindo-se 9 na primeira equação 
obtém-se co = (AS/At). (l/r).

A quantidade (AS/At) é a velo
cidade instantânea. Fazendo-se At 
tender a zero, AS/A t tende à velo
cidade linear v, isto é, co =  (v/r) 
v =  COT.

Da mesma forma obtém-se a 
correspondência entre aceleração 
linear e aceleração angular: a =  a r.

Figura 1 Figura 2

W  (ra d /se g )

Figura 3

m ovim ento uniform e 
at =0 a = iU-

O momento angular é uma grandeza associada ao movimento rotacional de um corpo dado. É representado por um 
vetor com direção paralela ao eixo de rotação e cujo sentido é dado por uma convenção: correspondente ao movi
mento de um saca-rolhas que gira como o da figura à esquerda. À direita, outros tipos de movimento rotatório.

Substituindo-se esses valores nas 
equações de cinemática de movi
mentos de translação obtêm-se 
equações válidas para a cinemática 
de rotação.

M ovim ento circular 
uniforme

Chama-se “circular uniforme” 
ao movimento descrito por uma 
partícula em um círculo, com velo
cidade escalar constante. Se o mó
dulo* da velocidade é constante, 
vetorialmente ela varia em cada 
ponto do círculo, pois está mu
dando sua direção.

Contrariamente ao movimento 
retilíneo uniforme, no movimento 
circular uniforme a partícula sofre 
uma aceleração, que pode ser de
composta em tangencial (aT) e ra
dial ou normal (ac) (figura 3). O 
efeito da componente tangencial é 
de acelerar a partícula. Como a ve
locidade é constante, variando-se 
só em direção, tem-se que a x = 0. 
A aceleração da partícula reduz-se 
á aceleração radial (que tem por 
única função mudar a direção da 
velocidade).

Em qualquer situação de movi
mento*, quanto maior a resistência 
a mudanças de velocidades, maior 
é a inércia* do objeto. No movi
mento de translaçao, a massa de 
um objeto tem sempre a mesma 
aceleração, quando lhe é aplicada 
igual intensidade de força, indepen
dentemente do ponto  de aplicação. 
Já a aceleraçao angular de um
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Aplicando um par de forças paralelas a duas esferas ligadas a uma haste rígida, o sistema gira no sentido indicado pelas setas, com determinado momento 
de inércia. IMa figura central, com as esferas mais afastadas, o sistema resiste mais à rotação: o momento de inércia é maior. À direita, mantendo fixo 
o ponto A (em que é aplicada a força F), a aceleração angular aumenta à medida que a massa M se torna mais próxima do eixo O.

A inércia rotacional depende do tipo de movimento. O disco apoiado em 
trilhos (em cima) alcança a base com velocidade de translação baixa e velo
cidade de rotação alta. Sobre uma base plana ocorre o inverso (embaixo).

corpo dependerá do local onde a 
força é aplicada. Se a linha de ação 
da força aplicada passa pelo eixo 
de rotação, a aceleração rotacional 
resulta nula.

Porém, quanto mais distante do 
eixo a força é aplicada, maior se 
torna a aceleraçao produzida. Gi
rando-se uma barra num plano ho
rizontal em torno de seu eixo mais 
longo, nota-se perfeitamente que 
ela resiste muito pouco ao movi
mento. Girando-a em torno de seu 
ponto médio e acelerando-a em 
torno de um eixo perpendicular a 
seu comprimento, e necessário um 
momento bem maior.

Finalmente, segurando-a poi 
uma ponta e a seguir fazendo-a gi
rar num plano horizontal em torno 
de um eixo que faz um ângulo reto 
com seu comprimento, constata-se 
que o esforço deve ser maior para 
comunicar-lhe uma aceleração an
gular.

Conclui-se, assim, que a inércia 
rotacional de um corpo não de
pende unicamente da força apli
cada, mas também da distribuição 
da massa em torno do eixo de rota
ção. Experimentalmente obtém-se 
que, para determinado eixo de rota
ção, a inércia rotacional será sem
pre constante.

A inércia rotacional é denomi
nada “momento de inércia” (I) e 
exprime-se pela equação L = I a ,  
onde a é a aceleração angular que 
resulta da aplicação do momento L 
e I =  t  m jr ,2, que depende da dis
tribuição de massa em relação ao 
eixo.

Raio de giração

Existe para o movimento de 
translação o conceito de centro de 
massa, que define um ponto hipoté
tico no qual pode-se considerar 
concentrada toda a inércia de um 
corpo. As forças aplicadas nesse 
ponto aceleram-no sem efeito de 
rotação. A isso corresponde, no 
movimento rotacional, o raio de gi
ração 0 0  de um corpo que gira em 
torno de um eixo dado. Ou seja: é 
a porção desse eixo onde toda a 
inércia do corpo deveria estar con
centrada para que ele tivesse o 
mesmo momento de inércia que o 
corpo possui em torno do eixo 
dado. A fórmula matemática que

equaciona esse conceito é dada 
por:

k2 =  f ( iím , r i 2") T  (çmi ri )1
Enquanto o centro de massa x 

= ((m,x, +  m jX jH ím ,.rn ^ é  inde
pendente de qualquer raio de ori
gem, o raio de giração depende di
retamente do eixo escolhido, pois 
têm-se distâncias (r) diferentes para 
cada cálculo.

M om ento angular

Analogamente ao momento li
near, dado pelo produto mv (massa 
x velocidade), o estudo do movi
mento rotacional fornece também o 
“momento angular” . Desdobran- 
do-se a equação L =  Ia, obtém-se: 
L =  I((<w— (B .)-r t) , onde <w e co. 
são as velocidades angulares final 
e inicial, e l o  tempo da variação 
dessas velocidades. Define-se L 
como o momento angular e I  como

o momento de inércia. Se L  é o mo
mento médio que atua num objeto 
durante_o intervalo de tempo t, 
tem-se: Lt =  la> — Ict>0.

Supondo-se que um objeto j>ira 
em torno de um eixo sem que exista 
um momento que atue sobre ele 
(L  =  ()), obtém-se que I co =  I ft>0, 
ou seja, é constante. Esse caso é 
conhecido como “princípio de con
servação do momento angular” . Se 
não existem momentos externos 
atuando, então o momento angular 
total de um objeto em torno de 
qualquer eixo permanece cons
tante. Isto não significa que I e u> 
devam ser constantes, mas que o 
produto I co é constante.

Alterando-se a distribuição de 
massa em torno de um eixo, modi
fica-se o valor do momento de inér
cia. A velocidade angular deverá se 
alterar na m esm a proporção, mas 
em sentido inverso, para que o pro

duto permaneça constante. Um 
exemplo bastante claro disso é 
dado pela bailarina que gira em 
torno de seus pés. A fim de parar, 
ela estende seus braços e uma 
perna, aumentando dessa forma o 
momento de inércia em cerca de 
sete vezes.

G iroscópio

Também podem ser estendidas 
para o movimento rotacional as 
leis de Newton*, enunciadas para 
massas puntuais: I — um corpo 
que gira em torno de um eixo dado 
com velocidade angular uniforme, 
continua a girar com a mesma ve
locidade, a menos que atue sobre 
ele o momento de uma força não 
equilibrada; II — aplicando-se um 
momento não equilibrado num ob
jeto, produz-se uma aceleração in
versamente proporcional ao mo
mento de inércia do corpo, e 
diretamente proporcional ao mó
dulo do momento aplicado; III — 
se um corpo A exerce um momento 
num corpo B ao longo de um eixo, 
então o corpo B exerce um mo
mento igual e contrário em A ao 
longo do mesmo eixo.

Um a. aplicação prática da pri
meira lei é dada pelo giroscópio 
(indicado na figura 4, à página 
4 293): uma roda carregada de 
massa em sua periferia, e que pode 
girar livremente em torno do eixo 
a a ’. O  suporte que segura a a ’ pode 
girar em torno de um eixo bb ’; este, 
por sua vez, gira livremente em 
torno do eixo vertical c c ’. Os três 
eixos, mutuamente perpendiculares 
entre si, interceptam-se no centro 
de massa da roda girante. Com a 
roda parada, empurrando-se para 
baixo o eixo a a ’ pelo ponto a, ele 
gira facilmente em torno do eixo 
bb ’. No entanto, se a roda já  estiver 
girando com certa velocidade an
gular, constata-se claramente, em
purrando a 'p a ra  baixo, que ela ofe
rece grande resistência em relação 
à força aplicada (que corresponde 
ao momento de uma força não 
equilibrada, citado na primeira lei 
de Newton).

VEJA TAM BÉM : Inércia: M ovi
mento; Vetor.
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Em linguagem cinematográfica,
“roteiro” e o texto de um filme. De
riva de uma sinopse (enredo do 
filme redigido em poucas páginas), 
que por sua vez, é o desenvolvi
mento de um argumento, isto é, o 
resumo do enredo. O processo que 
se inicia com a sinopse sofre uma 
série de “ tratamentos” (onde são 
melhor desenvolvidas as situações, 
as personagens, etc.) até chegar às 
filmagens.

O roteiro pode ser dividido em 
seqüências, cenas, planos, etc., 
além de conter diálogos, indicações 
sobre som* (música e ruído*), as
sim como sobre ângulos, compor
tamento de atores, cenografia*, etc.
Sua redação é feita em duas colu
nas: uma para a faixa de imagem* 
e outra para a faixa sonora.

A concepção e a função do ro
teiro tèm variado bastante durante 
a história do cinema*. O cineasta
soviético Pudovkin*, por exemplo, A concepção e a função do roteiro tèm variado bastante. O soviético Pudovkm, por exemplo, previa minuciosamente 
resolvia ao nível do roteiro a maior tudo o que deveria acontecer durante a filmagem e a montagem. {Fotogramas de seu filme A Mãe .)
parte dos problemas colocados 
pelo filme. Sua preocupação com a 
elaboração do roteiro, onde ele pre
via tudo o que deveria ser realizado 
durante a filmagem e a montagem*, 
levou muitos críticos a falar num 
“roteiro de ferro” .

Entretanto, para realizar o filme 
neo-realista Ladrões de Bicicleta,
Vittorio de Sica (1901-1975) ba
seou-se apenas em breves anota
ções, inscritas numa caderneta.

Mas, entre o “roteiro de bolso” 
do cineasta italiano e o “roteiro de 
ferro” de Pudovkin, podem existir 
inúmeras formas, que aumentam 
ou diminuem a faixa de previsão 
anterior à realização do filme e que 
deixam maior ou menor autonomia 
na hora da filmagem e da monta- 
gem-,

Há forte tendência para traçar 
no roteiro apenas as linhas mais ge
rais do filme. Com essa abertura, 
procura-se fazer com que o filme 
não se torne a execução de um pro
jeto verbal anterior a sua realiza
ção. Isso propicia ao pessoal (dire
tor, atores, técnicos, etc.) a 
possibilidade de encontrar soluções 
mais adequadas a situações concre
tas na hora da filmagem e da mon
tagem. Assim, o roteiro passa a ser 
um verdadeiro leque de possibilida
des, cuja determinação concreta só 
ocorrerá na hora da filmagem e da 
montagem.

Em esquema industrial, no en
tanto, a situação é bem diferente: é 
preciso um roteiro bastante elabo
rado e fechado, já  que é a partir 
dele que se monta a produção e se 
traça um plano de trabalho (contra- 
taçao de atores, duração das filma
gens, etc.). E, se o esquema indus
trial impõe rigorosa divisão de 
trabalho, o roteiro tem de ser mais 
fechado ainda. Neste caso, o dire
tor (que não costuma ser o rotei
rista) recebe um plano preciso a ser 
executado.

O roteiro na tevê
Çom "Ladrões de Bicicleta" (no alto), baseado em breves anotações. De Sica criou uma tendência que seria seguida 
____ rÀneaS\aV. OS totems mais "abertos”. ( À esquerda, M. Antonioni; à direita. F. Fellini.)
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Cosi, Jarbas, Sergino Propaganda

Projeto visual de um filme, o "story board" teve sua técnica bem mais desenvolvida com o advento da tevê comer
cial. Assim, os publicitários podem apresentar a seus clientes, e de forma resumida, as suas criações.

tuações em que geralmente os 
acontecimentos não podem ser pre
vistos — , os demais programas de 
televisão* costumam basear-se 
num roteiro .(também denominado 
script) preparado com bastante an 
tecedência.

O roteiro para um programa de 
tevê deve conter todas as indica
ções — da imagem e do som — 
que serão transmitidas ou então 
gravadas; além disso, serve tam 
bém como um guia para os diver
sos profissionais que estão envolvi
dos nos trabalhos.

As indicações incluidas num ro
teiro obedecem a uma terminologia 
própria da televisão, onde são em

pregadas muitas expressões em in
glês. Tais indicações são escritas de 
forma abreviada para facilitar a lei
tura mais rápida.

Durante a transmissão ou grava
ção de um programa, elas são 
acompanhadas por diversos profis
sionais: diretor de tevê (que con
trola a mesa de cortes); operador 
de video (que, com controle re
moto, determina a maior ou menor 
abertura de luz das lentes das câ
maras); operador de som (que abre 
os microfones ou coloca discos ou 
fitas gravadas no momento certo); 
assistente de estúdio (que acompa
nha a movimentação no estúdio* e 
toma as providências necessárias

para que atores, câmaras, etc., este
jam  nas posições indicadas pelo ro
teiro); enfim, por todos os elemen
tos que participam dessa complexa 
operação.

Como a realização de um pro
grama de tevê envolve um com
plexo mecanismo, o roteiro tem que 
ser elaborado com muita precisão 
e pormenorizadamente, uma vez 
que no momento da transmissão 
não há tempo para se transmitirem 
ordens. Dessa forma, as únicas or
dens verbais são dadas pelo diretor 
de tevê aos cameramen, que, muito 
ocupados com sua própria movi
mentação e com a escolha de ângu
los, planos e manipulação de foco,

não têm condições para, simulta
neamente, acompanhar o roteiro 
escrito.

Nos Estados Unidos e em alguns 
paises da Europa, os cameramen 
recebem cartões onde são indica
das apenas a seqüência das toma
das que terão de realizar. No Bra
sil, no entanto, é muito comum o 
operador de câmara acompanhar o 
desenvolvimento dos ensaios, to
m ar conhecimento do que terá de 
fazer e, na hora das filmagens, re
ceber por fone as instruções do di
retor de tevê.

A redação do roteiro costuma 
ser feita pelo produtor. Depois de 
ter reunido todos os elementos ne
cessários para a realização do pro
grama, o produtor começa a se 
preocupar com a elaboraçao do ro
teiro — trabalho final e, na ver
dade, considerado fundamental 
para o bom andamento de toda a 
operação.

A transmissão de um telejornal, 
por exemplo, é um dos trabalhos 
mais complexos da televisão, em 
virtude de envolver várias fontes de 
imagem (câmaras no estúdio, tele- 
cine de filmes e slides, letreiros, vi- 
deo-tape, entradas externas, etc.), 
num curto espaço de tempo e com 
intensa movimentação. Nesse caso, 
o cuidado com o roteiro é absoluta
mente indispensável, uma vez que 
qualquer falha pode pôr a perder o 
trabalho de toda a equipe.

O roteiro de com erciais

Atribui-se a Walt Disney* a 
criarão do story board para a reali- 
zaçao de filmes. Ao invés de dese
nhar cada um dos 24 quadros exi
bidos por segundo, ele verificou 
que um número relativamente redu
zido de desenhos poderia fornecer 
uma idéia mais clara do desenrolar 
do filme, do ponto de vista visual 
e auditivo.

Com o advento da televisão co
mercial, a técnica representativa 
desenvolvida por Disney encontrou 
imediata aplicação por parte das 
agências de propaganda, que pas
saram a utilizar o story board para 
apresentar aos clientes de forma 
sintética, econômica e compreensí
vel, suas criações publicitárias. 
Esse método tem se preservado de 
forma mais ou menos inalterada 
para a descrição de três elementos 
básicos: a técnica cinematográfica 
empregada na cena, a açao no 
vídeo e a narração. Assim, quando 
é bem realizado, o story board con
segue fixar apenas as cenas real
mente representativas do progresso 
da ação em suas dimensões visuais 
e auditivas.

Existem quatro finalidades prin
cipais no roteiro de um filme co
mercial: servir de base para a vi
sualização da ação a ser 
desenvolvida; revelar eventuais de
ficiências de ordem conceptual ou 
técnica; fornecer um número ra
zoável'de elementos para a prepa
ração de orçamentos; e servir de 
guia para os trabalhos de filmagem 
e gravação* de som.

VEJA TAM BÉM : Cinema: Co
mercial; Direção; Documentário; 
Jornalismo; Montagem; Televisão.
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Rouch

Durante a ocupação alemã da 
França, o engenheiro Jean Rouch 
(Paris, 1917- ) fugiu para a Ni
géria, ao lado de colegas que se en
contravam na mesma situação. 
Trabalhando como auxiliar de en
genharia de pontes e estradas, teve 
seu primeiro contato com a reali
dade do continente africano.

Finda a Segunda Guerra Mun
dial (1939/45), retornou a Paris, 
onde passou a estudar antropologia 
(motivado pelo que pôde observar 
na Nigéria). Ao terminar o curso, 
voltou à África. Descendo o rio Ni
ger em piroga, fotografava e escre
via artigos para a France-Presse.

Seu primeiro filme, A u  Pays des 
Mages Noirs (Na Terra dos Magos 
Negros), foi realizado por volta de 
1946, em câmara de 16 milimetros. 
Posteriormente, Rouch acumulou 
experiência filmando para o Office 
National du Film do Canadá. 
Quando jã  havia aperfeiçoado sua 
técnica, dedicou-se ao cinema-ver- 
dade (cinéma-vérité).

Em 1955, sua obra começou a 
ser conhecida pelo público, com a 
apresentação na França de Les Fils 
de L Tau, que reunia vários docu
mentários: Circoncision, Bataille 
sur le Grand Fleuve, Cimetière 
dans la Falaise, Les Hommes qui 
Font la Pluie e Les Gens du Nil.

Antes dessa mostra, Rouch fora 
premiado num Festival do Filme 
Maldito, em Biarritz, o que lhe va
leu importantes contatos no mundo 
cinematográfico.

O cinem a antropológico

Em 1958, realizou seu primeiro 
longa-metragem, a cores: Moi, un 
Noir. Acompanhando um pequeno 
grupo de emigrados da Nigéria até 
Abidjan (Costa do Marfim), Rouch 
propos-lhes a atuação num filme* 
em que representariam o próprio 
papel.

Embora se trate de um trabalho 
improvisado, Moi, un Noir reflete 
muitos aspectos da realidade afri
cana; mostra como uma juventude 
desempregada nas cidades para 
onde migra “encontra a mais total 
alienação diante de seus ídolos es
portivos e cinematográficos”.

Ainda movido por seu interesse 
antropológico, Rouch realizou em 
seguida La Pyramide Humaine, 
onde estuda uma experiência de in
tegração racial, no colégio de 
Abidjan.

Chronique d'un Été (Crônica de 
um Verão), feito em 1960 com a 
colaboração do sociólogo Edgar 
Morin, assinala a concretização do 
cinéma-vérité. Pesquisando a felici
dade^ Rouch focaliza nesse filme 
reuniões da população parisiense, 
nas quais pessoas desconhecidas 
entre si estabelecem diálogos; a câ
m ara torna-se apenas um dos parti 
cipantes da conversa, às vezes in
duzindo à  discussão de certos 
temas.

Na segunda parte do filme, pes
soas comuns (sobretudo operários 
e estudantes) são entrevistados na

rua. Depois, Rouch apresenta o 
filme para os “atores”, que o co
mentam e criticam.

Essa Crônica não invalida as 
tentativas de Rouch e sua impor
tância na história do documentá
rio*, mas faz supor que uma pes
quisa antropológica da sociedade 
em que se vive pode ser mais fe
cunda do que o trabalho com ou
tros povos.

Nesse trabalho, o cineasta pro
curou dar total mobilidade à câ
mara, a fim de que pudesse acom
panhar as pessoas onde estivessem, 

observar como nascem as pala
vras, que gestos as acompanham 
(. . '.) , reter no tempo algo que 
aconteceu uma só vez, e que jamais 
voltará a se repetir”.

Ele enfatiza as relações entre as 
pessoas filmadas e a que filma. 
Nesse sentido, seu cinéma-vérité é 
considerado uma forma de conhe
cer a realidade e uma crítica desse 
conhecimento, ao mesmo tempo.

A obra de Rouch apresenta dois 
temas básicos: tradições ancestrais 
de culturas primitivas e problemas 
urbanos da vida moderna. Entre os 
primeiros, inclui-se Les Ma'itres 
Fous e Rose et Landry; entre os se
gundo^, Moi, un Noir e Chronique 
d ’un Eté.

Encarregado do Centro Nacio
nal de Investigações Científicas do 
Museu do Homem (Paris), secretá- 
rio-geral do Comitê do Filme Etno
gráfico, sua obra destina-se sobre
tudo ao público universitário, mas 
é também divulgada pela televisão 
francesa.

Esteve no Brasil em 1965; e re
tornou novamente em 1973, a con
vite da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, realizando 
uma série de conferências acerca 
da associação do cinema com a 
antropologia.

Obstáculos culturais

Rouch pretende que o cinema 
antropológico seja um diálogo en
tre pessoas de culturas diferentes. 
Procura isentar-se de juízos valora- 
tivos diante dos grupos humanos 
que filma, a partir de uma integra
ção pessoal com eles.

No entanto, muitos estudiosos 
duvidam de que um cineasta-antro- 
pólogo possa libertar-se totalmente 
de sua posição “civilizada” : a pró
pria integração com os “primiti
vos” não deixa de reduzi-los a ob
jeto de estudo.

A cientificidade antropológica 
dos filmes de Rouch não supera o 
obstáculo cultural de sua formação 
européia. Segundo ele, muitas ve
zes, nas filmagens, os africanos di
zem: “ Não é isto que você deve fil
m ar; mostre o leão . . .

Isso leva certos teóricos a acre
ditarem que, se houvesse um indiví
duo daquela cultura atrás da câ
mara, o resultado poderia ser 
radicalmente diferente. Além disso, 
o cineasta dispõe de instrumentos 
técnicos valorizados por um povo 
de cultura menosprezada, o que po
deria constituir uma barreira à 
aproximação igualitária.

VEJA TAM BÉM : Antropologia; 
Cinema; Documentário; Etnologia.

Rouch (primeiro à esquerda) : o cinema como instrumento antropológico.

Em sua obra, a preocupação com diversos aspectos da realidade africana.
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Henri Rousseau recriou a arte primitiva através de seguras pinceladas e estilização decorativa, complementadas por um consistente cromatismo

Rousseau, Henri

O pintor francês Henri Rousseau 
nasceu em Lavai, Mayenne, a 21 de 
maio de 1844.

Aos vinte anos, era um empre
gado subalterno num escritório de 
advocacia. Desentendendo-se com 
o gatrão, viu-se às voltas com uma 
açao judicial. Para safar-se da difi
culdade, alistou-se como voluntário 
no Exército francês, ao qual serviu 
durante quatro anos. 0 episódio 
não ultrapassava os limites da crô
nica policial e suburbana, mas 
Rousseau era um mitômano — 
mais tarde, mentiria tranqüila
mente que tinha participado da 
guerra do México e que as exóticas

cenas tropicais de seus quadros 
eram recordações de sua mocidade 
nesse país.

Em 1869, Rousseau deixou o 
Exército e, no ano seguinte, ca
sou-se com Clemence Boitard. 
Para ganhar a vida, tornou-se fun
cionário da alfândega municipal de 
Paris, o que lhe valeu o apelido 
pelo qual seria conhecido durante 
toda a vida: Douanier (“ adua
neiro” , em francês).

Por quinze anos, Rousseau viveu 
como funcionário público e pai de 
família. Em 1884, contudo, esse 
panorama modificou-se com a 
morte da esposa e a perda da tutela 
sobre a filha.

Logo o viúvo de quarenta anos 
aposentou-se da alfândega de Paris 
e passou a dedicar-se exclusiva
mente à pintura.

Sua formação foi a de um auto
didata. Tomou algumas aulas de

pintura, mas seus mestres foram 
artistas modestos. Rousseau quase 
nada aprendeu com eles; ao longo 
da carreira, sempre mostrou-se ig
norante das relações de proporção 
das modificações que sofre o tom 
local em função das cores próxi
mas e da representação do espaço 
visual do senso comum caracteri
zando-o como um pintor ingênuo. 
Pintava o que conhecia mais do 
que aquilo que via; tinha preferên
cia peias plantas tropicais às coti- 
dianamente observadas. Desconhe
cia também os efeitos da luz sobre 
os objetos, o que não o impediu de 
ser um exímio colorista. Em suas 
telas há qualquer coisa de abstrato 
no tratamento da cor, predomi
nando o amarelo, o rosa, o mar
rom, o verde-violeta e o negro^ Sua 
paleta prima pelas combinações e 
pela qualidade das pinceladas.

Um ano depois de ter mudado de

vida, Rousseau expôs pela primeira 
vez. Posteriormente declararia que 
sua primeira mostra realizou-se no 
salão oficial dos Campos Elísios, 
mas isso não passava de mais uma 
mentira, como a da viagem ao Mé
xico. Na verdade, Rousseau expôs 
na Salâo dos Independentes, onde 
se apresentavam os pintores não re
conhecidos pelas autoridades ofi
ciais. Nessa exposição, uma de 
suas telas foi bastante danificada 
por um visitante irritado, mas em 
compensação uma outra chamou a 
atenção de Signac*, que o convidou 
para integrar seu círculo. A partir 
daí, Rousseau sempre participoii 
do Salâo dos Independentes, só dei
xando de expor em 1899, quando 
integrou o júri ao lado de Signac e 
Cézanne*.

Da primeira exposição no Salão 
dos Independentes até aproximada 
mente 1890, transcorreu a primeira
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Outras vezes, suas características expressavam-se na fidelidade aos modelos. ("A Guerra", à esquerda, e "Retrato de Píerre Loti", à direita.)

fase da pintura de Rousseau. Os 
quadros dessa época apresentam 
certa fragilidade que desaparece a 
partir daquele ano, dando lugar a 
um sólido cromatismo. Exemplo 
disso é A Guerra (1894), conside
rada pelos críticos uma das m ara
vilhas da pintura moderna. Do 
mesmo período é A Cigana Ador
mecida (1897), um de seus quadros 
mais conhecidos.

Em várias telas de sua época de 
maturidade, transparecem os tra
ços sociais de um ex-funcionário 
público, ligado à provinciana digni
dade de classe média. Num Auto- 
Retrato de 1890, ele aparece de 
boina, com o ar contrito de quem 
posa para a posteridade. Outros 
quadros, como O Poeta e sua Musa 
(retrato de Guillaume Apollinaire* 
e Marie Laurencin, feito em 1909) 
e Retrato de Pierre Loti (1906), não 
representam fielmente os modelos,

mas retratam a alma do pintor, des
lumbrada e cheia de graça em sua 
seriedade hierática.

Em outras obras, Rousseau esca
pou em direção a mundos exóticos, 
criando uma estranha realidade 
mágica. Em O Sonho (1910) 
aparecem elementos de uma exube
rante floresta tropical, envolvendo 
uma figura feminina idealizada e 
frágil, ao lado de feras que a con
templam, e uma encantadora de 
serpentes. Floresta com Sol no 
Ocaso e A Encantadora de Serpen
tes (ambas de 1907) são testemu
nhas no mesmo sentido: parece que 
Rousseau possuía a visão dos mun
dos intimamente desejados ou pres
sentidos na imaginaçao.

O egípcio e o moderno

Rousseau foi um criador espon
tâneo, e por isso o teatrólogo Al

fred Jarry* qualificou-o de “primi
tivo”. Sua ingenuidade misturada 
com orgulho divertia os amigos 
quando dizia: “Picasso e eu somos 
os dois maiores pintores atuais, ele 
no gênero egípcio, eu no moderno”. 
Poetas e literatos de vanguarda, 
como Jarry, Apollinaire, Max Ja
cob*, e alguns dos criadores da pin
tura moderna — Delaunay*, Le- 
ger*, Braque*, Picasso — 
viam-no como um verdadeiro gênio 
da pintura. A crítica, no entanto, só 
muito tardiamente consagrou seu 
valor, despertada pela tela A En
cantadora de Serpentes, de 1907. A 
partir daí, os críticos passaram a 
elogiar o pintor “que sabia retratar 
o mundo exterior com sua beleza 
intata, como nos primeiros dias da 
criação” ; o desenhista franco e só
brio, às vezes imperfeito, mas sem
pre decidido, com formas simplifi
cadas e pacientemente definidas.

Reconheceram-lhe ainda uma com
posição audaciosa, sábia, equili
brada, e um colorido que, apesar 
do primitivismo do autor, mostra
va-se muito distanciado da cor in
gênua das estampas populares e do 
foiclore*.

Em 1910, Henri Rousseau fale
ceu. Estava velho, cansado e depri
mido por uma paixão não corres
pondida por uma jovem balconista. 
No mesmo ano, o pintor americano 
de origem russa Max Weber 
(1881-1962) promoveu uma expo
sição em Nova York, com quadros 
do Douanier. Em 1912, foi organi
zada sua primeira retrospectiva na 
Galeria Bernheim Leune, em Paris. 
Rousseau deixou cerca de 230 tra
balhos.

VEJA TAM BÉM : Primitiva, Arte.
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Rousseau, J.J.

Do casamento de Isaac Rous 
seau — descendente de uma famí
lia de relojoeiros, afortunada mas 
não aristocrata — e Suzane Ber- 
nard — filha de um pastor protes 
tante — , nasceu a 28 de junho de 
1712, em Genebra, Jean-Jacques 
Rousseau.

No entanto, Suzane faleceu du
rante o parto, o que levou pai e fi
lho a viverem, durante muito 
tempo, do culto a sua beleza, bon
dade e inteligência. Rousseau pas
sou os primeiros sete anos com o 
pai, lendo todos os romances que 
compunham a biblioteca de Su
zane, fato que estimulou no menino 
uma imaginação exacerbada e uma 
visão profundamente dramática 
das relações humanas.

Depois de se ter envolvido em in
cidentes violentos, Isaac foi obri
gado a deixar Genebra para o resto 
da vida e a entregar seu filho a um 
parente. Estando sob os cuidados 
do tio, Jean-Jacques foi enviado a 
Bossey em 1722, para estudar com 
o Ministro Lambercier. Depois de 
descobrir e explorar o prazer do 
contato com a natureza, voltou 
para a casa do tio, em Genebra, em 
1724. Aprendeu latim e tomou con
tato com a retórica*. Do encanta
mento despertado pela arte de pre
gar, nasceu o sonho de ser ministro 
evangélico, mas a carência de re
cursos impossibilitou-lhe a conti
nuação dos estudos. Assim, come
çou a ser semeado o sentimento de 
inferioridade social que lhe marcou 
o caráter.

Após uma série de paixões por 
mulheres mais velhas, e várias ten
tativas mal sucedidas para  encon
trar uma profissão, refugiou-se na 
literatura, consolando-se com pas
seios pelo campo. Esses freqüentes 
contatos com a natureza leva- 
ram-no à decisão de não mais vol
tar a Genebra e a iniciar andanças 
pelo mundo. Contava, então, dezes
seis anos. Nessa época conheceu 
Sara Warens, que o hospedou em 
diversas ocasiões e foi sua prote
tora durante vários anos.

Constantemente inquieto, passou 
a trabalhar como secretário em ca
sas de nobres, função que lhe ofere
cia oportunidades para enriquecer 
sua formação cultural: estudou la
tim, leu Virgílio* e viveu um pouco 
mais junto a natureza. De volta à 
casa da Sra. Warens, em Annecy, 
pôde ler muito: Puffendorf 
(1623-1694), Saint Evremond 
(16167-1703), a Henriada de Vol- 
taire*, Bayle (1647-1706), La 
Bruyère* e La Rochefoucauld*. No 
inverno de 1729, estudou música, 
podendo sustentar-se como profes
sor de teoria musical durante os 
meses de ausência da Sra. Warens. 
Tendo voltado à casa da protetora, 
dessa vez em Chambery, começou 
a escrever. Em 1740, tornou-se pre
ceptor de dois filhos do Sr. Mably, 
malogrando totalmente; mas escre
veu o Projeto da Educação de 
Saint-Marie e acumulou experiên
cias que lhe serviram para sua obra 
pedagógica: Emílio.

Rousseau postulou o retomo do homem à natureza. (Encontro com a Sra. Warens, ilustração de "Confissões".)

D U

CONTRACT SOCIAL;
o  u ,

P R Í N C I P E S

D U

D RO IT POLITIQUE.

Orientado por uma visão romântica do homem, escreveu um romance e arquitetou uma sociedade harmônica e ideal. 
("Nova Heloísa", gravura de Dom Chadowiecki, e.frontispício da primeira edição do "Contrato Social".)
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Dois anos depois, foi para Paris, 
levando um novo sistema de nota
ção* musical, uma ópera, uma co
média e uma coleção de poemas. 
Fez amizade com os filósofos Con
dillac* e Diderot*; este encomen
dou-lhe artigos de música para a 
Enciclopédia. No ano de 1745, li- 
gou-se a Thérèse Levasseur, criada 
de hotel, com quem passou o resto 
da vida. Tiveram cinco filhos, to
dos entregues a orfanatos, pois 
Rousseau acreditava que, por ser 
pobre e doente, não poderia cuidar 
deles. Essa decisão causou-lhe re
morsos e o levou a buscar justifica
tivas durante toda a vida.

Glória e perseguição

Em 1750, para participar de um 
concurso estabelecido pela Acade
mia de Dijon sobre “a contribuição 
das ciências e das artes no aprimo
ramento dos costumes” , Rousseau 
escreveu o Discurso sobre as Ciên
cias e as Artes. Conseguiu o pri
meiro prêmio. Nascia, dessa forma, 
a primeira de uma série de obras de 
pensamento, em que uma forte 
carga emocional estaria sempre 
presente, compondo um conjunto 
de idéias profundamente marcadas 
pela vida do autor.

Em 1752, foi encenado O A divi
nho da Aldeia, intermezzo operís- 
tico de sua autoria, sendo-lhe, en
tão oferecida uma pensão real que 
recusou. Nessa mesma época, pu
blicou a Carta sobre a Música 
Francesa, na qual exaltava o estilo 
italiano. Posteriormente, visitou 
Genebra, onde reencontrou a fé 
protestante que abjurara e escreveu 
dois novos discursos: Sobre a Ori
gem da Desigualdade entre os Ho
mens e, por encomenda de Diderot 
para a Enciclopédia, Sobre a Eco
nomia Política; ambos publicados 
em 1755.

Na primavera de 1756, passou a 
morar no Ermitage, enorme casa 
em Montmorency onde realizou 
um trabalho fecundo e iniciou A  
Nova Heloísa, romance epistolar 
que reflete sua personalidade ro
mântica: narra a história de um ho
mem que conhece o amor mais pela 
imaginação do que pela experiência 
real.

Em 1757, Jean-Jacques mu
do u-se para Montlouis, onde per 
maneceu por cinco anos, marcados 
por grande produtividade. Escreveu 
a Carta sobre os Espetáculos, em 
que critica um artigo de D’Alem
bert* sobre Genebra, publicado na 
Enciclopédia, e opõe-se ao estabe
lecimento de um teatro na sua ci
dade natal. Completou A  Nova 
Heloísa e redigiu suas obras de teo
ria política* (Contrato Social) e de 
pedagogia* (Emílio.)

A publicação desses livros, em 
1762, considerada ofensiva às au
toridades estabelecidas, causou-lhe 
grandes problemas: decretada sua 
prisão, Rousseau viu-se obrigado a 
deixar a França. Disfarçou-se de 
armênio em Neuchâtel, então sob 
domínio de Frederico* II, da Prús
sia, que lhe ofereceu asilo. Ali ficou 
três anos e produziu muito. Escre
veu a Carta a Cristophe de Beau
mont, em que ataca violentamente 
o arcebispo de Paris por ter conde
nado o Emílio. Como réplica a J. 
B. Tronchin, que ordenara a

queima de Emílio e do Contrato 
Social, redigiu as Cartas Escritas 
da Montanha. Em 1764, a pedido 
de Matteo Buttafuoco, preparou 
um inacabado Projeto de Consti
tuição para a Córsega. Ainda nesse 
ano, tomou conhecimento de um 
panfleto anônimo, que circulava 
em Paris, com o título de O Senti
mento dos Cidadãos, escrito por 
Voltaire, onde Rousseau era ata
cado como hipócrita, pai sem cora
ção e amigo ingrato. Profunda
mente ferido, escreveu as 
Confissões, onde tentou explicar 
toda sua vida e seu pensamento.

Em 1765, deixou Neuchâtel e, 
novamente pressionado, refu
giou-se na Inglaterra, junto ao filó
sofo David Hume*. Indispôs-se 
também com ele, sentindo-se muito 
magoado por ver as relações com 
os amigos tão prejudicadas. Assim, 
em 1767, voltou a Franca onde pu
blicou o Dicionário de Música, ca
sou-se com Thérèse Levasseur e 
tentou justificar-se é defender-se ao 
escrever os Diálogos — Rousseau, 
Juiz de Jean-Jacques (1771). Nessa 
mesma época, a pedido do conde 
de Wielhorski, desejoso de conse
lhos para a reforma das instituições 
políticas de seu país, produziu sua 
última obra técnica: Considerações 
sobre o Governo da Polônia. O 
derradeiro livro, porém, seria De
vaneios de um Caminhante Solitá
rio (1776), apresentando um Rous
seau mais calmo, descrevendo a 
natureza e os sentimentos humanos 
com admirável suavidade e beleza.

Rousseau faleceu no dia 2 de ju 
lho de 1778. Foi enterrado na ilha 
dos Choupos, em Ermenonville. 
Posteriormente, seus restos mortais 
foram transladados para o Panteão 
de Paris, pois suas idéias haviam 
desempenhado destacado papel na 
Revolução Francesa*.

O “bom  selvagem ”

A contribuição de Rousseau 
para a história da filosofia não 
compõe um conjunto sistemático e 
a grande diversidade de sua obra 
dificulta extremamente qualquer 
tentativa de organizar suas idéias. 
Contudo, alguns elementos se des
tacam: relações entre natureza e 
sociedade, moral fundada na liber
dade, jjrim azia do sentimento sobre 
a razao, a teoria da bondade natu
ral do homem e a doutrina do con
trato social.

O primeiro desses elementos está 
expresso nos discursos Sobre as 
Ciências e as Artes e Sobre a Ori
gem da Desigualdade e constitui o 
ponto de partida de suas reflexões, 
por desenvolver a antítese funda
mentai entre a natureza do homem 
e os acréscimos da civilização. 
Esta se apresenta como a_responsá
vel direta pela degeneração das exi
gências morais mais profundas da 
natureza humana e como causa de 
sua substituição pela cultura inte
lectual. Por outro lado, a vida do 
homem primitivo seria totalmente 
feliz, porque ele sabe viver de 
acordo com suas necessidades ina
tas, satisfazendo-as sem dificulda
des e sem angústias, tornando-se 
assim um ser amplamente auto-su
ficiente.

As necessidades impostas^ pelo 
sentimento de autopreservação —

Genebra (na gravura), sua cidade natal, ofereceu-lhe o contato com uma 
natureza melancólica, a companhia de seu pai. a leitura dos primeiros livros 
e o conhecimento da fé protestante que. mais tarde, abandonaria.

O malogro das experiências afetivas com amigos e mulheres levou o pensa
dor a se refugiar entre os livros e os campos e a viajar constantemente.
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Última conversa entre Rousseau e Thérèse Levasseur, uma criada de hotel, 
cdm quem o filósofo ligou-se em 1745 e com a qual teve cinco filhos.

presente em todos os momentos da 
vida primitiva e que impele o ho
mem selvagem a ações agressivas
— são contrabalanceadas pelo 
inato sentimento de piedade que o 
impede de fazer mal aos outros des
necessariamente. Segundo Rous
seau, desde suas origens, o homem 
natural é dotado de livre arbítrio e 
perfectibilidade, mas o desenvolvi
mento pleno desse sentimento só 
ocorre quando estabelecidas as pri
meiras comunidades locais, basea
das sobretudo no grupo familiar. 
Nesse período da evolução, o ho
mem vive a idade de ouro, a meio 
caminho entre a brutalidade das 
etapas anteriores e a corrupção das 
sociedades civilizadas, que come
çaria com a introdução aa  proprie
dade privada.

Rousseau sempre pretendeu não 
exaltar a animalidade do selvagem, 
mas sim sua mais profunda huma
nidade em relação ao homem civili
zado. Assim, o homem não se rege
neraria simplesmente com a 
destruição da sociedade e com o re
torno à vida no meio das florestas. 
Seu propósito era combater os abu
sos que, segundo ele, estão centrali
zados na perda de consciência a 
que é conduzido o homem pelo 
culto dos refinamentos, das menti
ras convencionais, da ostentação 
da inteligência e da cultura. Esse 
procedimento documenta o fato de 
o homem civilizado buscar mais a 
admiração do próximo do que a sa
tisfação da própria consciência. 
Por essa razão, Rousseau glorifica 
os esforços laboriosos da conquista 
intelectual verdadeira, que se rea
liza na luta contra os obstáculos e 
na atividade criadora do espírito li
vre de pressões.

Outro elemento fundamental da 
obra de Rousseau é o sentimento 
como instrumento cognitivo. Essa 
característica marca uma profunda 
oposição à tradição racionalista vi
gente desde Sócrates* e, conse
qüentemente, aos racionalistas con
temporâneos que estavam 
elaborando a Enciclopédia. O inte
lecto aparece como a faculdade que 
conduz o homem para fora de si 
mesmo, enquanto que o sentimento
— a “faculdade mais sublime” — 
constituiria o verdadeiro caminho 
para a penetração na interioridade. 
Assim, o sentimento seTia o meio 
através do qual se pode compreen
der toda a natureza e alcançar mis- 
ticamente o próprio infinito. Essa 
imersão no infinito da natureza 
equivale a penetrar na interioridade 
e atingir o sentimento íntimo da 
vida, com o qual o homem teria 
consciência da sua unidade com os 
melhores e com a universalidade 
dos seres.

A idéia de que o sentimento mís
tico da natureza não pode ser sepa
rado do sentido da interioridade 
pessoal constitui o que se costuma 
chamar o espírito romântico” de 
Rousseau. Portanto, ele altera du
plamente o centro de gravidade jJa 
reflexão filosófica: não é a .razão, 
mas o sentimento o verdadeiro ins
trumento cognitivo; não é o mundo 
exterior, mas sim o mundo hu
mano, o objeto a ser conhecido. Es
ses dois aspectos vinculam-se à 
passagem do predomínio da atitude 
teórica para o plano da valorização 
moral. Dessa forma, o traço mais

significativo de seu pensamento re
side nos caminhos práticos que 
procurou apontar para o homem 
encontrar a felicidade, tanto no que 
se refere ao indivíduo (a pedagogia 
encontrada em Emílio) quanto no 
que se refere à sociedade (as teori
zações sobre o problema político 
que se acham no Contrato Social 
e em outras obras).

A  pedagogia e o  Estado

Sendo a civilização responsável 
pela origem do mal, Rousseau pro
põe que os cuidados educacionais 
com a criança devem visar a que 
ela não se tome má. Assim, sua pe
dagogia, baseada na tese da bon
dade natural, coloca como objetivo 
da educação o desenvolvimento 
das potencialidades naturais da 
criança.

Tanto os processos educativos 
quanto as relações sociais são de
senvolvidos a partir de um postu
lado: a liberdade como direito e

como dever. Ela se apresenta não 
apenas como a negaçao de impedi
mentos, mas como a afirmação 
plena de um dever de realização 
das aptidões espirituais. A cons
ciência da liberdade é a exigência 
ética fundamental, pois nela se re
vela a espiritualidade da alma. Na 
verdade, o que Rousseau reivindica 
é a consciência da  dignidade do ho
mem em geral, e não do indivíduo, 
cuja consciência moral se traduz, 
não no sentimento particularista do 
amor próprio, mas na universali
dade do amor de si. Este constitui 
a força expansiva da alma que 
identifica o indivíduo com seus se
melhantes, uma ponte que liga o eu 
individual ao eu comum, a vontade 
particular à vontade geral. A reali
zação desta deriva de um acordo 
comum —  O Contrato Social —  
que funda uma sociedade à qual to
dos obedecem em função do bem  
comum.

Em bora o homem seja natural
mente bom, ele é constantemente
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Como músico, compôs o inter- 
mezzo "O Adivinho da Aldeia".

ameaçado por forças que, alienan
do-o de si mesmo, podem transfor- 
má-lo em escravo ou em tirano. 
Por isso, Rousseau procura uma 
forma de associação na qual “cada 
um, unindo-se a todos, obedece, po
rém, apenas a si mesmo, e perma
nece livre”, como antes do con
trato. Assim, o indivíduo é 
investido de uma outra espécie de 
bondade: a moral que recobre a 
boa origem natural.

Em relação ao direito político, a 
concepção de Rousseau é essen
cialmente democrática, na medida 
em que faz depender toda a autori
dade e toda a soberania de sua vin- 
culação com o povo em sua totali
dade. A soberania é indivisível e 
inalienável; ela não pode ser parti
lhada mas__ pode ser delegada em 
suas funções executivas (de go
verno) que, dependendo de circuns
tâncias históricas e geográficas, 
pode assumir as formas republi
cana, monárquica ou aristocrática. 
A lei, como ato de vontade geral e 
expressão de soberania, é de vital 
importância, pois determina o des
tino do Estaclo*. Assim, os legisla
dores têm relevante papel no Con
trato Social.

Os indivíduos que agissem de 
forma a ameaçar a sociedade deve
riam ser punidos com a pena de 
morte. Rousseau jamais foi um li
beral, no sentido político do termo. 
Nâo acreditava na possibilidade de 
qualquer rígida separação entre in
divíduo e Estado, como queriam os 
teóricos liberais, e achava incon
cebível o desenvolvimento da plena 
vida moral sem a efetiva participa
ção do indivíduo no corpo inteiro 
da sociedade.

Estabelece que a unidade e a per
manência do Estado dependem da 
integridade moral e da lealdade in
divisível de cada cidadão, rejei
tando, no entanto, todas as formas 
de intolerância.

VEJA TAM BEM : Enciclopédia; 
Enciclopedistas; Estado; Filosofia; 
Iluminismo; Naturalismo; Rom an
tismo.

Apesar de se opor ao racionalismo dos contemporíneos, colaborou com eles 
na confecção da "Enciclopédia". (Na gravura. Voltaire e Rousseau.)
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Rua

“ Uma casa é apenas uma casa, 
mas duas casas ja  são uma paisa
gem urbana.”

Essa frase do inglês Gordon Cul- 
len, autor do livro Townscape, pro
cura mostrar a relação entre a ar
quitetura* e o urbanismo*. Procura 
também dizer que o espaço urbano 
integra e relaciona uma comuni
dade, dando um caráter físico ao 
que se chama de vida social.

A crescente exteriorização e co- 
letivização dessa vida social torna 
os espaços urbanos majs significa
tivos que a própria vivência no in
terior de uma habitação*. E é por 
isso que a rua — um espaço ur
bano — é de extrema importância 
na vida de uma pessoa.

Caminho orlado de casas, muros 
ou árvores numa povoação, a rua 
define-se pela linearidade de um es
paço de uso público e coletivo, 
tendo comumente o aspecto de um 
corredor. Em geral, essa definição 
é válida universalmente, pois vem 
se mantendo pelos séculos quase 
sem alterações: se houve grandes 
mudanças no decorrer da história, 
elas dizem respeito mais às edifica
ções e às atividades desenvolvidas 
nelas do que propriamente ao as
pecto e significado das ruas.

N o  com eço, a segurança

Nas aldeias neolíticas, as poucas 
edificações sempre se agruparam 
em forma de praça. Tanto para a 
Europa, quanto para as tabas dos 
índios brasileiros, a explicação pa
rece ser a mesma: procurou-se um 
sítio abrigado, seguro e coletivo; 
um lugar que se diferenciasse do 
exterior hostil e selvagem. Nisso 
haveria um ato cultural definido: a 
praça é resultado de um gesto pelo 
qual o homem se distingue da natu
reza, afirmando sua existência so
cial e delimitando uma relação com 
o mundo.

A linearidade de uma rua como 
se conhece atualmente, implica a 
existência de um trajeto (que une 
um ponto a outro) e de atividades 
ao longo do caminho. Esse não era 
ainda o caso da pequena aldeia tri
bal, onde não havia trajetos: as mo
radias e edificações confrontam-se 
em torno da praça, que é um es
paço coletivo, onde as pessoas se 
encontram e onde se reassegura o 
contato social (uma confirmação 
física de vizinhança* e solidarie
dade).

Os espaços e conceitos urbanos 
experimentariam, no entanto, signi
ficativas alterações com o aumento 
da população agrupada em aldeias, 
com o surgimento da agricultura*, 
com a especialização de tarefas, e 
com a divisão* do trabalho.

Nas cidades maias*, por exem
plo, já  se delineava uma praça, de 
caráter muito mais simbolico que 
funcional. Ela era habitada por 
deuses ou por quem os represen
tasse (imperador, corte, sacerdo
tes), sendo ponto de encontro do
fiovo apenas para as cerimônias re- 
igiosas. Na verdade, porém, o es

O traçado sinuoso caracteriza a rua medieval. (Século X II. Trevi, Ümbria.)

paço urbano (o coração da cidade 
maia) estava cercado de um casario 
de adobe e palha disposto numa 
certa linearidade, marcando as ca
racterísticas formais de ruas: seus 
habitantes dirigiam-se diariamente 
de suas casas para pontos externos 
definidos, como o campo, os gran
des poços de água, as praças das 
cidadelas político-sacrais.

Os métodos de construção de ca
sas e o abandono periódico ou defi
nitivo das cidades maias não per
mitiram a sobrevivência das ruas 
até os tempos modernos. Restaram 
apenas as grandes praças, algumas 
pirâmides mais resistentes e alguns 
edifícios públicos. Na Europa, po
rém, esses vestígios não desapare
ceram: devido ao clima muito mais 
frio, as residências eram construí
das com materiais mais resistentes.

Grécia testemunha

Quando se diz que a linearidade 
da rua vem da necessidade de ligar 
dois pontos ou duas atividades, não 
se fala de uma hipótese. Trata-se de 
um fato concreto que é testemu
nhado pelas ruínas das cidades gre
gas da Antiguidade. A relação com 
o campo criava a estrada que, por 
sua vez, também ligava duas ou 
mais cidades entre si. O caminho 
orlava-se de edificações, até chegar 
a úm ponto em que a necessidade 
de preservação da coletividade 
obrigava à construção de uma bar
reira (uma muralha de defesa com 
resistentes portas vigiadas). Inver-

Das ladeiras de Ouro Preto à amplidão de Brasília, a permanência de um significado público e coletivo nas ruas.
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samente, as ruas levavam as pes
soas aos pontos de encontro coleti 
vos (à ágora, aos templos, à sede 
do governo).

Na Grécia* Antiga, como em 
muitos outros lugares e épocas, as 
ruas não eram sempre retas e regu
lares. Seu traçado obedecia, fre
qüentemente, a problemas topográ
ficos, defensivos, e mesmo 
decorrentes da própria conceitua- 
çãQ urbana.

As vezes, um morro desafiava 
até axiomas, como o da reta, “ca
minho mais curto entre dois pon
tos” . Para eliminar um declive 
curto mas cansativo, serpentea
va-se encosta acima.

As conceituações urbanas tam 
bém já  eram importantes: a funda
ção de uma cidade*, por vezes, era 
um gesto político informado por 
teorias precisas. No caso de 
Roma*, a lenda descreve Rômulo e 
Remo traçando no solo um quadri
látero, com intencionalidade urba
nista e política. Isso se repetirja nas 
normas da Companhia das índias 
e dos colonizadores espanhóis e 
portugueses, na ocupação ou apro
veitamento das índias e Américas, 
durante a época do mercantilismo*
(séc. XVI).

As cidades medievais apresenta
ram uma variedade ainda maior de 
ruas. A necessidade de defesa do 
sítio urbano fazia com que fossem 
construídas sobre penhascos, eleva
ções ou em regiões cercadas por 
rios. Raramente a topografia era 
plana. Conseqüentemente, as ruas
— ligando as praças de atividades 
concentradas (o castelo do senhor 
feudal, a igreja e o mercado), — 
apresentavam desníveis, rampas e 
curvas que sobreviveram, por 
exemplo nos bairros velhos e cen
trais de Perúgia, Verona e Roma.

Colônias americanas

Entre as normas dos colonizado
res europeus, as condições de de
fesa eram extremamente importan
tes na escolha de um sítio para 
servir de núcleo urbano. O conceito 
de defesa era duplo: de um lado, te
mia-se o indígena; de outro, a natu
reza, com seus animais ferozes e 
suas florestas intransponíveis e des
conhecidas.

Após a determinação da linha de 
defesa, impunha-se a tomada do 
sítio em nome da autoridade metro
politana; erigia-se uma igreja, a 
sede do governo e os edifícios da 
câm ara e da cadeia. Neste sentido, 
a nova cidade definia-se a partir de 
um a praça. As ruas que iam nas
cendo pareciam ser fixadas por 
uma óbvia intenção: para os espa
nhóis, elas seguiam o tradicional 
conceito de “ ordem” e distri- 
buíam-se ortogonalmente, for
mando quarteirões; os portugueses, 
por sua vez, limitavam-se em traçar 
alinhamentos, a fim de garantir a 
regularidade de_ largura das ruas.
Sua preocupação era funcional e 
estética (para que nenhuma cons
trução saísse do plano vertical que 
formava o corredor da rua).

A dinâmica do desenvolvimento 
urbano brasileiro acabou assimi
lando esse espontaneísmo: as ruas 
de Ouro Preto, por exemplo, eram 
caminhos levando a sítios de ga
rimpo; e as ruas de Salvador manti Metrópoles a rede urbana subordinou-se a exigências do tráfego.

nham o diálogo da cidade alta e da 
cidade baixa, da hierarquia da 
corte e dos escravos, da terra e do 
mar.

O panorama das cidades brasi
leiras pode ser contrastado facil
mente com Buenos Aires, por 
exemplo, definida como um ta
blado de quarteirões regulares, par
tindo do Rio da Prata. Não se pode 
dizer que essa configuração regular 
tenha sido determinada esponta
neamente. Com efeito, embora 
muito diferente de Buenos Aires, a 
cidade norte-americana de San 
Francisco (também fundada e 
construída pelos colonizadores es
panhóis, em litoral recortado, mor
ros e grandes rampas) apresenta 
um a tram a viária igualmente orto
gonal e rígida, dentro de uma con
cepção bastante parecida. A inten
cionalidade urbanística dos 
colonizadores era patente no tra
çado das ruas.

Traçado inalterado

Apesar das mudanças nas cons- 
truçoes e nas atividades dos ho
mens, as ruas continuaram a defi
nir-se pela mesma tendência (a 
partir do sucessivo alinhamento de 
edificações, segundo um vetor de
terminado).

Observa-se uma certa “inércia” 
em seu traçado, deixando quase 
que permanente o alinhamento ini
cial.

Na verdade, porém, a importân
cia da rua tende a se modificar: de 
mera determinação, eja passa a de
terminar as edificações. Uma vez 
constituída, deixa de ser um espaço

Alinhando no século XVII as melhores residências paulistanas, a Rua Direita foi aos poucos tomada pelo comércio.
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decorrente da relação entre arquite
turas, transformando-se, dialetica- 
mente, em entidade própria, que 
gera normas, padrões e localiza
ções das arquiteturas subseqüentes.

Em São Paulo, a Rua Direita, 
por exemplo, alinhou as melhores 
residências seiscentistas num vetor 
funcional (era a “rua direita que vai 
da Matriz à Igreja de Santo Antô
nio”). Uma vez completado, o ali
nhamento passou a se constituir no 
espaço urbano mais civilizado da 
cidade; os que tinham condições 
econômicas procuravam morar ali, 
construindo nela a sua residência 
secundária, pois a principal era fi
xada na fazenda. Essa rua fazia 
parte do trajeto das procissões e 
era um dos pontos de encontro 
para obter informações sobre o que 
se passava na província e no país.

À localizaçao estratégica atraiu 
muita gente que, por sua vez, atraiu 
as atividades comerciais. Como re
sultado, os pavimentos térreos fo
ram ocupados por lojas. Algum 
tempo depois, a função residencial 
foi totalmente substituída pela co
mercial. Seu traçado não se alte
rou, mas a Rua Direita passou a 
determinar os tipos de edificações: 
teriam que ser fundamentalmente 
destinadas ao comércio, estando 
consagrado o desenho de seu ali
nhamento.

A permanência histórica das 
ruas é explicada ainda por vários 
outros fatores, entre eles a proprie
dade da terra e a inércia do capital 
investido.

A propriedade da terra é um dos 
mais importantes. Enquanto a rua 
é propriedade pública, os terrenos 
lindeiros constituem patrimônio 
privado. Até mesmo em economias 
socialistas há uma diferenciação 
jurídica, pois os terrenos lindeiros 
às ruas pertencem a entidades não 
privadas, mas administradas, como 
se o fossem, por cooperativas, sin
dicatos ou outros órgãos estatais 
especializados em habitações. En- 

uanto as decisões sobre as ruas 
ependem da autoridade estatal, as 

decisões sobre as construções lin
deiras são tomadas por proprietá
rios individuais.

O Estado*, geralmente, procura 
limitar os interesses particulares 
para manter um certo ordenamento 
do espaço público. E nesse sentido 
que fixa normas obrigando o ali
nhamento, estipula o gabarito (al
tura) dos edifícios e, às vezes, im
põe estilos.

O conjunto das normas elabora
das pela autoridade governamental 
é conhecido no Brasil por “lei do 
zoneamento”. Assim mesmo, a in
tervenção do poder público é muito 
limitada.

A inércia do capital investido é 
outro fator muito importante que 
tem determinado a permanência do 
traçado das ruas. Trata-se dos ma
ciços investimentos em infra-estru
tura* realizados durante séculos 
em países desenvolvidos, onde as 
ruas passaram a se constituir na 
única via pública disponível para 
receber as redes dessa infra-estru

tura. No decorrer dos séculos XIX 
e XX, houve grandes investimentos 
em tubulações de esgoto, pavimen
tações que se superpunham à me
dida que se desenvolvia a tecnolo
gia dos transportes e das 
construções, tubulações de gás e 
postes de iluminação, canos de 
agua para o abastecimento dos 
edifícios, cabos elétricos e telefôni
cos, túneis de inspeção, refúgios 
contra bombardeios, escavações 
para passagem de trens e metrôs — 
obras que praticamente tornam im
possível a alteração do atual tra
çado das ruas.

A  rua nova

A situação apresentada nas ruas 
das grandes metrópoles (obras de 
infra-estrutura que parecem dar 
um a conformação definitiva à 
tram a viária) faz com que grandes 
e custosos projetos, implicando al
terações radicais do sistema viário, 
sejam por vezes considerados total
mente utópicos.

Ao menos aparentemente, as so
luções parecem ser difíceis: o apa
recimento do automóvel e o cres
cente comprometimento do traçado 
urbano com o trânsito* têm acarre
tado frustrações para a qualidade 
de vida urbana (congestionamen
tos, poluição* do ar, alto índice de 
ruídos, tensões, etc.). Segundo os 
urbanistas especializados em trá
fego, um dos critérios para qualifi
car uma cidade como “boa” é a 
possibilidade de se passear nela à 
vontade.

No entanto, conforme escreveu o 
urbanista grego Doxiadis, “ a cha
m ada crise urbana é antes de mais 
nada uma crise de imaginação e co
ragem”.

È os urbanistas parecem não se 
deixar levar pelas aparências; acre
ditam na possibilidade de mu
dança, na medida em que se vá di
fundindo uma preocupação pelo 
projeto global de ruas, adequan
do-as a fins diversos sem se limitar 
ao de circulação de veículos. De 
acordo com eles, um projeto ade
quado precisa levar em considera
ção, pelo menos, cinco itens: sua 
função; as atividades que devem 
acolher; a variedade e beleza de 
sua paisagem; seu grau informa
tivo; e a liberdade de ação que deve 
propiciar.

O desenvolvimento tecnológico e 
sua adequação às condições de 
crescimento das cidades brasileiras 
poderão resultar em novas formas 
de infra-estrutura, como por exem
plo digestão individual de esgoto 
em substituição aos coletores por 
gravidade; sinais telefônicos por 
raio laser, ao invés de cabos mul- 
tiaxiais; e transporte de cargas ur
banas em volumes padronizados 
sobre colchão de ar (em lugar de 
veículos de carga). Essas inova
ções, possíveis em países novos 
onde é menor a inércia do investi
mento já  realizado em infra-estru
tura, poderão proporcionar novos e 
melhores aspectos às ruas.

VEJA TAM BÉM : Cidades; Infra- 
Estrutura Urbana; Urbanismo; Ur
bano, Transporte; Vizinhança; Z o 
neamento.

Ruanda

SUM ÁRIO

Localização: centro da África 
Limites: Uganda (N); Burundi (S);

Tanzânia (E); Zaire (O)
Superfície: 26 338 km2 
População: 3 830 000 hab. (1971) 
Capital: Kigali (30 0 00  hab.)
Cidade principal:

Butare (Astrida) (10 000 hab.) 
Idiomas: Kinya-rwanda e francês 
Religiões: cristianismo (56%), ani

mismo (44%)
Aeroporto principal: Kigali 
Rodovias: 1 465 km pavimentados e

3 945 km sem pavimentação 
(1970)

Unidade monetária: franco ruandês

Ruanda é um país situado no co
ração da África. Os primeiros habi
tantes foram os pigmeus twa, que 
seriam submetidos pelos hutu, 
povo essencialmente lavrador que, 
no século XV, começou a perder 
sua hegemonia na região para os 
tutsi, pastores da região do alto 
Nilo que conseguiram implantar 
o regime feudal, apesar de numeri
camente inferiores. Logo fixou-se 
um sistema, pelo qual o camponês 
hutu forneceria ao senhor tutsi uma 
parte da colheita.

Em 1884/85, a Conferência de 
Berlim decidiu a partilha da Áfri
ca entre as potências européias. 
Ruanda coube à Alemanha, que 
instalaria um governo colonial em 
1890. A tutela só seria reconhecida 
pelos tutsi em 1899. N a partilha, 
Ruanda foi agregada a Burundi. 
Usumbura tomou-se a nova capital 
da colônia.

A colonização alemã conservou
o regime monárquico e mandava 
delegados para receber impostos e 
defender os tutsi, seus aliados.

No curso da Primeira* Guerra 
Mundial, os belgas tomaram o ter
ritório aos alemaes e, em 1923, tor
naram-se tutores de Ruanda-Bu- 
rundi. O novo colonizador chegou 
com missionários cristãos, que 
acentuaram a desigualdade entre os 
tutsi e os hutu, admitindo nas suas 
escolas maioria de alunos tutsi.

Em 1949 teve início o movi
mento de independência. Em 1956 
realizaram-se as primeiras eleições 
pelo sufrágio universal, dando 97% 
do total dos votos para os tutsi. 
Gregório Kayibanda, líder do mo
vimento de emancipação dos hutu, 
reclamou no ano seguinte mudan
ças concretas no regime. No início 
de 1959, após o genocídio dos tutsi 
pelos hutu. eclodiu uma revolução 
no país, levando à deposição do rei, 
à destruição da ordem feudal e à 
proclamação da República (28 de 
janeiro).

Apesar dos intensos esforços dos 
tutsi junto à ONU, onde eram

Os grandes projetos (metrô de São Paulo) devem servir ao critério essencial 
do planejamento: a liberdade de movimentos e a possibilidade de passear.
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Apesar de independente. Ruanda tem sua indústria extrativa monopolizada por companhias estrangeiras. (À direita, um trabalhador nas minas.)

apoiados pelos países socialistas, 
os hutu confirmaram sua vitória 
em setembro do mesmo ano, 

uando uma eleição para a presi- 
ência deu 80% dos votos para 

Gregório Kayibanda.
A Bélgica reconheceu oficial

mente a independência de Ruanda 
a 1.° de julho de 1962, separando 
o país de Burundi. Os anos seguin
tes foram marcados por inúmeras 
tentativas dos tutsi em recuperar o 
governo.

Há só um partido político reco
nhecido pelo governo. O presidente 
é eleito por quatro anos, e é quem 
nomeia os membros do governo, 
determina e conduz a política geral. 
A Assembléia nacional (47 deputa
dos) não dispõe de nenhum poder 
especial: pode ser suspensa e ter 
suas ações vetadas pelo presidente.

A s quatro zonas de Ruanda

O relevo da região é bastante 
contrastado e pode ser dividido em 
quatro grandes áreas: uma crista de 
grandes altitudes (2 000 metros em 
média) recortada por rios da bacia 
do Nilo; um sistema hidrográfico 
bastante denso a sudeste, na ver
tente do Nilo, região marcada por 
colinas com cumes arredondados e 
pântanos com papiros e turfas no 
fundo dos vales; uma região vulcâ
nica, de grandes altitudes, onde se 
destacam o maciço de Virunga 
(que a oeste faz fronteira com o 
Zaire e a leste, com Uganda), três 
vulcões com altitude superior a 
4 000 metros (o mais importante é
0 Karisimbi — 4 507 metros) e o 
lago Kivu, situado a uma altitude 
de 1 460 metros; e uma zona de de
pressões com altitude inferior a
1 500 metros e que compreende a 
depressão de Kagera, um braço do 
rio Nilo e vários lagos.

No conjunto, pode-se definir o 
clima como equatorial, fortemente 
temperado pela altitude e subdivi
dido em microclimas.

A temperatura média é de 19°C,

com duas estações secas (janeiro/ 
fevereiro; junho/setembro) e duas 
úmidas (março/maio; outubro/de
zembro). A região de maior índice 
pluviométrico localiza-se a oeste 
(1 200 milímetros anuais) e a de 
menor índice corresponde às de
pressões do leste (800 a 1 000 milí
metros).

D a terra, o sustento

Ruanda é um dos países mais 
pobres do mundo (100 francos de 
renda per capita por ano, aproxi
madamente). A agricultura ocupa 
90% da população. Cada família 
tem um pedaço de terra e cultiva 
para seu próprio consumo. Os prin
cipais alimentos cultivados no país 
(1969) são sorgo (126 000 tonela

das), feijão (146 000), milho 
(41 000), batata-doce (324 000), 
batata (129 000) e banana 
(1 638 000).

Os colonizadores belgas introdu
ziram culturas de produtos expor
táveis, principalmente café (20 000 
toneladas em 1971) e amendoim 
(6 000 toneladas em 1969).

Os fundos europeus de desenvol
vimento e o das Nações Unidas 
para a alimentação e agricultura 
(FAO) financiam a cultura do chá, 
que, segundo previsões, daria tra
balho a 60 000 famílias em 1975.

A pecuária concentra-se nas 
mãos de pouquíssimas famílias. O 
rebanho contava em 1969 com 
cerca de 679 000 bovinos, 441 000 
caprinos, 150 000 ovinos e 46 000 
suínos.

Os lagos, numerosos, constituem 
reserva de pescado, explorado pe
los nativos em moldes artesanais e 
destinado ao consumo interno.

A indústria extrativa é monopo
lizada por companhias estrangei
ras. O país é rico em cassiterita 
(2 156 000 toneladas em 1970) e 
volfrâmio (1004 500 toneladas), 
cuja extração é realizada desde o 
inicio da colonização belga. Para 
explorar o gás metano, foi insta
lada às margens do lago Kivu uma 
usina com capacidade de produção 
anual de 1 240 000 metros cúbicos.

Algumas pequenas usinas de tra
tamento dos produtos agrícolas e 
fábricas de sabão constituem o es
sencial da indústria.

O plano qüinqüenal 1971/75 
previa a instalação de uma usina de 
cimento e a construção de uma 
usina metalúrgica em colaboração 
com Uganda, que entraria com o 
ferro. Ruanda forneceria a energia 
elétrica (que o país possui além de 
suas próprias necessidades, depois 
que em 1971 foram acionadas as 
turbinas da grande hidrelétrica de 
Ntaruka).

Os produtos exportados — prin
cipalmente café, cassiterita e vol- 
framio (os demais não representam 
mais que 9%) —  não rendem divi
sas suficientes para cobrir as neces
sidades de importação.

Os três maiores compradores 
são os Estados Unidos (café), Bél
gica e República Federal Alemã 
(minérios).

A Bélgica é também o principal 
fornecedor de produtos manufatu
rados, seguindo se o Japão e a Ale
m anha Ocidental. Para compensar 
o déficit, Ruanda recebe substan
cial ajuda externa, que em 1970 foi 
da ordem de 22 milhões de dólares 
(a maior parte fornecida pela Bél
gica e pela França).

VEJA TAM BÉM : África; Colo
nialismo.
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Rubens

Peter-Paul Rubens, um dos 
maiores representantes da pintura 
flamenga, dominou a arte do século 
XVII. Nasceu a 28 de junho de 
1577, em Siegen, Westfalia (Ale
manha). Aos dez anos, com a 
morte do pai, ele e sua mãe, Maria 
Pypelinckx, transferiram-se para 
Antuérpia, onde fixaram residên
cia. Nesse país de sólida tradição 
cultural, Rubens recebeu uma edu
cação humanística —  filosofia, di
reito, letras, mas seu interesse vol
tava-se totalmente para as artes. 
Dessa maneira, com catorze anos 
já  entrava para o atelier de seu tio. 
o paisagista Tobias Verhaecht 
(1561-1631). Aprendeu rapida
mente os rudimentos da profissão 
e, em seguida, foi aprendiz, durante 
quatro anos, do mestre Adam Van 
Noort, de quem recebeu uma boa 
formação técnica.

De 1596 a 1600 esteve com Otto 
Vaenius (1556?-1629), um dos 
mais conceituados eruditos da An
tuérpia: tinha uma sólida cultura 
greco-romana e uma arte clássica 
acadêmica. Nos primeiros traba
lhos de Rubens e marcante a in
fluência de Vaenius, principal
mente a semelhança no estilo. Em 
1598, Rubens recebeu o título de 
mestre na Corporação dos Pintores 
da Antuérpia.

Na Itália, 
a experiência determinante

Em maio de 1600, o pintor em
preendeu uma viagem com Deodati 
dei Monte, aluno e companheiro 
constante, à Itália —  pólo de atra
ção dos artistas flamengos. Foi 
convidado por Vincenzo Gonzaga, 
duque de Mântua, para ser seu pin
tor oficial. Com exceção do Vati
cano, M ântua era a localidade 
onde havia a maior e também a me
lhor coleção de trabalhos de todas 
as escolas italianas.

Familiarizou-se com as obras de 
Andrea Mantegna* e Giulio* Ro
mano, seus antecessores nos servi
ços de Vincenzo. Os_ trabalhos 
abundantes em decoração e arqui
tetura* de Giulio Romano, her
deiro artístico de Rafael*, tiveram 
nele um efeito muito grande. Foi 
também influenciado por Miche- 
langelo*, Carraci*, Guido Reni*, 
Caravaggio*, Corregio*, mas so
bretudo pela sentimentalidade ingê
nua de Federico Fiori, conhecido 
como “II Barrecci” . Pesquisava os 
estilos dos artistas bolonheses, ve- 
nezianos e romanos: era eclétjco e, 
no decorrer de sua evolução, é 
possível perceber as diversas in
fluências que recebeu.

Em 1601, foi para Roma, onde 
estudou a fundo os afrescos de Mi- 
chelangelo na Capela Sistina. Três 
anos depois foi encarregado da de
coração do túmulo da mãe do du
que de Mântua. O artista lançou-se 
a um trabalho de grande enverga
dura: realizou a Transfiguração, in
fluenciado por Rafael; o Batismo 
de Cristo, com empréstimos de Mi- 
chelangelo, Caravaggio, Federico

Baroccio (1528-1612) e Tinto
retto*; no terceiro quadro represen
tou a família Gonzaga. Já se anun
ciava o verdadeiro Rubens.

Após uma viagem à Espanha — 
preludio de suas futuras missões di
plomáticas — regressou (1605) a 
Roma, onde dividia a casa com seu 
irmão Filipe, secretário e guarda-li- 
vros de Ascânio (Cardeal de Co- 
lonna) e aluno mais brilhante do 
sábio Justus Lipsius (1547-1606). 
O contato diário com o irmão au
mentou seu gosto pelo mundo an
tigo. Os frutos combinados de seu 
aprendizado foram colocados nos 
textos e ilustrações do Electorum  
Libri I I  (1608), publicado pela Ti
pografia de Plantin-Moretus (de 
Antuérpia).

Em 1607, Rubens viajou para 
Génova, onde passou a realizar al
guns retratos que lembram o estilo 
de Pourbus* (artista flamengo que 
trabalhara durante muito tempo em

Gênova). Nesse mesmo ano, re
gressou a Roma e dedicou-se à pin
tura dos Santos Admirando o R e
trato da Virgem, para a Igreja de 
Santa M aria de Valicella.

D e volta a Antuérpia

Em 1608, chegou-lhe a notícia 
da grave enfermidade de sua mãe. 
Voltou a Antuérpia, mas não che
gou a tempo de vê-la viva. Da per
manência de oito anos na Italia, 
convivendo com as obras dos gran
des mestres, levou para o norte da 
Europa um ensinamento completo 
e uma sólida influência. Conse- 

uira os segredos da composição 
armoniosamente equilibrada, da 

ação e do movimento subordinados 
ao espaço do quadro; aprendera 
com Michelangelo a perspectiva e 
de Rafael assimilara o tratamento 
gracioso do corpo feminino.

Em Antuérpia, cedeu à insistên
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cia do Arquiduque Alberto Flabs- 
burgo (regente dos Países-Baixos 
em nome da Espanha) e ficou na 
corte, ao lado de seu mestre Otto 
Vaenius. Ali reinava a paz e a pros
peridade necessárias para o traba
lho do pintor.

Em outubro de 1609, Rubens ca
sou-se com Isabel Brandt, filha do 
advogado e humanista John 
Brandt. Construiu sua casa se
gundo os próprios planos: tinha o 
Panteão como modelo, e enrique
ceu a habitação como a um santuá
rio. Nela o artista instalou seu estú
dio, de onde saíram, em trinta anos, 
cerca de 2 000 quadros.

O verdadeiro ponto de partida 
da produção artística de Rubens 
em Antuérpia foi o Levantamento 
da Cruz, realizado em 1610 para a 
Catedral de Nossa Senhora dessa 
cidade. Marcada pela violência e 
pelo movimento, a obra lembra os 
gigantes de Michelangelo e as

Artista eclético, Pieter-Paul Rubens dominou a pintura do século XVII. ("O Rapto das Filhas de Leucipo".)
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obras de Tintoretto na Escola de 
São Roque em Veneza. A Descida 
da Cruz, realizada em 1612 para a 
mesma igreja, mostra uma compo
sição em diagonal, onde a cor, a 
luz e o movimento reforçam a ex
pressão do drama. Esses dois qua
dros completam-se. No entanto, a 
Descida da Cruz marca um novo 
estilo na obra do pintor: luminosi
dade do colorido e maior liberdade 
do desenho. O patético alcança 
maior intensidade (O Golpe de 
Lança).

Durante essa fase, o artista cer
cou-se de uma multidão de alunos 
e colaboradores (Van Dyck*. Frans 
Snyder, Jacob Jordaens*, Jan 
Brueghel, Corneille*, Erasme Quel- 
lin, entre muitos outros), que traba
lhavam intensamente a seu lado e 
se orientavam a partir de seus esbo
ços e modelos. Rubens desenvolveu 
também intensa atividade como de
senhista de ornamentos (frontispí
cio para livros) em diferentes tipo
grafias (Plantin-Moretus, Bellere.
Verdussen).

Em  Paris, a  fam a in ternacional

Nessa época, Rubens colocou 
seu pincel a serviço da glorificação 
dos jesuítas —  propagadores das 
idéias da Contra-Reforma. Pintou 
Milagres de Santo Inácio e M ila
gres de São Francisco Xavier. Em 
1621, foi convidado por Maria de 
Médicis para ir a Paris, a fim de 
executar uma série de obras glorifi
cando a rainha. Executou 21 com
posições gigantescas: a História de 
Maria de Médicis (Louvre) — 
obras-primas da pintura oficial, 
onde se misturam realidade, alego
ria e mitologia.

Após a experiência parisiense,
Rubens ganhou fama como pintor 
europeu. Recebeu encargos diplo
máticos da Arquiduquesa Isabela; 
visitou Madrid (1628); Londres 
(1629), e negociou a paz entre Es
panha e Inglaterra.

Em 1630, perdeu sua primeira 
esposa; nesse mesmo ano casou-se 
com Helena de Fourment, que ti
nha apenas dezesseis anos, inspira- 
dora de todas as suas heroínas: Vé
nus, Madalena, a Virgem. Ela 
aparece na Educação aa Virgem 
(Museu de Antuérpia), ou com seus 
dois filhos (Museu do Louvre).
Seus últimos quadros para igrejas 
—  entre os quais Martírio de São 
Levino e Subida do Calvário — 
testemunham uma fragueza no es
tilo e na cor. As atenções do pintor 
dirigem-se para a família, Antuér
pia, sua gente e suas terras. Em 
Volta ao Trabalho, ele deixou 
transparecer uma quietude intimis- 
ta que parece escapar-lhe das mãos.

Passou os últimos anos de vida 
em Elegit (perto de Malines). Como 
não tinha atelier, pintou os campos, 
as árvores, as nuvens —  A vista 
de Steen (Londres). Do A uto-R e
trato aflora a serenidade e o huma 
nismo do pintor à espera do fim. E 
uma de suas últimas obras. Em 30 
de maio de 1640, morreu em An
tuérpia, quando a gota, que atrapa
lhara sua pintura por muitos meses, 
atacou-lhe o coração.

Em Paris, já consagrado, Rubens compôs a "História de Maria de Médicis". usando alegorias para ressaltar na 
VEJA TAM BÉM : Barroco. rainha atributos nem sempre reais. (Acima, um pormenor de "A Educação de Maria de Médicis".)
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Rubéola

A rubéola é uma doença be
nigna, contagiosa e causada por 
vírus*. Foi descrita em 1725 pelo 
cientista alemão Bergen, que a con
siderou como uma variaçao do sa
rampo*.

Devido a seu caráter benigno, 
não lhe foi atribuída grande impor
tância até 1941, ocasião 'em que 
pesquisadores australianos associa- 
ram-na a alterações congênitas de 
recém-nascidos, cujas mães haviam 
contraído a moléstia durante a fase 
de gravidez*.

A rubéola apresenta um período 
de incubação que varia de uma a 
duas semanas. A fase contagiosa é 
curta, iniciando-se nas 24 horas 
que precedem o aparecimento dos 
exantemas (pequenas manchas ro
sadas na pele). Dessa maneira, o 
isolamento no período eruptivo não 
é suficiente para impedir que 
ocorra o contágio.

O exantema surge nas faces, pes
coço e couro cabeludo, espalhan
do-se em seguida para o resto do 
corpo. Em alguns casos, as mácu
las confluem, formando placas 
(principalmente nas costas e náde
gas), podendo também apresentar 
tamanhos diferentes. A duração do 
exantema yaria de um (formas le
ves) a quatro dias (formas inten
sas), com descamação da pele na 
face, tronco e pescoço.

O aumento dos gânglios torna os 
sensíveis e dolorosos ao tato, che
gando a permanecer enfartados por 
alguns meses. Em 25% dos casos, 
ocorre a inchação do baço; a febre 
costuma ser branda, dificilmente 
atingindo 39°C.

Embora raras, são possíveis 
complicações da rubéola, com en- 
cefalite e manifestações articulares.

Em 1941, o pesquisador austra
liano Gregg chamou a atenção do 
mundo científico para as malfor
mações congênitas associadas à ru
béola. Suas observações foram 
confirmadas por experiencias feitas 
no mundo inteiro, originando listas 
de defeitos congênitos atribuídos a 
essa doença.

O período em que o feto está 
mais ameaçado pela moléstia cor
responde aos quatro primeiros me
ses de gestação —  e durante este 
período que se formam o sistema 
nervoso*, o aparelho circu]atório, 
os órgãos da audição* e visão*. As 
alterações mais graves atingem 
olhos, ouvidos, coração e sistema 
nervoso.

Nos olhos, os problemas mais 
comuns são catarata e glaucoma. 
A catarata costuma ser bilateral, 
incidindo geralmente no primeiro 
mês de gestação. No aparelho audi
tivo pode ocorrer a surdez, devida 
ao mau desenvolvimento de órgãos 
do ouvido interno, do sáculo e da 
cóclea. O vestíbulo e os canais se
micirculares são pouco ou nada 
afetados.

No coração, são freqüentes as 
persistências do canal arterial e da 
comunicação interventricular, que 
podem aparecer isolada ou conjun
tamente. Em relação ao sistema

nervoso, o mais comum é a micro- 
cefalia (redução do tamanho da ca
beça), acompanhada de deficiência 
mental.

A criança pode nascer com 
baixo peso, pequena estatura e difi
culdade de absorver alimentos. 
Além disso demora a ficar em pé, 
andar e controlar os esfincteres.

As lesões sofridas pelo feto po
dem ser mortais, sobrevindo o 
abortamento. Outras vezes, no en
tanto, o feto sobrevive até o parto, 
ao qual não consegue resistir.

Em contrapartida, são possíveis 
casos de rubéola em gestantes no 
período “ crítico” , sem lesões fetais.

Profilaxia 
e tratamento

Como medida profilática, as mu
lheres grávidas devem evitar o con
tato com pessoas portadoras de ru
béola, sobretudo nos primeiros 
meses. Todavia, essa precaução 
tem eficiência relativa, uma vez que 
o contágio costuma ocorrer antes 
do aparecimento dos sintomas.

Mas há ainda dois obstáculos à 
profilaxia: a ignorância de certas 
mulheres quanto à própria gesta
ção nos primeiros meses e determi
nadas formas de rubéola sem exan
temas, que passam despercebidas.

Uma vez contraída a rubéola, o 
indivíduo adquire longa imunidade, 
talvez por toda a vida. Sob esse 
ponto de vista seria vantajoso que 
as mulheres contraíssem a doença 
antes de procriar.

Certas autoridades sanitárias re

comendam que meninas e adoles
centes sejam expostas à moléstia, 
como método de imunização e pre
venção de futuros problemas.

Desde 1969, aplica-se uma va
cina de vírus atenuado contra a ru
béola, mas não se sabe se ele está 
isento de poder teratológico (indu
zir lesões fetais). Por esta razão, 
não deve ser utilizado em gestantes, 
ou mulheres que possam engravi
dar logo após a vacinação.

O tratamento efetuado com anti
corpos, extraídos de convalescen
tes, funciona depois do contágio e 
antes dos sintomas. Uma vez ir
rompidos os exantemas, esta me
dida tem resultados duvidosos.

O risco de malformações fetais, 
no caso de rubéola no primeiro 
mês, é de 30%; no segundo, dimi
nui para 25%, e no terceiro, para 
10%. Tais estimativas trazem sé
rios dilemas ao médico e à pa
ciente, envolvendo questões de or
dem legal, ético-religiosa, social e 
mesmo econômica, do ponto de 
vista da família.

No caso de se optar pelo aborta
mento cirúrgico, e necessário — 
segundo a legislação vigente no 
Brasil —  a concordância de três 
médicos especialistas.

VEJA TAM BÉM : Aborto; Congê
nitas, Moléstias; Ginecologia; Gra
videz; Imunologia; Infecciosas, 
Doenças; Nervoso, Sistema; Oftal
mologia; Otorrinolaringologia; 
Parto; Sarampo; Visão.

Ruído

No sentido comum, ruído signi
fica um som* que não se deseja ou
vir, uma perturbação sonora de ca
ráter freqüentemente aleatório e 
acidental.

Enquanto fenômeno produzido 
durante uma comunicação, o ruído 
tem dois significados principais. O 
primeiro está associado à intencio
nalidade: é um som que não se quer 
ouvir, uma imagem que não se quer 
ver ou um texto que não se quer ler
—  mas que se impõe à atenção do 
indivíduo. Uma sonata de Bach* 
tocada às cinco horas da madru
gada, por exemplo, pode ser um 
ruído indesejável para o vizinho, 
que pretenderia mais silêncio para 
dormir. Mas a recíproca tambem é 
verdadeira: o ruído de aplausos no 
final de um concerto pode ser alta
mente significativo, desde que dese
jado pelo concertista ou pelos 
membros de uma orquestra.

Existe um segundo significado 
de ruído, associado à forma do si
nal*. Neste caso, ele é detectado 
por seu caráter aleatório, desorde
nado e imprevisível. Dessa ma
neira, um ruído consistirá numa sé
rie de sinais bruscos, pequenos ou 
grandes, os quais se apresentam 
sem ordem, sem ritmo e também 
sem nenhuma preferência.

O termo é utilizado também na 
comunicação visual*, com o sen
tido de intervenção de estímulos 
que perturbem ou mascarem a ima
gem que se quer transmitir ao re
ceptor, ou a introdução de signos*, 
por acaso ou devido a defeitos do 
canal físico (erros tipográficos, fa
lhas de impressão, etc.).

A s cores do ruído

Denomina-se “ruído branco” o 
sinal cuja probabilidade de ocor
rência é a mesma para qualquer de 
seus componentes elementares.

O “ruído colorido” é um fenô
meno aleatório que conserva uma 
certa morfologia ou ordem, numa 
aparente desordem. No sentido cor
rente do termo, muitos ruídos — 
como por exemplo o ruído da rua, 
o ruído de uma multidão, os “ruí
dos parasitas” de uma comunica
ção radiofônica ou visual — pos
suem um “ espectro de ordem” mais 
ou menos colorido. Cabe, portanto, 
aos especialistas de comunicação 
definir e analisar esses tipos de 
ruído para utilizar o conhecimento 
de sua morfologia no combate ao 
próprio ruído.

Assim, se tanto os ruídos como 
os sinais possuem formas, o pro
blema da comunicação traduz-se 
numa luta entre os dois. Há um si
nal intencional que o emissor quer 
fazer chegar ao receptor; por outro 
lado, há sinais superpostos introdu
zidos pela agitaçao da natureza ou 
por um canal de comunicação vizi
nho. O problema é saber em que 
medida a forma se impõe ao fundo.

Dentro dessa perspectiva, Eins- 
tein* e outros estudiosos elabora
ram uma teoria geral do ruído con
siderado como uma agitação
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O conceito de ruído (na música, por exemplo) pode ser gerado por uma atitude preconceituosa. ("The Beatles"

espontânea do mundo exterior, 
onde existem elementos materiais 
de um canal que vêm sobrepor seus 
efeitos, sob a forma de um sinal pa
rasita, ao sinal que o homem envia 
intencionalmente nesse canal. Me- 
de-se o ruído globalmente em rela
ção aos sinais normais aue o canal 
e capaz de transmitir. E a relação 
sinal-ruído, que será expressa ge
ralmente em decibéis.

Form a e fundo

O ruído é traduzido por uma 
certa forma, um espectro determi
nado, no qual alguns componentes 
são mais freqüentes que outros. Ele 
está ligado ao grau de desordem re
lativa do universo (entropia*) e em 
relação ao grau de ordem imposto 
pelo sinal (entropia negativa ou ne- 
gentropia). Se o ruído é causado 
pela superposição acidental de 
duas mensagens, como por exem
plo devido à movimentação espon
tânea dos elétrons, ele aumenta (en
quanto todos os outros fatores 
permanecem constantes) com a 
temperatura — razão pela qual se 
procura manter baixas as tempera
turas, nos lugares em que operam 
circuitos de memórias de computa
dores e canais emissores de televi
são ultra-sensíveis.

O jogo de interferência entre o 
sinal que se pretende receber e o 
ruído que se superpõe, inevitavel
mente implica a inutilidade de am
plificação do sinal, fenômeno já  
misturado com os ruídos perturba
dores, se não existe a capacidade 
de os dissociar. A idéia de luta en
tre a forma e o fundo, entre a forma 
proposta e a forma acidental do 
fundo, é considerada extremamente 
fértil.

Assim, se já  se sabe qual é a 
forma (mesmo aproximada) do si 
nal que se espera, pode-se saber

Embora represente bastante ruído, o barulho provocado nas ruas, pelos veí
culos. acaba sendo assimilado pelo homem que vive na grande cidade.

também que ela está dissimulada 
no ruído de fundo. O problema será 
fazê-la emergir, isto e, desembara
çá-la do ruído. É, em última aná
lise, a idéia da filtragem, onde se 
deixam passar apenas as formas 
mais ou menos semelhantes àque
las que se esperam. Conseqüente
mente, melhora a relação sinal- 
ruído.

A recepção de uma mensagem 
enviada por uma astronave à terra 
é, na realidade, um sinal microscó
pico praticamente envolvido pelo 
ruído. Entretanto, conhecendo an
tecipadamente quais as freqüências 
componentes do sinal, torna-se 
possível eliminar todas as demais 
para fazer emergir a mensagem. 
Genericamente, pode-se processar 
um ruído por um computador* 
para determinar a distribuição de 
todas as freqüências componentes 
possíveis e para estabelecer exata
mente qual a sua repartição. Se 
existe alguma anomalia nesta re
partição, é válido que se suspeite 
da existência do sinal.

Ruído e criatividade

Na teoria da informação* exis
tem três conceitos inter-relaciona- 
dos: sinal portador de informação, 
redundância* e ruído. Dentro de 
uma linguagem ou modelo, os si
nais elementares organizam-se se
gundo certas regras que constituem 
o código*. A redundância é o ex
cesso dos sinais além dos estrita
mente necessários para a transmis
são e traduz-se por uma variedade 
de formas. O ruído, dentro desse 
esquema, equivale ao erro.

No entanto, existem situações 
em que o ruído, isto é, o erro dentro 
de um sistema ou modelo, pode ser
vir como uma espécie de trampolim 
para a criação de um novo sistema. 
Dessa forma, o erro ou ruído pas
sam a desempenhar um papel alta
mente significativo.

Supondo que um emissor e um 
receptor convencionem um código 
com quatro sinais (+  — X -r), 
esse canal poderá transmitir quatro 
significados. Quando, por exemplo, 
o receptor recebe um sinal interme
diário entre +  e X , é possível pen
sar nas seguintes probabilidades: a) 
houve interferência do ruído aleató
rio do canal transformando o sinal

ou o sinal X ; b) defeito na má
quina transmissora de sinais; c) in
tenção do emissor querendo enviar 
um quinto sinal com um novo sig
nificado, portanto, uma tentativa 
de ampliar o repertório.

Os critérios utilizados para a 
distinção entre essas probabilida
des podem ser relevantes para o es
tudo da criatividade.

O ruído na m úsica

A diferença existente entre o som 
e o ruído pode ser expressa de vá
rias maneiras. O ruído é muito me
nos constante, em sua forma, que 
o som; ele origina-se da vibração 
de grande amplitude, seguida de 
outras, que decrescem rapida
mente. O som, por sua vez, tem vi
brações bastante numerosas e de 
amplitudes que decrescem de uma 
forma muito lenta, isto é, são 
pouco amortecidas.

Em sentido pejorativo, conside-
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ra-se ruído toda música* despro
vida de significado artístico ou que 
tem intensidade sonora excessiva.

Embora nem sempre sejam agra
dáveis aos ouvidos, muitos ruídos 
produzidos pela natureza ou resul
tantes da evolução tecnológica — 
como o murmurio das águas, o 
apito do trem, barulho de tempo
rais, vozes de animais, e vários ou
tros — são reproduzidos ou imita
dos em obras descritivas através de 
procedimentos musicais. Alguns 
compositores tentam, com o auxí
lio de instrumentos especiais, com
binar em música os mais diferentes 
ruídos de rua e fábrica. Tais experi- 
mentos receberam em francês a de
nominação de bruitisme.

Outro ponto avançado na experi
mentação sonora é a música con
creta*, variante do bruitisme e que 
utiliza trechos gravados de todos 
os sons imaginaveis (ovos quebra

dos, espirros, risos, etc.), formando 
seqüências incríveis.

A música futurista, por outro 
lado, surgida na Itália (1909) de
pois do Manifesto Futurista de Ma- 
rinetti*, costumava empregar ins
trumentos de ruídos, especialmente 
construídos.

Independentemente desses movi
mentos, compositores como Bela 
Bartók*, Stravinski* e outros, com
puseram música de ruídos.

Os instrumentos eletrônicos 
inauguraram uma nova era na mú
sica, permitindo toda sorte de ruí
dos, nas mais variadas combina
ções e efeitos. Um desses 
instrumentos é o “sintetizador ele
trônico”, utilizado em larga escala.

VEJA TAM BÉM : Redundância; 
Som.

Prenunciando a chuva, o raio não 6 ruído. É um sinal para o receptor.

Numa imagem transmitida pela tevâ. as falhas técnicas podem ser conside
radas ruídos que perturbam ou mascaram o sentido original da mensagem.

Os ruminantes distinguem-se por seus caracteres digestivos. (Cervídeo.)

Ruminantes

Classificação

Reino: Animalia 
Sub-reino: Metazoa 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Ordem: Artiodactyla 
Subordem: Ruminantia 
Famílias: Tragulidae; Cervidae; 

Bovidae: Antilocapridae: Gi- 
rafidae

A subordem dos ruminantes in
clui todos os artiodáctilos* (ordem 
de mamíferos* caracterizada por 
número par de dedos) que têm estô
mago dividido em quatro câmaras. 
Os camelos e “parentes” (dromedá
rio, lhama, alpaca, vicunha e gua- 
naco), embora não estejam classifi
cados dentro dessa subordem, 
apresentam caracteres digestivos 
semelhantes.

São todos ungulados e a maioria 
dos machos possui chifres (poucas 
fêmeas apresentam essa formação 
córnea).

O estômago dos ruminantes 
(principal aspecto anatômico do 
grupo) compreende quatro compar
timentos gástricos distintos. Os 
dois primeiros —  pança e barrete
—  sao bolsas, onde o alimento é 
armazenado e amassado pelas pa
redes musculares, até formar uma 
polpa mais ou menos macia. Nes-

sas bolsas, atuam os microrganis
mos, desdobrando substancias 
mais complexas, especialmente a 
celulose.

Quando o animal está em re
pouso, regurgita o alimento inge
rido, mastiga-o e transforma-o 
numa pasta semifluida, novamente 
engolida. Em seguida, a pasta ali
mentícia passa para o folhoso, me
diante duas pregas imediatamente 
anteriores à pança, onde sofre novo 
tratam ento físico. Finalmente, cai 
no estômago propriamente dito, 
para ser digerido.

Como o estômago dos ruminan
tes assemelha-se ao dos demais 
mamíferos (com seus três epitélios), 
concluiu-se que as outras partes

â>ança, barrete e folhoso) derivam 
a região inferior do esôfago.

Entre os ruminantes destaca-se a 
numerosa família dos bovídeos*. 
Seus principais representantes são 
os bisões, búfalos, bois, cudos, ca
bras, carneiros, bongos e gnus.

Apresentam uma enorme varie
dade de formas e tamanhos, tendo 
como principal característica os 
chifres: ocos e permanentes, cres
cem durante a vida toda e nunca se 
ramificam.

Os bovídeos repartem-se em di
versas subfamílias —  bovinos, ca
prinos, antilopinos, estrepsciceri- 
nos, alcelafinos, hipotraginos, 
cefjlofinos e reduncinos.

A pluralidade dos bovídeos, 
opõe-se a diminuta família dos gi- 
rafídeos, representada por duas 
únicas espécies sobreviventes: a gi
rafa (Girafía Camelopardalis) e o 
ocapi (Okapiajohnstoni). Ambas 
possuem o pescoço longo e um par 
de chifres cobertos por uma pele. 
Muito raro, o ocapi recebe prote
ção dos governos para evitar a ex
tinção da espécie. A girafa quase



102 Ruminantes

desapareceu do continente, após 
caçadas indiscriminadas.

Um a enorme família

Os cervídeos formam a segunda 
família em importância e numero 
de espécies. São animais muito 
ágeis, caracterizados por grandes 
chifres ramificados, que caem pe
riodicamente. Como só aparecem 
no macho (com exceção da rena), 
os chifres são considerados carac
teres sexuais secundários.

A maior parte das espécies tem 
costumes gregários. Na época do 
acasalamento, o macho une-se ao 
grupo, composto de numerosas fê
meas e filhotes.

A subfamília dos musquíneos 
(Moschinae) conta com uma só es
pécie —  o mosco (Moschus mos- 
chijerus) asiático, que vive em 
montanhas.

Os cervulíneos (ou muntiací- 
neos) compõem-se de cervos de 70 
centímetros de altura, reunidos em 
dois gêneros: Cervulus ou Muntia- 
cus muntjak (planícies asiáticas) e 
Elaphodus cephalophus (China e 
Birmânia).

A subfamília dos cervíneos é va
riada e numerosa. O gênero Cervus 
possui treze espécies, das quais des- 
taca-se a Cervus elaphus, conhe
cida como cervo europeu.

Outros cervíneos têm espécies 
asiáticas, como o Cervus porcinus 
e o Cervus axis. O dam a (Cervus 
dama) é tido por muitos autores 
como um gênero à parte —  Dama.

O gênero Elaphurus apresenta 
também uma única espécie: o milu 
(Elaphurus davidianus), caracteri
zado por grandes chifres subcilín- 
dricos, ramificados para cima.

A subfamília Odocoileinae com
preende diversos gêneros. Os hidró- 
podes (Hydropotes inermis) ou 
cervo aquatico chinês; os capríolos 
(Capreolus capriolus) e os alces 
(Alces alces) contam com uma só 
espécie. O alce é o maior cervídeo 
sobrevivente, com 3 metros de al
tura e uma tonelada de peso. Ha
bita as florestas frias e temperadas 
da América do Norte, Europa e 
Asia.

O gênero M azama possui quatro 
espécies, que vivem do México à 
Argentina. A principal é a Mazama 
americana (ou rufa). No Brasil 
acham-se a M azama americana 
(veado mateiro), a M azama Simpli- 
ciornis (veado catingueiro) e a M a
zama Rufina  (bororó). No gênero 
Pudu, há duas espécies: Pudupudo  
(Bolívia e Chile) e Pudu mepnisto- 
pheles (Equador e regiões andinas 
próximas).

O Odocoileus é um gênero tipi 
camente americano. O cervo-da- 
virgínia (Odocoileus virginianus) é 
o maior do grupo. Outras espécies 
vivem no Brasil, como o veado- 
campeiro (Odocoileus campestris), 
o cervo (Odocoileus dichotomus) e 
o veado-galheiro (Odocoileus vir- 
gianus cariacus).

A o abrigo da caça

A família dos antilocaprídeos 
compreende uma só espécie, a anti- 
locapra (Antilocapra americana), 
que reúne características dos boví
deos e dos cervídcos.

Os chifres possuem uma parte

intestino delgado esôfago

fo lhoso ou 
om aso

aboniaso ou 
coagulador

Nos bovídeos (em cima. bovino e caprino), os chifres não se ramificam; à pluralidade deles, opõe-se a família dos 
girafídeos. Os antilocaprídeos (embaixo, à direita) reúnem características de bovídeos e cervídeos.

Os ruminantes têm o estômago dividido em quatro câmaras. Pança e bar
rete são bolsas que armazenam e amassam o alimento; com o enchimento 
do barrete, o alimento volta à boca, é remestigado e roongolido, dal passa 
ao folhoso, indo até o coagulador, onde sofre ação do suco gástrico.

óssea permanente, como nos boví
deos, e uma parte externa que 
cai sazonalmente, como nos cerví
deos. Originam-se das zonas áridas 
e pradarias norte-americanas. As 
caçadas reduziram os milhões de 
indivíduos a alguns milhares, que 
habitam as Montanhas Rochosas.

A família que apresenta as ca
racterísticas mais primitivas entre 
os ruminantes é a dos tragulídeos. 
São os menores espécimes da su- 
bordem, e caracterizam-se pela au
sência dos cornos e do folhoso, e 
também pela presença de caninos 
superiores muito desenvolvidos, 
que aparecenj como duas presas. 
Yivem na Asia e em parte da 
África. A família possui dois gêne
ros com quatro espécies.

O primeiro gênero —  Tragulus
— possui o menor representante 
dos ruminantes: o trágulo pigmeu 
(Traxulus javanicus) ou kanchil, 
com cerca de 2 j  centímetros de ai- 
tura. As outras espécies deste gê
nero são: T. napu e T. meminna. O 
segundo gênero possui apenas uma 
espécie: Hyemoschus aquaticus, 
pouco maior que os outros espéci
mes da família e próprio das flores
tas úmidas da Africa ocidental.

VEJA T A M B É M : A rliodáctilos; 
Bovídeos: Pecuária.



Rupestre, A rte 103
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Características de povos do Pa
leolítico* Superior e alguns primiti
vos, a arte rupestre e constituída 
por representações figurativas, pin
tadas ou gravadas em rochedos ou 
paredes de cavernas. Algumas pin
turas rupestres, como as da ca
verna de Rouffignac, na Dordonha, 
são conhecidas há alguns sécujos; 
no entanto, pode-se dizer que até os 
fins do século XIX não desperta
ram interesse especial para os estu
diosos. Estes só passaram a se*refe
rir a uma “arte paleolítica” depois 
de visitas à caverna de Niaux, na 
Dordonha, a partir de 1864. 
Mesmo assim, achados posteriores, 
como o de Altamira (1879), foram 
encarados com ceticismo.

Somente em 1901, com a desco
berta de Les Combarelles e Font- 
de-Gaume, também na Dordonha, 
próximas ao centro pré-histórico 
Les Eyzies, foram reconhecidos a 
autenticidade, antiguidade e o valor 
da arte rupestre. Depois, novos 
centros foram encontrados: Hornos 
de la Pena e Castilho (1906); Le 
Portei (1908); Le Cap Blanc e 
Laussel (1909); La Pasiegae La Pi- 
leta (1911); Les Trois Frères 
(1916); Pech-Merle (1922 e 1949); 
a entrada da caverna de Lascaux 
(1940) e outros.

Cavalos, bisões e mamutes

A área de maior concentração 
da arte rupestre situa-se no su
doeste da Europa, onde as cavernas 
pintadas são distribuídas em três 
grupos geográficos. O primeiro e 
mais setentrional está centrado em 
torno do vale do Vezère: Pair-non- 
Pair no Gironde; Teyjat e Gabillon 
na Dordonha; e os abrigos e caver
nas de Charente e Viena no Ró
dano. As obras mais significativas 
encontram-se a menos de 20 milhas 
de Les Eyzies e entre elas desta
cam-se o bisão de Font-de-Gaume, 
os cavalos de Les Combarelles, as 
esculturas de Le Cap Blanc e Laus
sel, os mamutes de Rouffignac e os 
frisos de Lascaux.

(J segundo grupo, mais vasto e 
rico, distribui-se pela região que 
cobre a cadeia dos Pireneus e pelas 
montanhas cantábricas. No lado 
espanhol encontram-se as cavernas 
de Altamira, Castillo, Pindal e La 
Pasiega, com extensão até a Anda
luzia. Entre as mais conhecidas do 
lado francês, estão as cavernas de 
Niaux, onde as primeiras figuras si
tuam-se a cerca de 510 metros da 
entrada e as mais distantes a 1 114 
metros.

O terceiro grupo abrange as ca
vernas dos Departamentos do 
Gard, Ardéche, Hérault e Aude, 
que se apresentam menos ricas e 
com características ligeiramente di
versas das outras. Embora seja in
discutível a supremacia de centros 
como Périgord e os Pireneus no de
senvolvimento e expansão da arte 
rupestre paleolítica, encontram-se 
alguns prolongamentos dessa ma
nifestação na Itália, na caverna de 
Romanelli, em Otranto, na ilha de

A  arte rupestre (característica de povos prim itivos) constltul-se de representações figurativas,-p intadas ou gravadas 
em  rochedos. (Pintura dos bosquím anos na Rodésia, om  c im a, e arte de K im berley, na A ustrália.)
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Os artistas-caçadores teriam na representação dos animais uma técnica mágica para obtenção de alimentos. (Em. 
cima, pintura da Argentina e de índios norte-americanos; embaixo, arte da Bulgária e da África do Sul.)

Levanzo, a poucas milhas da Si
cília, assim como ao norte da Flo
resta de Fontainebleau, Bélgica, 
Morávia e Iugoslávia.

Figuras rupestres do Neolítico* 
aparecem na Suécia, Noruega e 
Finlândia. Mais recentes — talvez 
da Idade do Bronze* —  são as gra
vações descobertas na Dinamarca, 
Suecia e Noruega, que provavel
mente se relacionam com algumas 
existentes nos Alpes marítimos ita
lianos, entre o Cuneo e Ventimi- 
glia. Achados semelhantes foram 
feitos na Sibéria e Mongólia.

Aparecem exemplos da arte ru
pestre também entre os povos pri
mitivos da África do Norte (Argé
lia e Marrocos), no interior da 
África do Sul, entre os bosquíma- 
nos*, no continente australiano, na 
América do Sul (região amazônica 
e Minas Gerais) e América do 
Norte.

Nas irregularidades, 
a inspiração

Geralmente, essa modalidade da 
arte paleolítica caracteriza-se tanto 
pela variedade nos métodos de exe
cução como pela homogeneidade 
nos temas, na composição e na 
crueza dos materiais empregados. 
Trata-se essencialmente de uma 
arte animal, executada por artistas- 
caçadores que retrataram  realisti
camente a fauna que dominava as 
atenções da comunidade.

A principal tentativa era fazer 
com que o animal se apresentasse 
da forma mais viva possível, nunca 
estilizado ou simbolizado (exceto 
nos últimos estágios do período 
madaleniano). Muitas figuras são 
acompanhadas por sinais de signi
ficado duvidoso. Em nenhuma de
las é deliberada a apresentação de 
um determinado tema de maneira

uniforme dentro de um cenário, 
embora as irregularidades da pa
rede da caverna possam sugerir 
uma linha de horizonte ou uma di
ferenciação de planos, ou ainda o 
contorno de um animal, ou apenas 
de seu tronco.

O risco das figuras era execu
tado com instrumentos gravadores 
de pederneira ou, no caso de su
perfície de barro, com o dedo. A 
pintura* era realizada através de 
vários ocres (para os vermelhos, 
amarelos e marrons), óxido de 
manganês (para os pretos e mar- 
rons-escuros) e carbono. Depois de 
moídos em palhetas de pedra eram 
aplicados em forma de pó, ou so
prados num tubo, ou ainda mistu
rados com graxa animal e sobre
postos por meio de pincéis de 
troncos dúcteis. As figuras animais 
eram geralmente espalhadas sobre 
a superfície crua da rocha. São 
tambem encontradas superfícies 
cobertas com calcita, ou uma fina 
camada de barro, servindo como 
tela. Em muitos casos, as despro- 
porções encontradas entre os ani
mais indicam estilos de desenvolvi
mento ou períodos diferentes. As 
representações de figuras humanas 
ou de plantas são raras, demons
trando uma estranha inabilidade no 
desenho* quando comparadas às 
outras.

Magia e contem plação

A preocupação básica do Homo  
Sapiens do Paleolítico Superior 
deve ter sido o próprio sustento. 
Pelo fato de a maior parte das re
presentações aludir a animais de 
caça*, infere-se que a pintura servi
ria como técnica mágica para a ob
tenção de alimentos; desse modo, o 
caçador acreditava que, pintando, 
possuía de fato a coisa retratada: 
criava um animal verdadeiro. E 
quando representava a morte de 
um animal, estaria realmente ma
tando.

Por outro lado, a localização das 
pinturas denota a falta de objetivo 
ornamental, pois estavam ocultas e 
não expostas visando a uma con
templação estética.

Outro fator que corrobora a as
sociação das pinturas com a ma
gia* e seu naturalismo. A represen
tação tinha por fim criar uma cópia 
do modelo, ocupar seu lugar e não 
simplesmente indicar ou simular. 
Esse naturalismo, entretanto, en
volve também uma abstração: o ar
tista paleolítico pintava os animais 
sem características particulares, 
procurando sempre figurar um 
tipo. Essa generalização era essen
cial para os efeitos mágicos espera
dos: seria inútil a representaçao de 
um animal bem determinado que o 
caçador teria dificuldades em en
contrar. Logo, mesmo um contorno 
naturalista não deixa de implicar 
simplificação, principalmente no 
primeiro período da arte rupestre 
paleolítica — o aurinácio-perigor- 
diano — , em que as figuras apre- 
sentam-se mais lineares e bidimen
sionais, como em Lascaux.

VEJA TAM BÉM : Iberos; Neolí
tico; Paleolítico; Pré-História; Pri
mitiva, Arte; Sítio Arqueológico.0  naturalismo da figura não deixa de implicar simplificação. (Lascaux.)
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No despontar do século XX, en
quanto diversos países da Europa 
ocidental viviam o pleno desenvol
vimento capitalista, a Rússia ainda 
se encontrava em situação feudal.

O czar —  que era um dos últi
mos representantes do absolu
tismo* de “direito divino” —  exer
cia o poder auxiliado por uma 
burocracia diretamente ligada à 
aristocracia fundiária. A Igreja 
também integrava a plataforma 
política do regime.

Essa estrutura de poder caracte
rizava-se pela corrupção e estag
nava o desenvolvimento econômico 
russo de maneira crônica (as refor
mas faziam-se necessárias desde o 
início do século XIX, e o povo vi
via em completa miséria).

A iniciativa de mudanças partiu 
das parcelas mais esclarecidas das 
classes dirigentes, inclusive do pró
prio czar. Com o fracasso da 
guerra da Criméia (1853/56), intro
duziram-se reformas políticas e 
econômicas.

Foram violentas as modificações 
a que se viu submetida a Rússia no 
campo sócio-econômico, com a li
beração de mão-de-obra propiciada 
pela abolição da servidão (1861) e 
pelo afluxo de capital estrangeiro. 
Entre 1863 e 1879, o número de 
operários industriais cresceu de 
419 000 para 769 000; o valor da 
produção industrial, no mesmo pe
ríodo, passou de 352 milhões de ru
blos para 909 milhões; a quilome
tragem coberta pela rede 
ferroviária foi de 1 030 quilômetros 
em 1857 para 3 616 em 1867 e 
17 712 em 1876; a exportação de 
cereais, entre 1860/62 e 1872/74, 
aumentou em mais de 100%.

O impacto desse crescimento, 
numa estrutura que não estava pre
parada para ele, teve conseqüências 
fortemente negativas. Os servos li
bertos não tinham sua manutenção 
garantida e viam-se periodicamente 
sujeitos à fome. Os grandes contin
gentes de camponeses, que se deslo
cavam para as áreas urbanas em 
busca de emprego no setor indus
trial, não encontravam, em contra
partida, condições adequadas de 
moradia. Ademais, as condições de 
trabalho eram rigorosas, com horá
rios de até catorze horas por dia. 
Na Rússia (ao contrário do que 
acontecia, por exemplo, na Ingla
terra), o processo de desenvolvi
mento industrial não coincidiu com 
o crescimento de uma burguesia vi
gorosa que o liderasse. A iniciativa 
coube em grande parte ao próprio 
Estado*, apoiado em capitais pro
venientes do exterior. Antes de 
1914, 90% das ações das minas 
russas pertenciam a estrangeiros; 
as estradas de ferro (que na Rússia 
tinham grande importancia militar) 
haviam sido construídas com capi
tal inglês e francês; na indústria 
metalúrgica e de carvão da Ucrâ
nia, predominava o capital francês, 
enquanto o petróleo do Cáucaso 
era extraído com capital inglês. Em 
abril de 1906, um consorcio de 
bancos, principalmente franceses.

14 de fevereiro de 1917: enquanto na frente de guerra um exército carente de recursos é derrotado, e todo o pais 
sofre com a inflação e a escassez de alimentos, os operários de Petrogrado tomam as ruas, em greve.

"Queremos pão", grita o povo. A greve cresce, ganha a adesão dos soldados. O czar abdica. É a revolução.
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com o apoio do governo da França, 
faria ao governo do czar um em
préstimo de 2,250 milhões de fran
cos, “o maior empréstimo jam ais 
feito na história da humanidade”, 
diria o primeiro-ministro russo.

Sob os auspícios do capital es
trangeiro, a Rússia saltava brusca
mente da manufatura para a grande 
indústria de equipamentos moder
nos. Os capitalistas nacionais (que 
só eram capazes de competir dimi
nuindo gastos com mao-de-obra) 
solicitavam constantemente a pro
teção do czar contra a forte con
corrência estrangeira.

A oposição (basicamente com
posta de intelectuais e aristocratas 
esclarecidos) estava dividida entre 
os que buscavam modelos em expe
riências ocidentais e os que preco
nizavam um caminho peculiar aos 
eslavos*.

Os populistas (narodniks) —- 
primeiro grupo de oposição que foi 
organizado na época — visavam à 
passagem da Russia feudal a uma 
espécie de anarco-socialismo, quei
mando a etapa capitalista (e a in
dustrialização decorrente). Seus 
membros iam viver no meio do 
povo e submetiam-se voluntaria
mente à fome e privações. Dedica
vam-se também a açoes terroristas 
individuais.

Simultaneamente, a Rússia era 
palco de grandes agitações no 
campo, somadas às sucessivas gre
ves nas indústrias. O operariado, 
numericamente reduzido, concen
trava-se em importantes núcleos 
urbanos: oprimido pela miséria e 
imobilidade social do sistema, de
senvolveu uma solidariedade de 
classe e um sentido de organização. 
Além disso, mostrou-se bem recep
tivo às idéias do Ocidente (o que 
não aconteceu com a classe média), 
sobretudo no que dizia respeito aos 
movimentos operários de que ti
nham notícia.

Dessa forma, surgiram as pri
meiras organizações: União Operá
ria do Sul da Rússia (1875) e 
União da Luta pela Libertação da 
Classe Operária —  primeiro par
tido marxista, fundado em 1883 
por Plekhanov*, Pavel Axelrod e 
Vera Zazulich*.

Em 1898, Plekhanov fundou o 
Partido Social Democrata, visando 
à conquista das jiberdades políticas 
e à concretização do que conside
rava a missão histórica do proleta
riado: construir uma sociedade que 
eliminasse a exploração do homem 
pelo homem.

Violência: uma rotina

A total ausência de discussão 
pública autorizada sobre proble
mas nacionais e a impossibilidade 
de reformar a sociedade por meios 
constitucionais faziam de qualquer 
opositor — mesmo no caso do 
aristocrata — um revolucionário.

O descontentamento gerava 
conspirações e revoltas, que eclo
diam com freqüência e eram brutal
mente reprimidas. Governantes e 
conspiradores estavam envolvidos 
em uma luta violenta e sem tréguas, 
que se tornava parte integrante da 
vida política dopais.

Com o aparecimento dos parti
dos (geralmente clandestinos), to
mava corpo e amadurecia a oposi-

A pressão revolucionária amadurecia desde 1905, quando mil operários foram mortos no "domingo sangrento".

A extinção da servidão e o crescimento industrial atraíram massas miseráveis de camponeses para as cidades.
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ção ao regime czarista. E as 
diversas orientações ideológicas 
desses partidos definiam-se à me
dida que ampliavam seu campo de 
ação.

No II Congresso do Partido So
cial (1903) —  iniciado em Bruxelas 
e transferido para Londres — 
houve divergências quanto às nor
mas de organização partidária. Os 
congressistas dividiram-se em duas 
correntes: mencheviques (“mino
ria”), chefiados por Martov e de
pois por Plekhanov, e bolcheviques 
(“ maioria” ), liderados por Lenin 
1870-1924). Com o tempo, as di
vergências acentuaram-se, in
cluindo questões táticas, objetivos 
do movimento, etc.

Formado na mesma época, o 
Partido Socialista Revolucionário 
agremiava grupos que mantinham 
tendências populistas (narodniks). 
Pretendiam ser, ao mesmo tempo, 
o partido dos camponeses, dos ope
rários e dos intelectuais progressis
tas. Como tática utilizavam o ter
rorismo individual, sintonizado 
com a ação das massas.

Na primeira década do século 
XX , esse partido desmembrou-se 
em duas alas: a “direita”, que re
nunciava à luta pela República e 
unia-se ao bloco dos “ cadetes” (li
berais); e a “esquerda”, que origi
naria a União dos Socialistas Re
volucionários Maximalistas (basi
camente terrorista).

Ao lado de operários e campone
ses descontentes, a pequena bur
guesia sentia-se profundamente le
sada pela imobilidade social do 
regime e pela arbitrariedade buro- 
cratica.

A própria classe patronal russa 
sofria as conseqüências desse es
tado de coisas, tendo seu mercado 
diminuído pela progressiva ruína 
do campo: o preço dos cereais, 
único produto russo de exportação, 
caía no mercado internacional; 
ademais o governo impôs pesadís
sima taxaçao aos camponeses: no 
período de 1833 a 1892, os impos
tos aumentaram 16%.

Os poucos setores satisfeitos 
eram a nobreza rica, a corte a alta 
burguesia ligada ao czar.

A  decadência

A revolução de 1905 demons
trou a intensidade do descontenta
mento popular, surpreendendo até 
os partidos revolucionários.

No chamado “domingo de san
gue”, a 22 de janeiro desse ano, fo
ram metralhados mais de mil ope
rários que_ participavam de uma 
manifestação pacífica defronte ao 
Palácio de Inverno (sede do go
verno, em São Petersburgo). Esse 
massacre, somado ao descontenta
mento com a guerra russo-japo- 
nesa, provocou greves constantes, 
estendendo-se a inúmeras cidades e 
a quase todo o sistema ferroviário 
da Rússia. Os camponeses também 
se revoltavam, queimando proprie
dades.

As manifestações foram sufoca 
das mas a situação levou o Czar 
Nicolau* II, assessorado pelo 
Conde Witte (1849-1915), a consti
tuir a Duma (Parlamento), elevan
do-a depois à condição de Assem
bléia Legislativa.

Embora a Duma jam ais tenha

cumprido as funções a que se desti
nava, sua criação agradou aos cír
culos monarquistas liberais, que or
ganizaram o Partido dos 
Democratas Liberais (“cadetes”). 
Compunha-se essa agremiação 
política de capitalistas, intelectuais 
e latifundiários, e reivindicava uma 
monarquia constitucional. Mesmo 
tendo fracassado, a revolução de 
1905 conquistou algumas liberda
des democráticas, como o apareci
mento de publicações revolucioná
rias, temporariamente toleradas 
pelas autoridades. Nessa época, foi 
criado também o Soviete (Conselho 
Operário) de São Petersburgo, que 
desempenharia papel fundamental 
na Revolução de 1917.

Tais conquistas não implicaram 
a capitulação do império (a derrota 
de 1905 havia fortalecido o poder 
constituído), mas eles tornaram 
evidente que a estrutura da Rússia 
czarista estava mais decadente do 
que nunca.

Guerra e miséria

Sob o influxo do capital prove
niente da Europa ocidental, a Rús
sia industrializava-se em ritmo ace
lerado. Entretanto, a parcela que o 
operariado industrial representava 
no volume total de emprego era pe
quena —  a Rússia importava da 
Europa ocidental uma tecnologia 
intensiva em capital e que não exi
gia grande utilização de mão-de- 
obra.

Entre 1906 e 1911, o governo 
adotou uma série de medidas de re
forma agrária, visando a estimular 
a iniciativa privada no campo, fa
vorecendo as propriedades indivi
duais em detrimento do mir (comu
nidade da aldeia). Entretanto, nem 
todos os camponeses teriam condi
ções de, individualmente, tornar-se 
proprietários, mesmo porque o go
verno se recusou a empreender a 
divisão das grandes propriedades 
fundiárias entre os camponeses. 
Assim, muitos continuaram sem 
terra e, destes, quem não conseguiu 
deslocar-se para as cidades, para 
disputar os já  não muito numero
sos empregos na indústria, viu-se 
reduzido à penúria.

A Primeira* Guerra Mundial ar
rastou em seu torvelinho países que 
estavam nos mais diversos níveis 
de desenvolvimento e impôs a to
dos as mesmas exigências. Para os 
mais pobres, os encargos de guerra 
eram quase inexequíveis: o Exér
cito russo enviado às frentes, por 
exemplo, carecia de munições e 
mantimentos, sofrendo derrotas 
terríveis.

Rasputin*, monge dissoluto que 
controlava Nicolau II através de 
poderosa influência sobre a cza- 
rina, nomeava e demitia ministros 
conforme lhe aprouvesse.

A inflação crescia, a produção 
declinava, escasseavam alimentos e 
combustíveis.

Setores da nobreza citadina e ru
ral viam, na chegada dos alemães, a 
solução do problema. Temendo 
isto, os Aliados tentaram fomentar 
entre a burguesia a idéia de um 
golpe de Estado.

Mas já  era tarde.
A revolução explodiu nas ruas, 

numa torrente espontânea de traba
lhadores grevistas. Provenientes

A insatisfação era canalizada por partidos como a União de Luta pela Liber
tação da Classe Operária, da qual participava Lènin (ao centro).

Liderado p o rTró tsk i, o soviete de Petrogrado teve um  papel decisivo.
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das fábricas, gritavam: “ Queremos 
pão, queremos p ã o !”

Fevereiro de 1917

As autoridades viram-se impo
tentes. As tropas confraterniza
vam-se com os manifestantes, nas 
ruas de Petrogrado (a antiga São 
Petersburgo). Era o fim da autocra
c i a s  czar abdicou.

Nessa revolução, o povo atuou 
sem lideranças partidarias. Logo 
após, a vontade dos trabalhadores 
exprimiu-se abertamente, exigindo 
a formação de comitês fabris que 
controlassem a gestão das empre
sas; a redução da jornada de traba
lho para oito horas; uma imediata 
Assembléia Constituinte e, mais 
tarde, o fim da guerra. (A tudo isso 
opunha-se a burguesia.)

Assim, instaurou-se um Governo 
Provisório, representante dos parti
dos liberais (“cadetes”), m ajoritá
rios na Duma. No entanto, o novo 
regime apresentava um duplo po
der : o governo, que pretendia man
ter as estruturas básicas do Estado 
e comandar a administração, e o 
soviete de Petrogrado (ao qual se 
agremiariam os sovietes das 
províncias), que reivindicava refor
mas sociais e econômicas, sob a li
derança de Trótski*.

Mas os governantes não se pro
punham a realizar transformações 
sociais; seu objetivo era ganhar a
guerra, deixando a uma Assem- o Governo Provisório tentou sufocar o poder dos sovietes bolcheviques, organizados em milícias populares, 
bléia Constituinte a tarefa de aten
der às necessidades da população.

Retardando as reformas, o Go
verno Provisório gastava sua ima 
gem e fortalecia o poder do soviete 
de Petrogrado. Nesse período, o so
viete apresentava uma maioria de 
socialistas moderados, que achava 
prematura a participação operária 
no poder e considerava essa revolu
ção de fevereiro essencialmente 
burguesa. Na estrutura de poder, o 
soviete tinha por função fiscalizar 
o governo, para que este efetuasse 
as reformas democráticas que abri
riam caminho à instauração de um 
regime socialista.

K erenski

No oütono de 1917, o país era 
palco de levantes camponeses.

A sublevação contra os latifún
dios —  elemento clássico do “ mo
delo” de revolução burguesa repre
sentado pela França, em 1789 — 
não impulsionou a burguesia, mas 
colocou-a do lado da reação. Ao 
campesinato, não restou outro ca
minho senão a aliança com o prole
tariado industrial.

A 14 de setembro, Kerenski* 
criou um Diretório composto de 
cinco membros; proclamou-se a 
República. Assumindo o cargo de 
comandante-chefe, Kerenski proi
biu as forças armadas de formarem 
“unidades voluntárias” para lutar 
contra as manifestações anti-revo
lucionárias.

Os jornais bolcheviques, que 
preconizavam a tomada do poder 
pelos sovietes, também foram inter
ditados; Lênin, que voltara do exí
lio em março, precisou esconder-se 
novamente. Essas medidas agrava
vam a situação do Governo Provi
sório, já  totalmente desgastado.
Operários e soldados continuavam 26 de ou tubro: operários tom am  conhecimento da queda de Kerenski- Os bolcheviques assumem o poder.
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Aos vitoriosos restou o sonho de estender a revolução à Europa e a penosa tarefa de reconstruir seu país.

a compor suas milícias; os bolche
viques organizavam a insurreição. 
Trotski e Lênin retardavam a ex
plosão da massa, tentando organi- 
zá-la melhor.

Perto de outubro, o processo 
acelerou-se, proliferando congres
sos de sovietes regionais, aos quais 
obedeciam soldados, operários e 
camponeses. Gradativamente, o 
poder passava para suas mãos.

Diante disso, Kerenski tentou 
empregar a força, mas a resistência 
armada dos sovietes interpôs-_se a 
suas ordens. Por sugestão de Lênin, 
o soviete de Petrogrado criou o Co
mitê Militar Revolucionário, que 
funcionaria como quartel-general 
da revolta: inúmeras guarnições de 
Petrogrado aderiram a ele. O cru
zador “Aurora” igualmente deso
bedeceu ao governo, recusando-se 
a sair da cidade (o soviete ordena- 
ra-lhe que ficasse).

Kerenski mobilizou todas as tro
pas fiéis, fechou jornais e decretou 
a prisão dos bolcheviques. Mas não 
foi obedecido.

Na madrugada do dia 24 de ou
tubro (6 de novembro pelo calendá
rio gregoriano), foram tomados o 
Correio Geral, as estações ferroviá
rias, o Banco do Governo e todos 
os jornais.

De acordo com Lênin, Trótski 
ordenou ao cruzador “Aurora” que 
apontasse seus canhões para o Pa
lácio de Inverno. No dia seguinte, 
os pontos-chave da cidade estavam 
nas mãos das milícias operárias e 
de soldados pró-soviete.

Kerenski retirou-se para a frente 
de batalha, e o Palácio de Inverno 
foi tomado. Lênin e Trótski anun
ciaram a queda do Governo Provi
sório e a tomada do poder pelo so
viete de Deputados Operários e 
Soldados de Petrogrado e pelo Co
mitê Militar Revolucionário.

Em 26 de outubro, o II Con
gresso Nacional dos Sovietes apro
vou os decretos de paz e terra 
(“Pão, Paz e Terra” era o lema do 
Partido Bolchevique). A Assem
bléia elegeu o quadro do novo go
verno soviético chefiado por Lênin.

As principais medidas tomadas 
pelo novo governo foram o apelo 
aos beligerantes por uma paz ime
diata; a entrega gratuita da terra 
aos camponeses; a proclamação da 
Declaração dos Direitos dos Povos 
da Rússia; a fusão dos sovietes de 
camponeses com os de operários e 
soldados.

A  paz difícil

No poder, os bolcheviques inci
taram todos os países em guerra a 
entabularem negociações de paz. 
Os Aliados responderam negativa
mente e suspenderam as provisões 
que enviavam aos russos.

A Rússia não podia continuar 
em guerra e pretendia uma paz sem 
anexações ou reparações. Os bol
cheviques confiavam que a revolu
ção proletária eclodiria no resto do 
continente e entendiam esse levante 
como condição essencial para o su
cesso de seu próprio movimento.

Lênin era partidário de uma paz 
a qualquer preço (tendo em vista as 
rebeliões operárias que ocorriam 
na Alemanha). Trótski sugeria um 
estado de “nem paz, nem guerra”
— caso a Alemanha atacasse, es

perava (com Lênin) que a revolu
ção alemã eclodisse naquele país. E 
Bukharin* propugnava a “guerra 
revolucionária , insistindo na pre
servação da recém-conquistada Re
pública Soviética.

Assim, Trótski foi a Brest Lito- 
voski como enviado especial do 
novo governo para a paz. Tentou 
ganhar tempo nas conversações e 
incrementar o movimento revolu
cionário na Alemanha. Todavia, os 
alemães avançavam, ocupando 
vastas áreas russas — quando foi 
assinada a paz, pelo Tratado de 
Brest Litovski, a nova República 
perdera uma quarta parte das ter
ras do império, um terço de sua po
pulação e mais da metade de suas 
reservas de carvão e ferro.

Em outubro de 1918, o Estado- 
Maior alemão constatou que as tro
pas da frente oriental haviam sido 
tão minadas pela influência bolche
vique que nao convinha transferi- 
las para o Ocidente. Um mês de
pois, a Alemanha era derrotada na 
frente oriental, retirando suas tro
pas da Ucrânia.

Nessa região, foi instalado um 
overno títere, chefiado pelo atamã 
koropadski. Mas o Exército Ne

gro (anarquista) de Nestor Makhno 
(?-1935) derrotou esse governo, do
minando a Ucrânia por dois anos. 
Em 1920, o Exército Vermelho ata
cou Makhno, para consolidar o po
der centralizado dos bolcheviques.

Os Aliados, visando a abater o 
novo regime, desembarcaram tro
pas em territorio russo e auxiliaram 
com armas, equipamentos e di
nheiro os “russos brancos” —  
adeptos do velho regime ou de um 
parlamentarismo liberal.

Os principais líderes da resistên

cia foram Denikin (1872-1947), 
Koltchak*, Iudenitch (1862-1933) 
e Wrangel (1878-1928).

Na Sibéria, Koltchak foi procla
mado “chefe supremo da Rússia” ; 
Denikin, comandando tropas no 
Cubã, reconheceu a autoridade de 
Koltchak, avançou e ameaçou 
Moscou. No fim de 1919, foi recha
çado pela Cavalaria Vermelha. Iu
denitch, equipado pelos ingleses, 
tomou Pskov, chegando perto de 
Petrogrado.

Em 1920, a retirada era geral. 
As tropas de Koltchak fugiram 
para a Sibéria e o general foi fuzi
lado. Wrangel, substituindo Deni
kin, levou suas forças para a Cri- 
méia. No início do ano seguinte, 
estava terminada a guerra civil.

A intervenção estrangeira malo
grara: o cansaço das tropas empe
nhadas numa guerra não declarada 
acarretava inúmeras deserções; e 
os operários franceses e ingleses 
protestavam — hands o f f  Russia  
(“não mexam na Rússia”) era o 
lema do Partido Trabalhista Inglês.

As tropas aliadas retiraram-se e 
o intervencionismo foi substituído 
pela política do Cordão Sanitário 
(isolamento da Rússia).

A política federalista dos soviéti
cos tranqüilizava as várias nacio
nalidades que povoavam a Rússia. 
Seu programa agrário agradava 
aos camponeses, enquanto a polí- 
tica dos brancos significava a resti
tuição das terras aos antigos pro
prietários.

O regime soviético surgia como 
defensor do território nacional con
tra os aliados estrangeiros.

O Exército Vermelho (que derro
tou as tropas brancas) foi ojgani 
zado por Trótski, no verão de

1918. Compunha-se de antigos sol
dados e jovens operários e campo
neses, dispostos a lutar pelo novo 
regime. Os oficiais foram recruta
dos dentro dos próprios quadros do 
exército imperial (muitos deles ade
riram à causa soviética para defen
der a “ Santa Mãe Rússia”); e todas 
as unidades contavam com um co
missário político.

Finda a guerra civil e a interven
ção estrangeira, a República Sovié
tica encontrava-se quase destruída: 
seu imenso território estava co
berto de ruínas. Isolada, bloqueada 
e cercada de inimigos, a nação de- 
fròntava-se com grandes dificulda
des para restaurar sua economia.

Além disso, não podia descui
dar-se da manutenção de uma po
derosa máquina de guerra, pronta 
a agir em caso de intervenção es
trangeira.

Os líderes bolchevistas, sobre
tudo Lênin, perceberam a necessi
dade de um periodo de transição 
até que fosse alcançado o objetivo 
proposto — o socialismo* — , num 
país onde o capitalismo* mal che
gara a se manifestar.

Na época da guerra civil, ado
tou-se uma política* econômica de
nominada “comunismo de guerra”, 
cujo objetivo era a “estrita regula- 
mentaçao do consumo e da produ
ção num país cercado”.

Ao mesmo tempo, foram im
plantadas as bases de uma econo
mia coletivista: nacionalização das 
empresas; monopólio dos cereais 
pelo Estado; comitês camponeses 
para o controle dos cultivadores 
abastados; requisição de estoques e 
equipamentos agrícolas. Preços e 
salários foram fixados.

Devido à guerra, foi preciso reti-
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rar os gêneros excedentes dos cam
poneses pobres e médios, o que di
minuiu as provisões familiares e 
gerou descontentamento. A ruptura 
entre a cidade e o campo (que aflo
rava em conflitos como o aa  guar
nição marítima de Kronstadt) le
vou os bolcheviques a abando
narem o comunismo de guerra.

A  U nião Soviética

A implantação da NEP (Nova 
Política Econômica), em 1921, re
presentou uma concessão dos co
munistas aos camponeses e produ
tores. Com ela, diminuíram os 
impostos e o excedente podia ser 
vendido livremente no mercado.

Retornava-se à economia mone
tária, extinta no período anterior, 
abolindo-se as trocas diretas, obri
gatórias no comunismo de guerra. 
A propriedade voltou a ter caráter 
hereditário; permitin-se a locação 
de terras; e, finalmente, autori
zou-se o emprego assalariado.

Paralelamente, desenvolveu-se 
uma nova política diplomática, de 
aproximação com países capitalis
tas que — como a Inglaterra — 
restabelecessem relações comer
ciais. Embora muitos países te
nham reconhecido o governo sovié
tico por volta de 1925, a União* 
Soviética continuou extremamente 
isolada (os Estados Unidos só a re
conheceriam em 1933).

Na plano interno, a NEP reorga
nizou a agricultura, reconciliando 
os camponeses com o regime e pôs 
novamente uma parte da indústria 
a funcionar. Por outro lado, re
constituiu-se uma classe rural abas
tada —  os kulaks, camponeses en
riquecidos (em geral pela NEP) — , 
cujo papel econômico tornou-se 
importante.

Em fins de 1923, havia 400 000 
kulaks empregando 600 000 traba
lhadores. Muitos destes alugavam 
suas terras a camponeses enriqueci
dos e emigravam para as cidades, 
engrossando as fileiras dos desem
pregados. A classe operária estava 
desfavorecida: a nova burguesia ru
ral ameaçava o regime, tentando 
restaurar o antigo sistema.

Com a morte de Lênin, em 1924, 
ocorreram divergências e lutas pelo

fioder —  os líderes da Revolução 
oram progressivamente afastados. 
Ao cabo de_ sete anos de Nova 

Política Econômica, a nação sovié
tica encontrava-se num impasse: a 
produção agrícola decaía, devido 
ao fracionamento da terra e da au
sência de maquinaria; e a queda 
das exportações ameaçava restrin
gir as importações de matérias-pri- 
mas indispensáveis. Assim, foi pre
ciso abandonar a NEP.

No XV Congresso do Partido 
Comunista (1928) adotou-se o pri
meiro Plano Qüinqüenal: a partir 
dessa época, iniciou-se a fase da 
coletivização forçada. O governo 
bolchevique, cujo chefe supremo 
era Stálin*, já  estava solidificado 
no poder.

VEJA TAM BÉM : Leninismo; 
M arx; Marxismo: Moscou, Princi
pado de: Primeira Guerra M un
d ia l ' Revolução; Stálin; Trótski; 
União Soviética.

Russell, Bertrand

Autor de uma obra considerada 
uma das maiores realizações do 
pensamento humano, Bertrand Ar
thur William Russell (1872-1970) é 
visto como um dos mais importan
tes filósofos contemporâneos. Sua 
obra pioneira no domínio da ló
gica* e em diversos campos da filo
sofia* exerceu influência decisiva, e 
suas idéias estão na origem da mo
derna filosofia* analítica. Com 
uma vida marcada por constante 
atividade no terreno político, dei
xou também extensa produção 
acerca de temas morais, sociais e 
históricos.

Bertrand Russell nasceu em 
Trelleck, no País de Gales. Com a 
morte dos pais, reformistas e libe
rais, passou a ser educado pela avó 
presbiteriana, queprocurou incutir- 
lhe uma rígida formação moral, 
mesmo “à custa do intelecto, da 
saúde, da felicidade e de todo bem 
mundano”.

Não obstante a educação rece
bida, bem cedo começou a duvidar

dos ensinamentos religiosos; e foi 
com espírito crítico e cético que, 
em 1890, entrou na Universidade 
de Cambridge. Ali, no Trinity Col- 
le§e, estudou matemática e filosofia 
ate 1894, -sofrendo a influência de 
Mc-Taggart Ellis (1866-1925) e de 
Bradley . Ainda no Trinity, tor
nou-se fellow  e foi lecturer de 1910 
a 1916.

Nessa época, Russell já  escre
vera obras que lhe assegurariam 
um lugar definitivo na história do 
pensamento, sobretudo o monu
mental Principia Mathematica, que 
custou dez anos de intenso traba
lho. Mesmo em meio às reflexões 
abstratas cjue lhe impunha a tarefa, 
Russell nao abandonava sua in
tensa preocupação com a realidade 
social. Em 1914, ao se iniciar a Pri
meira* Guerra Mundial, escreveu: 
“Todos os etéreos pensamentos que 
tinha sobre o mundo abstrato das 
idéias pareciam-me pequenos e 
quase triviais face ao vasto sofri
mento que me cercava”.

Depois de se ter envolvido em 
movimentos em prol dos direitos 
femininos à participação eleitoral, 
Bertrand engajou-se, contra o senti
mento nacionalista predominante, 
em uma atividade militante em fa
vor da paz, participando de comí

cios, assembléias e conferências, 
sempre convicto de que a Alema
nha não era a “ ameaça do gênero 
humano” nem a única responsável 
pela guerra: essa atitude resultou- 
lhe em dois meses de prisão. Ber
trand Russell aproveitou o tempo 
de encarceramento para escrever a 
Introdução à Filosofia da Matemá
tica, mas seu pacifismo lhe acarre
taria outra conseqüência mais 
grave: a perda do lugar de profes
sor em Cambridge. No período de 
1916 a 1930, sem emprego e ca
sado pela segunda vez, viveu de 
conferencias e escritos de divulga
ção.

A experiência pedagógica

Em companhia da segunda es
posa, Dora Russell, e motivado 
pela existência de dois filhos e pela 
desconfiança face ao sistema edu
cacional da época, Bertrand Rus
sell iniciou na década de 1920 ati
vidade pedagógica na escola por 
ele fundada em Beacon Hill. A edu
cação* ligava-se intimamente a 
suas convicções políticas. Bertrand 
sustentava que a educação tradicio
nal enfatiza proibições e repres
sões, tolhendo a energia criadora e 
desencorajando o espírito crítico. 
Em vez disso, propunha uma edu
cação humanista que considera a 
criança da mesma maneira como 
um jardineiro considera uma ár
vore. Essa educação não deveria vi
sar a um conhecimento passivo de 
fatos cristalizados, e sim conduzir 
ao desenvolvimento de impulsos 
criativos de toda e qualquer natu 
reza.

Uma concepção análoga guiou 
Bertrand Russell em sua visao da 
organização social: uma reconstru
ção da sociedade deveria buscar 
novos meios para liberar a poten
cialidade criadora do homem, e 
não implantar novas formas de au
toritarismo*. Em uma série de 
obras escritas desde os primeiros 
anos da Primeira Guerra Mundial 
(a começar com Princípios 4 e  R e 
construção Social, 1916), Russell 
desenvolveu essa concepção, na 
qual se incluía a visão do trabalho 
humano como fonte de cultivo do 
intelecto e de enobrecimento do ca
ráter. Durante esse período, causou 
viva polêmica motivada por suas 
concepções liberais em assuntos se
xuais e pela atitude agnóstica no 
campo da religião*.

Prevendo a partir de 1923 a evo
lução das sociedades industriais 
para uma forma de socialismo*, 
Bertrand Russell Jn s is tia  na idéia 
de que tal evolução se deveria pro
cessar por passos graduais, assen- 
tando-se em formas democráticas 
de governo, que permitissem o 
avanço para uma sociedade mais 
humana sem a violência que pode
ria destruir as próprias bases da  de
mocracia*.

O fim da Segunda* Guerra Mun
dial —  durante a qual combateu vi
gorosamente o nazismo* — encon
traria Russell ainda mais isolado, 
em virtude de sua decepção com o 
regime soviético. A partir da dé
cada de 1950, desenvolveu uma 
luta intensa contra a corrida arma- 
mentista e em favor de presos poli- 
ticos em todo o mundo. Os últimos 
anos de sua vida foram marcados

Aos 27 anos de idade, Bertrand Russell já se encaminhava para uma refor
mulação fundamental no pensamento lógico e matemático de sua época.
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por sua ativa oposição à participa
ção norte-americana na Guerra do 
Vietnam.

U m  marco na história da lógica

A origem da lógica matemática 
situa-se no trabalho precursor de 
Leibniz*. Foi contudo na obra de 
Frege*, em fins do século XIX, que 
pôde alcançar a maturidade. Em 
virtude de uma severaexigência de 
rigor e de uma notação complexa, 
entretanto, Frege não fora além das 
propriedades aritméticas mais ele
mentares em seu projeto de reduzir 
a matemática à logica. E enquanto 
se dedicava à analise rigorosa do 
pensamento e do mecanismo da de
monstração matemática, o italiano 
Peano* elaborava o simbolismo 
elegante e cômodo que faltava, per
mitindo expressar as mais comple
xas proposições com facilidade. Na 
obra de Peano, no entanto, embora 
grande número de “fatos” matemá
ticos fossem expressos simbolica
mente, eram deixados sem demons
tração.

Russell retomou essas tentativas 
e, em uma obra que muitos descre
vem como um dos monumentos do 
pensamento especulativo, estabele
ceu o modelo a partir do qual se de
senvolveria a pesquisa lógica no 
decurso do século XX. A obra, os 
Principia Mathematica, escrita em 
colaboração com Alfred North 
Whitehead (1861-1947), antigo 
professor de Russell, reune o sim
bolismo de Peano, aperfeiçoan
do-o, ao rigor lógico de Frege. Pela 
primeira vez, um sistema lógico 
permitiu efetivamente deduzir im
portantes partes da matemática a 
partir de um reduzido número de 
axiomas lógicos e de determinadas 
regras de inferência. Com isso, a 
tese logicista de que a matemática 
é um desenvolvimento da lógica re
cebeu uma prova convincente. Os 
Principia Mathematica deram se
qüência às preocupações de Russell 
(expressas numa obra de 1903, Os 
Princípios da Matemática) com os 
fundamentos últimos do conheci
mento matemático. Em sua fase 
inicial, o pensamento de Russell 
era marcado por extremado rea
lismo: “A lógica trata do mundo 
real, exatamente como a zoologia, 
embora lide com as características 
mais abstratas e gerais desse 
mundo”. Essa atitude, expressa 
ainda nas duas primeiras edições 
de sua Introdução à Filosofia da 
Matemática (1919), atenuou-se de
pois.

Russell desenvolveu a analogia 
entre a matemática e as ciências 
naturais ainda de outro ponto de 
vista: comparou os axiomas da ló
gica e da matemática às leis da na
tureza, e a evidência lógica à per
cepção* sensível. Dessa maneira, 
nao é necessário que os axiomas se
jam  evidentes por si mesmos: sua 
justificativa — da mesma forma 
como na fisica* —  repousa no fato 
de permitirem a dedução de “ per
cepções sensíveis” .

Exemplo do procedimento pelo 
qual Russell procurava reduzir os 
conceitos da matemática à lógica é 
sua análise dos números*. Duas co
leções de objetos com o mesmo nú
mero de elementos parecem à pri
meira vista ter algo em comum: a

Em sua maturidade, o pensador preocupou-se sobretudo com a natureza do real e com os limites do conhecimento.

saber, o “ número” de elementos. 
Contudo, Russell conseguiu elimi
nar essa “entidade” definindo o nú
mero cardinal de uma dada coleção 
(o número que mede a “quanti
dade” de elementos nela contidos) 
como o conjunto de todas as cole
ções numericamente equivalentes a 
ela. Para que a noção de “numeri
camente eguivalente” não envol
vesse um circulo vicioso (pois pre
tende-se definir “número através 
dela), traduziu-apor meio da noção 
de correspondencia biunívoca: 
duas coleçoes são numericamente 
equivalentes quando, a cada ele
mento de uma, corresponde um 
único elemento da outra. Esse é um 
exemplo do construcionismo lógico 
de Russell, que diminui o número 
de “entidades” pela redefinição em 
termos de objetos mais simples.

A partir disso, o zero é definido 
como a classe de todas as classes 
vazias, o 1 como a classe de todas 
as classes de “um ” elemento (isto 
é: não vazias e não contendo ele
mentos diferentes), etc. O método 
subjacente a esse procedimento 
fora concebido pela primeira vez 
por Frege. Contudo, Russell chega
ria a ele independentemente, e foi 
o responsável pela divulgação da

obra do próprio Frege — que pas
sara despercebida, na época de sua 
publicaçao.

Ao eliminar os números em fa
vor de classes, restava ainda o pro
blema da existência dessas novas 
“entidades”. Coerentemente, Rus
sell rejeitou também a existência 
das classes, que_ acarretavam uma 
série de conseqüências: para defini- 
las construtivamente (enumerando 
os objetos abrangidos por elas) ha
via a barreira das classes infinitas. 
Por outro lado, a noção de classe 
vazia desafiava o sentido de rea
lismo de Russell. Parecia absurdo 
pensar numa coleção como uma 

entidade” distinta dos elementos 
que a compõem (um par de sapa
tos, por exemplo, seria, não dois sa
patos, mas uma terceira entidade: 
o “ par”J. Havia ainda uma objeção 
formal a “existência” das classes: o 
conjunto de todas as classes leva a 
uma contradiçãojógica.

Por essas razões, Russell tratou 
também as classes como “fícções 
lógicas” , redefinindo-as em termos 
de propriedade. Mas, através desse 
tratamento —  que pressupõe que 
toda propriedade determina a 
classe dos objetos que a satisfazem 
— , o sistema de Russell via-se

ameaçado pelas antinomias que le
varam Frege a renunciar ao projeto 
de fundamentar a matemática por 
meio da lógica.

A antinomia conhecida como 
“paradoxo de Russell” pode ser pa
rafraseada pelo exemplo do bar
beiro gue barbeia todos os homens 
que nao fazem a própria barba: se 
esse barbeiro não fizer a própria 
barba, estará se incluindo entre os 
homens cuja barba deve fazer; mas 
se fizer a própria barba, então; por 
definição, não pode fazer a própria 
barba.

Os esforços de Russell para ex
tirpar contradições análogas a essa, 
que surgiam no seio do novo for
malismo, levaram-no à célebre 
“teoria dos tipos”. Em essência, 
essa construção engenhosa parte 
do princípio de que uma proprie
dade só tem significado se os obje
tos aos quais ela é aplicável estao 
previamente delimitados. Cada 

tipo” opera como uma “lingua
gem” na qual se pode falar de tipos 
“inferiores” .

A via adotada por Russell para 
evitar os paradoxos* não foi aceita 
por muitos lógicos, e outras solu
ções se seguiram. Apesar disso, a 
teoria dos tipos lógicos teve grande
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influência entre os filósofos que 
combatiam a metafísica*. A análise 
dos paradoxos feita por Russell 
mostrava que eles não eram falsos 
nem verdadeiros: simplesmente 
eram destituídos de sentido, e é 
essa crítica que os positivistas lógi
cos lançariam contra proposiçoes 
da metafísica.

A  análise da linguagem

Ao lado da teoria dos tipos lógi
cos, as investigações de Russell 
acerca do problema da denotação 
levaram ã distinção entre a form a  
gramatical de uma sentença e a sua 
form a lógica, abrindo caminho à 
chamada “filosofia analítica” e à 
semântica* moderna. Um exemplo 
da análise feita por Russell de con
ceitos lógicos fundamentais é seu 
tratam ento do artigo definido “o”. 
O problema pode ser assim colo
cado: o que e indicado por expres
sões como “O rei da Inglaterra ’ ou 
“O autor de Waverley”!

Se “o autor de Waverley ” signi
fica Walter Scott —  isto e, consti
tui um outro nome para indicar o 
indivíduo Walter Scott —  segue-se 
uma conclusão inevitável: “ Scott é 
o autor de Waverley ” o que signi
fica o mesmo que “ Scott é Scott”. 
Contudo, afirma Russell, a propo
sição “ Scott é Scott” é um truísmo 
banal, enquanto “ Scott é o autor de 
Waverley ’é um fato da história li
terária.

Como, para Russell, enunciados 
correpondem a fatos extralingüísti- 
cos, se as duas expresões denotas
sem algo, seriam nomes de um 
mesmo objeto. Portanto, ao recusar 
que as expressões em questão se
jam  sinônimos, Russell conclui que 
expressões em que comparece o ar
tigo definido “o” (como em “o au
tor de Waverley )  não indicam 
nada, não são nomes. Para ele, tais 
expressões são “ símbolos incom
pletos”. Por si só, são indefinidas. 
Em lugar disso, Russell indica um 
meio para “traduzi-las” em formu
lações das quais estão ausentes: em 
suma, as expressões descritivas, 
sob o crivo da análise, revelam-se 
como puras “ficções lógicas” . A 
proposição “o autor de Waverley " 
em si nao indica nada e não é defi
nida, mas a proposição “ o autor de 
Waverley é Scott” é reformulada 
como “Existe uma única entidade 
que escreveu Waverley; se alguém 
escreveu Waverley, esse alguem é 
Scott”. Na paráfrase, desapareceu 
“o autor de Waverley

Uma das razões apresentadas 
por Russell em favor da teoria das 
descrições é que ela permite expli
car o fato de que se fala acerca de 
objetos inexistentes: na verdade, se
gundo Russell, esses objetos não 
são nomeados, e sim “descritos”, e 
na análise da descrição desaparece 
o falso “objeto”. Por exemplo, na 
frase “ Pégaso não existe”, se Pé- 
gaso fosse ura nome, para que o 
predicado “não existe se apli
casse, seria preciso existir algo no
meado por Pégaso” — em outras 
palavras, Pégaso deveria existir.

O filósofo empirista

Bertrand foi um continuador da 
tradição empirista na filosofia in
glesa. Contudo, seu empirismo pos

suía um matiz próprio. Desde 
Stuart Mill* os empiristas pensa
vam poder considerar as proposi
ções matemáticas como generaliza
ções da experiência.

Em sua principal obra lógica, 
Bertrand Russell procurou justa
mente provar que as proposições 
aritméticas e matemáticas em geral 
são analíticas: independem da ex
periência. Essa visao da natureza 
da matemática combinava-se em 
Russell a uma preocupação cons
tante em reduzir o conhecimento à 
experiência sensível.

Para descobrir os princípios da 
inferência científica, que justificam 
a generalização empírica a partir 
de fatos observados —  em suma, a 
indução* científica — , concluiu 
que uma parte da posição empirista 
e plenamente justificável: a que 
afirma que as palavras recebem seu 
significado a partir da experiência. 
Contudo, sustentava que nem todos 
os fundamentos do conhecimento 
derivam da experiência. Isso por
que, segundo ele, precisamos de al
guns princípios de inferência que 
não podem ser, em si mesmos, logi
camente deduzidos de fatos da ex
periência: “ou conhecemos algo in
dependentemente da experiência ou 
a ciência não passa de quimera”.

Mesmo conclusões como essa, 
porém, não implicavam um afasta
mento da posição empirista, pois, 
embora o conhecimento dos princí
pios subjacentes à inferência não 
sejam deriváveis da experiência, de 
acordo com Russell todas suas 
conseqüências devem ser confirmá
veis.

A partir disso, o conhecimento 
fica situado entre dois pólos: o pri
meiro, totalmente a priori, consiste 
no conhecimento das verdades lógi

cas e inclui a matemática. O se
gundo, a posteriori, repousa na ex
periência, mas depende de certos 
princípios indemonstráveis.

Russell procurou aplicar o mé
todo lógico-analítico ao problema 
das relações entre o mundo físico 
e o mundo dos sentidos, motivado 
pela idéia de que todas as crenças 
usuais necessitam uma justificativa 
filosófica —  mesmo a existência de 
objetos físicos externos.

A  natureza do real

No decurso de sua obra, susten
tou que os objetos físicos não são 
entidades observáveis inferidas a 
partir dos dados sensoriais, mas 
construções lógicas derivadas de 
tais dados. Contudo, encontrando 
sérias dificuldades na direção dessa 
construção lógica, voltou a afirmar 
que os objetos físicos devem ser 
postulados como causas externas 
da percepção. A partir dessa posi
ção, contida na obra O Conheci
mento Humano: seu Escopo e seus 
Limites (1948), concluiu que o má
ximo que se pode saber acerca das 
propriedades intrínsecas dos obje
tos é que elas guardam uma corres
pondência estrutural com alguns 

perceptos”.
A visão do real advogada por 

Russell foi por ele descrita como 
“atomismo lógico”. De acordo 
com essa concepção, o mundo é 
constituído de objetos simples — 
particulares —  que possuem quali
dades simples e acham-se ligados 
por relações simples: a realidade é 
constituída por esses “ átomos”, 
sendo construções as qualidades e 
relações. Isso não exclui a possibi
lidade de atribuir ao mundo quali
dades complexas: nesse caso, po

rém, tais qualidades devem ser 
analisadas e reduzidas a proprieda
des simples. Os objetos simples, 
para Russell, são aqueles denota
dos por nomes próprios. As descri
ções que, como a de Pégaso, criam 
objetos complexos não passam de 
ficções lógicas.

O pensamento de Bertrand Rus
sell, antidogmático e avesso a 
quaisquer sistematizações, foi atra
vessado desde suas primeiras obras 
pelo realismo através do qual trata  
do problema do conhecimento*. 
Sua filosofia da linguagem —  es
sencialmente ligada a esse pro
blema — não se resumiu ao estudo 
de sistemas formais, nem a uma 
crítica da ambigüidade da lingua
gem cotidiana: embora requeira os 
instrumentos da lógica, lança mão 
de dados da psicologia e da lingüís
tica* empírica. Para Russell,_ a lin
guagem tem um correlato não lin
güístico no mundo, e é possível 
descobrir uma relação entre a es
trutura dos enunciados e a estru
tura das realidades não lingüísti
cas : a estrutura dos fatos não 
verbais não é incognoscível.

Os principais trabalhos de Ber
trand Russell são : Os Princípios da 
Matemática (1903), Principia Ma- 
thematica (1910/13), Nosso Co
nhecimento do M undo Exterior 
(1914), Análise do Espírito (1921), 
Investigação acerca do Pensa
mento e da Verdade (1940), e Co
nhecimento Humano: sua Finali
dade e Limites (1948).

VEJA TAM BÉM : Empirismo; 
Empirismo Lógico; Filosofia 
Analítica; Lógica; Matemática; 
Paradoxo.

Russell lutou em defesa da liberdade humana e da paz mundial. (Encontro sobre o desarmamento nuclear, Londres.)


