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No período regencial (1831/40), 
o Brasil atravessava um período de 
estagnação econômica. À exporta
ção era precária e o preço dos arti
gos baixara em 40%. O privilégio 
aduaneiro de 15%, concedido à In
glaterra em 1810, criava sérias difi
culdades ao governo, que não po
dia taxar as importações.

As províncias que mais sofriam 
os efeitos dessa crise eram Bahia*, 
Pernambuco* e Maranhão*: anti
gas fornecedoras de algodão e açú
car, tornaram-se áreas decadentes, 
com poucas perspectivas de expor
tação. Como o governo central não 
interviesse em favor dessas provín
cias, eclodiram diversas rebeliões,
exigindo uma melhoria da situação 
econômica.

Na Bahia, os revoltosos alega
vam que todos os males da região 
provinham do forte centralismo 
político-econômico da capital. 
Acusavam os deputados e a Câ
m ara de não serem legítimos repre
sentantes do povo, pois este não ti
nha o mínimo acesso à coisa 

ública. Eles exaltavam os Estados 
nidos e seu regime republicano, 

no qual reconheciam um sinônimo 
de expansão econômica e de far
tura.

Cartazes e panfletos estimula
vam a massa a exigir a independên
cia da Bahia, um “Estado livre”, 
desvinculado do governo do Rio de 
Janeiro. Entre seus adeptos, esta
vam homens como João Carneiro 
da Silva Rego. João da Veiga Mu- 
rici, o “ Philopatro” , à Francisco 
Sabino*, cujo nome originou o do 
movimento.

Simultaneamente (e por razões 
semelhantes) estourava a Guerra 
dos Farrapos*, no Rio Grande do 
Sul. Em vista disso, o governo cen
tral deslocou as tropas estaciona
das nas províncias do norte, a fim 
de reprimir a insurreição sulista.

República Bahiense

Inspirados nas reivindicações 
gaúcfias, começaram a circular na 
Bahia panfletos e artigos, manifes
tando simpatia pelos insurretos do 
sul.

Em 7 de novembro de 1837, 
ocorreu uma sublevação militar no 
Forte de São Pedro: as tropas recu
savam-se a sair para “derramar o 
sangue dos irmãos republicanos do

A crise econôm ica da fase regencial atingiu especialm ente a Bahia, cujos produtos de exportação (com o o algodão) 
baixaram  muito de preço. Crescia o descontentam ento com  o poder central, acusado de negligência.

de engenho não combatiam com 
palavras: mandaram milícias parti
culares semearem o terror entre a 
população.

Imediatamente, organizou-se a 
reayâo em Cachoeira (capital pro- 
visoria). Poucos dias depois do pri
meiro movimento de revolta, os in
surretos perderam o batalhão da 
polícia, que se juntou às tropas do 
governo.

Em seguida, rebeldes e legalistas 
dirigiram-se para Pirajá, onde se 
travavam pequenos combates. 
(Campina, Sao Bartolomeu de Ita- 
pagipe e Engenho da Conceição 
eram os principais pontos de en
contro.) Nessa cidade, concentra- 
vam-se 1 500 revoltosos, conse
guindo resistir durante certo tempo. 
Mas as tropas governamentais re
cebiam mais reforços, chegando a 
4 000 combatentes.

Em Itaparica, estabeleceu-se um 
novo presidente legalista da provín
cia; para comandar suas forças, foi 
enviado o Brigadeiro João Crisós
tomo Calado (1780-1857), em 21 
de fevereiro de 1838. Pernambuco 
também mandou tropas, que foram 
chefiadas pelo Tenente-Coronel 
Coelho (1797-1860), futuro barão 
de Vitória.

A capital estava bloqueada. Fal
tavam mantimentos e forças novas. 
Encurralados, os “sabinos” tenta
ram romper o rígido cerco, sob a 
liderança de Higino Pires Gomes.

Durante a noite, uma flotilha de 
lanchas e barcos saiu de Pirajá, 
para desembarcar em Caboto. Em 
marcha acelerada, os expedicioná
rios atravessaram o reconcavo, de 
São Francisco a Santo Amaro. As
sim, lograram fortificar-se em Hu
mildes, onde resistiram até março 
de 1838.

No dia treze desse mês, as forças 
governamentais decidiram um ata-

Negando autoridade ao regente Feijó (d ir.). os rebeldes baianos proclam a
ram  uma República que deveria durar até a m aioridade de Dom Pedro (esq.).

sul” . Alegavam que os problemas 
gaúchos e baianos eram semelhan
tes; a culpa cabia apenas ao go
verno central.

Inicialmente, os rebeldes ficaram 
cercados no forte, mas, conse
guindo romper o sítio, derrotaram 
as tropas governamentais. Diante 
dessa situação, o presidente da 
província e o comandante das ar
mas abandonaram a cidade, em
barcando em navios que logo se 
afastaram da costa, a fim de esca
par da artilharia rebelde.

Com a fuga do presidente, os in
surretos dominaram a Câmara 
Provincial. No mesmo dia, Sabino 
proclamou a República Bahiense, 
rompendo todos os laços com o go
verno central. Para presidente, foi 
eleito João Carneiro da Silva Rego.

Quatro dias depois da declara
ção, foi convocada uma reunião

das “classes gerais do Estado”, 
com intuito de conseguir apoio de 
todos os cidadãos, e a integração 
social à nova ordem.

No entanto, os rebeldes respon
sabilizavam a Regência* pelo con
flito —  a separaçao só deveria du
rar até quando o príncipe atingisse 
a maioridade e pudesse assumir o 
governo.

Repressão e derrota

Ao longo das lutas, os revolucio
nários mudaram de política ao per
ceberem um novo inimigo: a aristo
cracia rural, que era considerada 
“traidora da Bahia” , “pérfida” e 
“absolutista”.

Assim, os rebeldes empreende
ram uma campanha jornalística, 
estimulando o povo a combater os 
ricos. Mas os poderosos senhores
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que geral. A luta durou o dia in
teiro, com sangrentos combates e 
centenas de baixas de ambàs as 
facções. A batalha continuou até a 
m anhã seguinte, pendendo favora
velmente às tropas do governo.

Apesar da grande resistência, os 
bairros caíam sucessivamente nas 
mãos do governo: Lapinha, Sole
dade, Jequitaia, Itapagipe e Bon
fim. Em seguida, os legalistas to
maram o Forte de Monserrat e, 
finalmente, o do Barbalho: os re
beldes deviam retirar-se da cidade.

O Forte de São Pedro ainda não 
estava perdido. Em 15 de março, 
um bombardeio forçou os sabinos 
a capitularem. Sérgio Veloso, co
mandante do forte, e seus oficiais 
renderam-se. O Forte do Mar, úl
timo reduto da resistência sabina, 
foi reduzido ao silêncio na noite do 
dia 15.

A vingança do governo central 
foi terrível. Com torturas, obteve a 
confissão dos prisioneiros.

Os civis foram entregues a um 
tribunal (que ficaria célebre como 
“jü ri de sangue”), cujo promotor 
declarava: “E preciso aplacar com 
o sangue dos revolucionários a 
poeira da revolução”. Seis líderes 
sabinos (julgados principais res
ponsáveis) foram condenados à 
morte, e três às galés perpétuas. 
Posteriormente, as penas foram co
mutadas paia. “ simples degredo”, 
em territorio nacional. Sabino foi 
deportado para Goiás, e depois 
para Mato Grosso.

A poeira da revolução

A Sabinada foi a última subleva
ção baiana, encerrando um longo 
período de agitação. A Bahia nao 
se tornou uma República, mas teve 
seu cenário político alterado.

Depois da violenta repressão aos 
sabinos, a política baiana tomou 
um rumo eleitoral-parlamentar, es
timulado pelos sucessos obtidos 
por seus representantes na Assem
bléia Provincial.

Estes destacavam-se no contexto 
político por suas manifestações de 
talento pessoal, que se achavam 
aliadas a tradições familiares de 
prestígio ou riqueza.

Tal configuração manteve-se até 
1848, quando a fermentação parti
dária aglutinou correligionários, 
pulverizando os brilhantes desem
penhos individuais. Os grandes 
proprietários de terra e os magis
trados locais passaram a comandar 
a vida política. Em discurso pro
nunciado na Câmara dos Deputa
dos, dizia um parlamentar baiano: 
“ No Brasil quem faz as eleições é 
o governo, mas na província da Ba
hia assim não acontece. . .  A Ba
hia repele a toda e qualquer imposi
ção do governo para candidatos. 
Isto prova que na Bahia há liber
dade de voto e que a deputação da 
Bahia é a expressão da vontade da 
província” .

A Sabinada fracassara, mas seus 
adeptos conseguiram infiltrar re
presentantes “liberais” nas C âm a
ras Gerais.

VEJA TAM BÉM : Brasil — Histó
ria; Farrapos, Guerra dos; Regên
cias no Brasil.

Expressão da natureza redentora divina, o sacram ento visa a criar uma íntim a união entre o hom em  e Deus.

Sacramento

O termo “sacramento” foi tradu
zido pelos cristãos do grego myste- 
rion, empregado na Bíblia* (sobre
tudo nas Cartas de São Paulo*) 
para indicar a natureza redentora 
de Deus* sobre a humanidade. Tal 
desígnio manifesta-se em Jesus, o 
Cristo, conforme anunciaram seus 
apóstolos.

Por essa razão, Cristo é o “sa
cramento do encontro de Deus” e 
a Igreja, o “sacramento da íntima 
uniao com Deus e da unidade de 
todo o gênero humano”.

São Paulo usou o termo myste- 
rion, no singular, para distingui-lo 
dos “mistérios” das religiões pagãs.
No entanto, mysterion passou a ser 
usado no plural para designar “os 
mistérios” da vida de Jesus e da fé 
cristã. Duas traduções latinas con
sumaram a diferenciação: miste- 
rium (sentido do singular grego) e 
sacramenlum  (relativo a certos atos 
especiais como o batismo e a euca
ristia); esta distinção incorporou-se 
à doutrina católica.

O conceito de sacramento, en
quanto ritual religioso, refere-se a 
batismo, confirmação (crisma), eu
caristia, penitência (confissão, a 
partir do século VIII), unção dos 
enfermos, ordem e matrimônio.

Tais especificações são fruto da Apesar de assumir m últiplos aspectos nas modalidades religiosas derivadas 
teologia escolástica, cuja elabora- do cristianism o, o batism o conservou-se como rito purificatório.
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Em atos sacram entais, católicos, com o na eucaristia e no m atrim ônio, o fiel teria  contato direto com  Deus.

tão se consolidou nos concílios de 
,ião (1274) e Florença (1439). Foi 

especialmente reafirmada pela 
Contra-Reforma (combate ao pro
testantismo), que se oficializou no 
Concílio de Trento (1547).

Os teólogos protestantes admi
tiam apenas dois sacramentos: ba
tismo e santa ceia. Suas doutrinas 
divergem da Igreja Romana e da 
Ortodoxa em diversos tópicos sa
cramentais: condições exigidas de 
ministros e fiéis, significação da 
santa ceia e outros.

Na doutrina católica, os sacra
mentos são considerados parte de 
um conjunto orgânico inseparável 
da vida da Igreja, estruturando-a de 
maneira a receber integralmente A 
graça* de Cristo. A estrutura sa- 
cramentária parece ser um dado 
fundamental ao universo religioso.

De fato, a celebração e sacrali- 
zação dos momentos cruciais da 
existência —  nascimento, guber- 
dade, casamento, morte —  sao ge
neralizadas.

Através da cultura judaica, Jesus 
retomou os grandes símbolos da 
humanidade e imprimiu-lhes novos 
significados, por referência a sua 
pessoa.

O batismo, por exemplo, não é 
apenas um rito purificatório, mas 
faz o cristão participar da morte e 
ressurreição de Cristo.

Todavia, as palavras de Jesus 
não fixam os sacramentos em ter
mos rituais: o Novo Testamento 
explicita a instituição de só alguns 
deles: batismo, penitência e ordem. 
Na evolução histórica dos sacra

mentos, observam-se alterações, ni
tidamente influenciadas pela vivên
cia eclesial.

A eucaristia 
é fundamental

Segundo a doutrina católica, os 
sacramentos significam e produ
zem a graça, ao mesmo tempo. Sua 
eficácia nao provém da santidade 
pessoal do ministro (mesmo a euca
ristia de um padre “ indigno” é vá
lida), nem das disposições subjeti
vas do fiel, mas ao  desígnio 
redentor de Deus, expresso em 
Cristo e confiado à comunidade 
dos adeptos.

Na tradição cristã, o núcleo do 
universo sacramental é a eucaristia, 
onde está presente o próprio Cristo. 
Por meio dela, a Igreja celebra o 
ato central da salvação, objeto da 
pregação evangélica: morte e res
surreição de Jesus. Realiza-se na 
dimensão comunitária dos que 
constituem um só corpo com 
Cristo; prenuncia o estágio final da 
reunião de todos com Deus.

Os sacramentos de iniciação (ba
tismo e crisma) são o primeiro en
contro com Cristo morto e ressus
citado, encaminhando o fiel para a 
eucaristia^ A penitência restaura a 
assimilação da graça divina 
(quando interrompida pelo pe
cado*) e a extrema-unção a revi
gora na iminência da morte. A or
dem destina certos adeptos a 
diferentes funções eclesiásticas, das 
quais a mais importante é celebrar 
e ministrar a eucaristia. O m atri

mônio relaciona-se ao sentido da 
eucaristia, definida como unidade 
da Igreja com Cristo, simbolizada 
pela união dos esposos (“A Igreja 
e a esposa de Cristo”).

A estrutura interna dos ritos sa
cramentais foi analisada pela teolo
gia* medieval, retomando certas in
dicações de Santo Agostinho, 
através das categorias aristotélicas 
de “ m atéria” e “forma”.

A matéria é constituídajielo ele
mento integrado numa açao física: 
a água usada na ablução batismal, 
o pao e o vinho na consagração eu
carística. A forma são as palavras 
que explicitam o significado de 
certo elemento e do gesto realizado.

No conjunto dos sacramentos, 
destacam-se o batismo e a penitên
cia, como indispensáveis a salva
ção do indivíduo. A ordem é funda
mental para a Igreja, pois é a 
garantia de sua ligação contínua 
com Cristo, através da sucessão 
apostólica.

Distinguem-se ainda os sacra
mentos que “ imprimem caráter” 
(batismo, crisma e ordem). O cará
ter (etimologicamente, “m arca”) é 
a destinação perene do fiel a certas 
funções religiosas; não garante a 
santificação do indivíduo, mas visa 
ao proveito da comunidade. Tais 
sacramentos só podem ser recebi
dos uma vez na vida.

VEJA TAM BÉM : Catolicismo; 
Cristianismo; Graça; Iniciação; 
Mistérios; Ritual.

Sacramento, 
Colônia do

A quebra do monopólio portu
guês 0 0  açúcar, depois das Inva
sões Holandesas* no Brasil, indi
cava perspectivas sombrias para a 
economia da Metrópole.

Além da perda de importantes 
interesses na Ásia, Portugal preci
sava enfrentar o empobrecimento 
da região açucareira de sua princi
pal colônia e também a ameaça de

R
erder seus núcleos na África, que 
ie asseguravam a mão-de-obra es

crava para a economia canavieira.
O comércio de couro e gado era 

uma alternativa e tinha nos portos 
do sul do Brasil sua saída para a 
Europa. Nessa época (século
XVII), porém, a região do rio da 
Prata era também um grande cen
tro pecuário: o couro da região 
concorria com 0  do Brasil, fato que 
levaria os portugueses a pensar se
riamente numa intervenção, ini- 
ciando-se por uma rápida infiltra
ção de luso-brasileiros no estuário 
do Prata.

Logo depois (1680), fundava-se 
a Colonia do Sacramento, que viria 
a permanecer nas mãos de Portugal 
durante quase um século.

A intervenção portuguesa não 
foi aceita pacificamente pelos espa
nhóis: Portugal incorporara todo o 
território do Rio Grande (mais ao 
norte) e ameaçava conquistar ou
tras regiões economicamente estra
tégicas, como Buenos Aires. Fun
dada em 1536, essa cidade era 
ponto de apoio espanhol para a 
manutenção dos territórios que in
tegram a bacia platina e o maior 
mercado da área colonial.

Ambição antiga

Não era novo o desejo português 
pelas regiões ao sul da Capitania 
de São Vicente. Já  na primeira me
tade do século XVII, haviam 
atraído a atenção dos desbravado
res paulistas que, na procura de 
ouro e de índios, nelas se aventura
ram sem o auxílio da Coroa.

Nessa ocasião surgiram alguns 
povoados como Paranaguá (1648), 
São Francisco do Sul (1658) e Cu
ritiba* (1668). Em certas ocasiões, 
as autoridades coloniais chegaram 
a apoiar esse tipo de iniciativa, pois 
era uma forma de se antecipar aos 
seus rivais e vizinhos castelhanos 
na conquista das terras situadas en
tre São Vicente e o rio da Prata.

Mas a fundação da Colônia do 
Sacramento não era mais uma sim
ples tomada de terras: tratava-se de 
uma necessidade de romper o mo
nopólio comercial espanhol no 
Prata. Era uma questão de eliminar 
a concorrência dos couros e de re
tomar o comércio platino com o 
Rio de Janeiro, paralisado depois 
do reinado dos Filipes.

Por outro lado, Portugal poderia 
também obter uma riqueza inexis
tente em seus domínios: a prata.

O direito português sobre a 
banda norte do rio da Prata era re
conhecido por geógrafos castelha-
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as duas nações ibéricas, os espa
nhóis aproveitaram-se para atacar 
novamente a colônia portuguesa no 
Prata.

O Governador Sebastião da 
Veiga Cabral foi obrigado a reti
rar-se para o Rio de Janeiro, e a 
Colônia do Sacramento permane
ceu durante vários anos nas mãos 
das autoridades de Madrid.

Com o fim do conflito na Eu
ropa, os dois países assinaram 
npvo tratado, o de Utrecht, e a Co
lônia do Sacramento foi novamente 
devolvida a Portugal.

No período que se seguiu, os lu
sitanos e os castelhanos tentaram 
estabelecer-se em outros pontos do 
estuário.

Portugal procurava zonas inter
mediárias entre Santa Catarina e 
Sacramento, enquanto a Espanha 
pretendia deter a expansão portu
guesa, tomando Montevidéu, que 
fora fundada por Lisboa.

O resultado foi favorável aos 
portugueses, que devassaram os 
campos sulinos, atingiram o rio 
Uruguai e criaram pontos interme
diários, como Laguna e o povoado 
do Rio Grande de São Pedro, no 
sangradouro da lagoa dos Patos.

As hostilidades diminuíram com 
o armistício assinado entre os dois 
países em 1737 (que levou ao Tra
tado de Madrid, de 1750). O docu
mento tratava de fixar os limites 
das colônias americanas de cada 
um : a Colônia do Sacramento, por 
exemplo, era cedida aos espanhóis, 
em troca dos Sete Povos das Mis
sões Orientais do Uruguai.

As questões dos limites leva
riam, porém, a um novo tratado (o 
do Pardo, 1761), que anulou o de 
Madrid. Sacramento voltava para o 
domínio português.

A solução não foi definitiva. A 
Guerra dos Sete Anos, na Europa, 
alterou novamente o quadro.

Acordo final

Mais uma vez, a Colônia do Sa
cramento trocava de mãos: desta 
feita passava para os espanhóis.

A velha rotina repetiu-se com o 
fim da guerra: Espanha e Portugal 
assinaram um novo tratado (Tra
tado de Paris), que previa a devolu
ção de todos os territórios conquis
tados durante as hostilidades. Mas 
os castelhanos negaram-se a devol
ver Rio Grande de São Pedro, con
cordando apenas com a devolução 
da Colônia do Sacramento —  fato 
que levaria a novos choques de 
fronteira, com Portugal recupe
rando Rio Grande de São Pedro, e 
Espanha conquistando a Colônia 
do Sacramento e a ilha de Santa 
Catarina.

Os espanhóis já  estavam decidi
dos a empreender novas incursões 
sobre territórios coloniais' portu
gueses, quando morreu Dom José 
I, e saiu do governo o marquês de 
Pombal*. Tais acontecimentos tor
naram possível um acordo entre as 
duas nações: pelo Tratado de Santo 
Ildefonso, assinado em 1777, a Es
panha recebeu definitivamente a 
Colônia do Sacramento.

VEJA TAM BÉM : Brasil —  Histó
ria; Missões; Platinas, Questões.

Durante o reinado de Dom João V  (centro), tentou-se decidir a questão dos lim ites das colônias platinas de Portugal 
e Espanha, através do Tratado de M adrid, elaborado pelo diplom ata brasileiro Alexandre de Gusmão.

nos e mesmo pela Santa Sé. E isso 
estimularia mais ainda a interven
ção: em agosto de 1678, o governa
dor do Rio de Janeiro, Dom Ma
nuel Lobo, recebeu ordem para 
descer o rio da Prata e edificar um 
reduto fortificado na ilha de São 
Gabriel, e uma colônia para a resi
dência dos vassalos reais.

Em 1680, Dom Manuel Lobo. 
iniciava a construção do reduto 
fortificado, mas não na ilha, con
forme era previsto: construiu 
mesmo em terra firme, num ponto 
frontal a Buenos Aires. A primeira 
reação espanhola foi um protesto 
formal; a segunda foi a retirada dos 
anim aisque pudessem servir de ali
mentação aos luso-brasileiros; a 
terceira, finalmente, foi armada, 
conseguindo assim a tomada do 
forte e a prisão dos inimigos (inclu
sive do próprio governador do Rio 
de Janeiro).

A Coroa portuguesa exigiu a re
paração pelos danos sofridos e a 
punição do governador de Buenos 
Aires.

Os espanhóis temiam que, no 
caso de conflito com Portugal, os 
franceses apoiassem seus adversá
rios. Quando os portugueses perce
beram isso, deixaram de lado as 
mobilizações militares. Pelo tra
tado de Lisboa (1680) conseguiram 
a restituição de armas, ferramentas, 
prisioneiros e da fortaleza; o gover
nador de Buenos Aires, Dom José 
Garro, foi punido e o novo gover
nador do Rio de Janeiro, Duarte 
Teixeira Chaves, tomou posse da 
Colônia do Sacramento.

Permanência do conflito

O Tratado de Lisboa, no en
tanto, não era definitivo: a decisão 
final ficaria a cargo de uma confe
rência entre emissários dos dois 
países europeus que, não chegando 
a um acordo, deixariam a arbitra
gem para o papa.

Dessa forma, a decisão foi 
adiada e, depois, esquecida. A 
questão só voltaria por ocasião da 
Guerra de Sucessão espanhola 
(1704/05).

Reavivando-se a rivalidade entre
M as o acordo final só ocorreria após m uitas disputas: em 177 7 , pelo T ra 
tado de Santo Ildefonso, a Colônia do Sacram ento tornou-se espanhola.



Sacro Império 
Romano - Germânico

Durante a Idade Média, diante 
da Europa ruralizada, parcialmente 
submetida aos árabes e quase total
mente dividida em pequenos reinos 
e feudos, surgiram idéias de reunifi
cação, objetivando a volta do cen
tralizado, poderoso e rico Império 
do Ocidente.

De 1254 a 1808, sem alcançar 
• plenamente seu objetivo, o Sacro 
Império Romano-Germânico foi a 
grande tentativa nesse sentido; te
ria seqüência no Império Austro- 
Húngaro, que só viria a se extinguir 
com a Primeira* Guerra Mundial.

O imperador franco Luís, o Pie
doso (778-840), não tinha tanto po
der quanto seu pai, Carlos*
Magno. Seus vassalos e a Igreja*, 
depois de receberem vastas porções 
de terras e poderes, lutavam entre 
si pela obtenção de novos territó
rios, sem interessar-se pela onerosa 
centralização do império. Em 817,
o imperador resolveu dividir seus 
domínios entre os três filhos (Lotá- 
rio*, Luís e Carlos). Mas a posse 
deveria concretizar-se somente de
pois de sua morte. Quando esta 
ocorreu (840), Luís, o Germânico 
(804-876), aliou-se a Carlos, o 
Calvo (823-877), contra Lotário 
(7957-855) que, vencido, foi obri
gado a assinar o Tratado de Ver- 
dun (843). Na divisão, a França foi 
atribuída a Carlos e a Germânia a 
Luís. Lotário, que receberia o terri
tório compreendido entre a Frísia e 
a Itália, agora ficaria apenas com 
â  I t á l i a

Luís II (8227-875), filho de Lo
tário e rei da Itália, foi o responsá
vel pela primeira tentativa de reuni
ficação do império, mas nada 
conseguiu. Os primeiros passos 
unificadores seriam dados no sé
culo X, na Alemanha. O sucessor 
do último rei carolíngio* foi esco
lhido pelos príncipes alemães, que 
elegeram o duque da Francônia,
Conrado*. Essa prática criou os 
“príncipes eleitores”, que mais 
tarde se incumbiriam de escolher 
os imperadores.

Conrado morreu antes da posse, 
tendo deixado o cargo para Henri
que da Saxônia, o Passarinheiro 
(8767-936), conhecido também por 
Henrique I. Além de impor sua au
toridade aos principais duques da 
Baviera, o novo rei procurou ga
nhar influência na França, casando 
sua filha com o duque de Lorena.
Recusou-se a pagar tributo aos 
húngaros (que derrotaria militar- 
mente em 933) e nomeou seu filho 
Oto* como sucessor.

As lutas de Oto

Para impor sua autoridade à no
breza feudal, Oto procurou 
apoiar-se na Igreja, na época, a 
única organização forte da Europa.

Em 947 conquistou a Baviera, 
atribuindo o ducado a seu irmão 
Henrique (7-955). Confiscou a 
Francônia, conseguindo depois o
domínio direto ou indireto de todos A concordata de W orm s (1 1 2 2 ) equilibrou o poder do império e do papado em  relação à investidura dos bispos.

Sacro Império Romano-Germânico

O império de Carlos M agno fragm entara-se nas disputas entre príncipes.

A reunificação im perial da Europa iniciou-se com  Oto I (esq.) e Oto II .

os ducados. Os senhores feudais 
ainda conservavam fortes poderes 
locais, uma autoridade prestes a ser 
abalada.

As vitórias militares de Oto não 
lhe deram tanto prestígio quanto a 
derrota imposta aos húngaros, que 
haviam invadido e pilhado a Ale
manha. A partir desse momento 
(955), tornou-se reconhecido como 
“aquele que salvara a cristandade 
dos bárbaros” , sendo aclamado 
pelo papa “o primeiro rei cristão 
do Ocidente”.

O passo seguinte foi dado em di
reção à Itália. O território italiano 
ainda estava atomizado em cidades 
—  algumas delas completamente 
independentes — e regiões domina
das por árabes.

O pretexto j>ara a intervenção de 
Oto roi a prisão de Adelaide (futura 
Santa Adelaide e viúva do Rei Lo
tário II), por Berengário II de Ivréa 
(9317-999), que pretendia conquis
tar a coroa. Para salvá-la e restabe
lecer o poder legítimo, Oto não só 
atravessou os Alpes, como ainda se 
casou com a dama, incorporando o 
reino a suas já  vastas possessões. A 
Lombardia, ameaçada e~èem de
fesa, reconheceu-o logo como rei.

Em 962, o Papa João XII 
(9387-964), também conhecido 
como “o papa menino”, coroou 
Oto imperador. Era o Império do 
Ocidente restaurado, o Sacro Impé
rio Romano-Germânico conforme 
seria denominado a partir de 1254. 
A legitimação do império seria 
ainda reforçada pelo casamento de 
Oto II com a sobrinha do impera
dor bizantino.

Oto contra o papado

A Igreja logo percebeu um erro 
em seus cálculos: se de um lado re
cebia terras e privilégios pelo apoio 
a Oto, de outro criava condições 
para uma alta concentração de po
deres nas mãos de um só homem, 
que não tardaria a intervir no go
verno pontifical, controlando a 
eleição do papa. Ouando João XII 
procurou auxilio do velho inimigo, 
Berengário, Oto colocou Leão VIII 
em seu lugar. E, no momento em 
que Roma tentava empossar o anti- 
papa Benedito V, ele interveio mili-
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tarmente, sufocando a oposição. 
Seus sucessores continuaram a en
frentar a Igreja e os senhores 
feudais autonomistas. O agrava
mento de tensões iniciou-se em 
1204, quando a dinastia saxã foi 
substituída pela Casa de Franco
nia. Seguiu-se a Guerra da Investi
dura, eclodida com o Grande 
Cisma (1054), que dividiu a Igreja 
em Ortodoxa e Romana e termina
ria em 1122, com as Concordatas 
de Worms.

Apesar de precária, a paz estipu
lou um acordo: nem o papa, nem
os príncipes poderiam designar os 
bispos; estes passariam a ser elei
tos; o papa concederia a investi
dura espiritual, o rei a investidura 
temporal.

O Barbarroxa

Com a morte de Henrique V 
(1081 - 1125), a Alemanha viu-se 
diante de um sério problema: não 
havia sucessor, já  que o rei não dei
xara filhos.

A questão parecia resolvida com 
a eleição de Conrado III 
(1093-1152), da dinastia dos Stau- 
fen. Mas Henrique, o Soberbo 
(1108-1139), duque da Baviera e 
Saxônia, contestava o eleito e pro
moveu a luta entre seus partidários 
(guelfos) e os partidários de Con
rado (gibelinos).

Em 1152 foi eleito Frederico* 
Barbarroxa, num momento em que 
os conflitos com a Igreja e a no
breza pareciam menos prejudiciais 
do que o fortalecimento das cida
des italianas. Comerciantes e arte
sãos, agrupados em burgos, amea- 
javam a autoridade dos senhores 
eudais, e também a ordem vigente: 

eram contra a divisão dos territó
rios, contra as taxas, impostos e 
leis feudais. Esse perigo, porém, 
neutralizava-se em certa medida 
com as disputas entre as próprias 
cidades pela hegemonia comercial.

Frederico Barbarroxa aceitaria 
maliciosamente as reivindicações 
das cidades: elas não precisavam 
mais pagar impostos aos senhores; 
taxas, direitos alfandegários e ren
das das minas deveriam ser pagos 
diretamente ao imperador.

;reja reagiram e,
npe

Os nobres e a Igri 
com as cidades, fizeram poderosa
oposição ao imperador.

Barbarroxa atacou o papa, im
pondo um antipapa em 1160 (o le
gal teve que se refugiar na França). 
Ao mesmo tempo, aproximou-se 
dos comerciantes, aceitando sua in
dependência jjolítica e financiando 
suas expedições.

Mas o aparente equilíbrio e a do
minação imperial estavam por co
nhecer um grande revés. O Papa 
Inocêncio* III, planejando a forma- 
;ão de uma teocracia pontifical que 
ibertasse a Itália dos alemães, co

meçou a empreender uma vasta 
política de alianças. Apoiou Frede
rico II (neto de Barbarroxa) na 
conquista do reino da Germânia, 
objetivando o enfraquecimento do 
xider imperial. Contudo, Frederico
I centralizou a administração, 

criou um corpo de funcionários 
para combater a nobreza feudal e 
promulgou leis permitindo aos ser
vos a defesa armada contra as arbi
trariedades dos senhores. Desde a 
morte de Carlos Magno, jamais um

8
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H enrique, filho de Frederico Barbarroxa. casou-se com  a filha do rei da Sicília, fortalecendo o im pério.

Frederico II aum entou fle tato  O poder Im perial, a um pom o nunca atingido desde Carlos M ogno. Teve o apoio 
inicial da Ig reja, antes de ser excomungado pelo Papa Inocêncio IV  durante o concilio reunido em  Lião.
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Os Habsburgo retom aram  a idéia im perial, abalada pelos Estados nacionais A necessidade de causar sofrim entos físicos a outros Çaracteriza cicom por- 
e pela quebra da unidade cristã. (Carlos V  marcha contra luteranos.) ta  mento sád ico: o prazer adquire um caráter de violência e agressao.

imperador conseguira tamanho po
derio, chegando mesmo a ser co
roado pela Igreja.

Gibelinos e guelfos, entretanto, 
continuavam a se enfrentar, in
cluindo em seus quadros também 
as rivalidades entre cidades e gran
des famílias.

A morte de Frederico II, em 
1250, corresponde ao início da 
fragmentação na Itália e na Alema
nha, envolvidas em guerras civis, e 
a um processo de constituição de 
Estados nacionais em vários países 
europeus (como Inglaterra, França 
e Espanha).

Novas tentativas

A idéia de fortalecimento impe
rial seria retomada pelos Habs
burgo, no poder a partir de 1273. 
Para eles, a situaçao de anarquia 
reclamava reformas políticas.

Carlos IV de Luxemburgo 
(1316-1378), por exemplo, estabe
leceu novas leis para a eleição im
perial, através da “ Bula de Ouro” 
(1356): do colégio eleitoral partici
pariam os arcebispos de Trier,, Mo- 
gúncia e Colônia, o rei da Boêmia, 
o duque da Saxônia e o margrave 
de Brandenburgo. Mas a reforma 
não alterava a subdivisão política 
e administrativa da Alemanha, 
onde a Baviera, a Austria, a Liga 
Hanseática e as cidades livres do 
norte rivalizavam com o poder dos 
príncipes eleitores.

Como as reformas políticas não 
trouxessem o desejado fortaleci
mento do império, optou-se por ou
tro artifício: a política matrimo
nial. Assimj Carlos* V herdaria a 
Espanha (já unificada e centrali
zada), os Países-Baixos, a Borgo- 
nha, a Germânia e a Austria.

Apesar de tudo, os territórios 
sob o domínio dos Habsburgo 
achavam-se completamente desli- 

ados entre si, cada qual com pro- 
lemas de difícil superação.

A Alemanha encontrava-se 
ainda às voltas com guerras civis, 
mantendo-se como país eminente
mente agrário. N a Italia, as cidades 
lutavam contra o imperador, exi

gindo independência e fim das bar
reiras feudais. Os Países-Baixos, 
onde se desenvolvia um rico comér
cio e uma próspera indústria, não 
admitiam uma tutela imperial. Na 
Espanha, a Igreja estava acima de 

ualquer outro poder, após o fim 
a longa Guerra de Reconquista*; 

e a Coroa concentrava-se nas con
quistas ultramarinas, que aliavam 
comerciantes e reis em função do 
enriquecimento do país. Ao lado de 
Portugal e dos Países-Baixos, a Es
panha já  se tornara uma potência 
econômica e política, pouco vulne
rável ao “ internacionalismo” pro
posto pelo Sacro Império.

Junto às aspirações nacionais, 
colocava-se outro problema: as lu
tas religiosas. Vários países e prín
cipes (alemães principalmente) 
aderiram ao protestantismo, va 
lendo-se do fato para afirmar sua 
soberania nacional e também hosti
lidade ao imperador e a Roma.

O almejado grande Império 
viu-se assim enfraquecido até 
mesmo na Alemanha. Seu poder re
duzia-se, à medida que se forma
vam os Estados nacionais, nos 
quais os monarcas caracteriza
vam-se como absolutos, esclareci
dos, cercados por intelectuais e ar
tistas, e apoiados numa burguesia 
comercial e industrial.

Com a Revolução Francesa*, as 
guerras napoleônicas e a ascensão 
definitiva da burguesia* ao poder, 
o Sacro Império Romano-Germâ- 
nico dissolveu-se em 1804.

Os Habsburgo ficaram com o 
Império Austríaco, perdendo pos
sessões na Holanda, Itália, Dalmá- 
cia e Galícia. Durante a restaura
ção* tentaram instalar-se na Itália, 
mas foram barrados pela luta de 
unificação* nacional.

VEJA TAM BÉM : Absolutismo; 
Bárbaras, Invasões; Burguesia; Ca- 
rolíngios; Cruzadas; Feudalismo; 
Francesa, Revolução; Francos; 
Germânicos, Povos; Napoleônico, 
Império; Prússia; Unificação Na
cional.

Sadismo 
e Masoquismo

Sadismo é um termo criado a 
partir das experiências sexuais des
critas pelo marquês de Sade* (Do- 
natien Alphonse de Sade) em sua 
obra. Consiste na obtenção de pra
zer sexual por meio de sofrimento 
físico ou mental infligido a outra 
pessoa. Masoquismo, por sua vez, 
e definido como prazer no sofri
mento, isto é, a pessoa sente prazer 
sexual quando recebe algum mal
trato físico ou mental. A palavra 
“masoquismo” está ligada ao tipo 
de relacionamento amoroso des
crito em obras do romancista ale
m ão Von Sacher Masoch*.

Segundo algumas hipóteses, o 
masoquista é um indivíduo extre
mamente inibido na área sexual. 
Vítima, mais do que a maioria, das 
repressões ambientais, desenvolve 
técnicas para ser provocado, inci
tando o companheiro a atos de 
força que facilmente se transfor
mam em violência. Somente 
quando violentado, o masoquista 
consegue vencer suas inibições, 
pois o medo de tomar a iniciativa 
e maior do que qualquer sofrimento 
que um parceiro possa lhe impor.

Retorno ou repressão

Os velhos tratados de sexologia 
descrevem com pormenores “per
versões” sado-masoquistas, mos
trando até mesmo fotografias dos 
instrumentos especiais usados para 
infligir sofrimento. Os abusos mais 
flagrantes nessa área ocorriam, 
provavelmente, a partir de uns pou
cos indivíduos, na certa psicopatas.

O sadismo e o masoquismo não 
se limitam a este ou aquêle sexo, 
nem à homo ou heterossexualidade. 
São duas atitudes básicas que cos
tumam exprimir-se na área de com
portamento sexual.

Freud* aventou a hipótese de um 
“masoquismo primário” , manifes
tação no homem de uma tendência 
existente em toda vida orgânica, de 
retorno a formas pré-orgânicas, 
uma tendência à autodestruição.

Por outro lado, Wilhelm Reich* 
afirmava que o masoquismo e os 
impulsos destrutivos não eram 
componentes da natureza humana, 
m as frutos da repressão sexual im
posta pela organização social.

Sado-masoquismo na sociedade

Correlacionando o caráter da 
pessoa à estrutura social, o_ sado- 
masoquismo assume dimensões ex- 
tra-sexuais, tornando mais ampla a 
compreensão do problema.

Numa sociedade baseada num 
regime de competição, na qual os 
problemas-de dominação e submis
são invadem e se apropriam de to
das as pessoas, torna-se mais difícil 
um encontro de igual para igual. 
Dessa forma quase todo relaciona
mento —  mesmo o amoroso —  ê 
iniciado com um “medir forças” 
para estabelecer quem vai dominar 
e quem vai ser dominado.

Segundo alguns, é dentro desse 
esquema que se deve situar a estru
tura de caráter das pessoas, generi
camente divididas em dominantes e 
submissas e que, conforme seu 
modo de atuar sexualmente, são 
classificadas em conquistador e 
conquistado, proprietário e pro
priedade.

O sado-masoquismo é, em maior 
ou menor grau, um problema co
mum no mundo. Casos extremados 
de sadismo e masoquismo que apa
recem em filmes e livros levam, 
muitas vezes, a concluir que a se
xualidade apresenta deformações 
m onstruosas e abomináveis. Mas 
provavelmente ocorrem como fruto 
da estrutura social e não da natu
reza humana.

VEJA TAM BÉM : Homossexua
lismo; Impotência; Morte; Or
gasmo; Reich; Sexo; Suicídio.
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Saint-Simon

O sagrado estaria acim a do ser hum ano. (Sinagoga de Ben Ezra. no Cairo.)

Claude Henri de Rouvroy, conde 
de Saint-Simon, nasceu a 17 de ou
tubro de 1760. Filho de nobres, 
desde cedo foi orientado para in
gressar no Exército francês como 
oficial. Participou da força expedi
cionária enviada pela França para 
auxiliar os norte-americanos na 
Guerra da Independência 
(1776/82). Quando esta terminou, 
Saint-Simon, preocupado em “ rea
lizar um trabalho científico útil à 
humanidade”, propôs ao vice-rei 
do México a construção de um ca
nal ligando o Atlântico ao Pacífico. 
Em 1783, fez outros projetos de ca
nais para a Holanda e Espanha.

Com a advento da Revolução 
Francesa*, Saint-Simon decla
rou-se revolucionário, renunciou ao 
título de conde e passou a freqüen
tar clubes populares e jacobinos, 
com o nome “regenerado” de 
Claude Bonhomme. Mesmo assim, 
durante o Terror instaurado com a 
ascenção de Robespierre*, esteve 
preso por nove meses. Depois dessa 
experiencia, dedicou-se à especula
ção, com a venda de bens do clero

e dos emigrados confiscados pelo 
governo. Ficou muito rico e du
rante a fase do Diretório (1795/99) 
viveu em grande fausto.

Sua riqueza seria abalada no pe
ríodo compreendido entre 1805 e 
1815. Malvisto pelo governo, sua 
fortuna esgotou-se rapidamente e 
ele teve que ganhar a vida como 
simples copista numa casa de pe
nhores. Mas com a queda de Napo- 
leão*, sua situação voltou a melho
rar. Empregou como secretário o 
futuro historiador Augustin 
Thierry*, substituído, em 1817, por 
Augusto Comte*. Tanto Thierry 
quanto Comte foram muito influen
ciados pelo patrão.

Em 1823, Saint-Simon, que sem
pre revelara traços de desequilíbrio 
mental, tentou o suicídio, mas só 
perdeu um olho. Dois anos depois 
viria a falecer, deixando entre suas 
principais obras Carta de um Habi
tante de Genebra a seus Contempo
râneos (1803), Da Reorganização 
da Sociedade Européia (1814), Do 
Sistema Industrial (1820/21), Cate
cismo dos Industriais (1823/24) e 
O Novo Cristianismo (1825).

O industrialismo

Durkheim* salientou que foi 
Saint-Simon e não Comte o pri
meiro a propor a inclusão das ciên-

Sagrado

Em todas as sociedades, sempre 
existiram determinadas coisas con
sideradas sagradas. Assim, os hin
dus, por exemplo, veneram a Vaca 
Sagrada; os cristãos, a Cruz; os 
mulçulmanos, a Caaba; e alguns 
povos primitivos, totens animais, 
simbolicamente ligados a um an
cestral. Entretanto, também entida
des intangíveis e não concretas 
(deuses, anjos, demônios ou espíri
tos) podem inspirar veneração e te
mor sagrado. E o caso da Virgem 
M aria, do Cristo ressuscitado, dos 
santos, dos deuses do panteão gre- 
co-romano e das cosmologias bu
distas, que, inseridos em rituais re
ligiosos, constituem alvo de 
cerimoniais.

Esses objetos ou entidades, con
siderados em si mesmos, fora dos 
contextos de iniciação e religiosi
dade, não passam de animais, no
mes, _pedr as, etc. Portanto, a sacra- 
lizaçao consiste numa atitude 
mental de um indivíduo iniciado, 
que polariza sentimentos de res
peito, temor ou repulsa, numa sepa
ração inequívoca do cotidiano e do 
trivial.

Para Rudolf Otto*, teólogo ale
mão, o sagrado é algo que está 
além das concepções éticas e repre
senta um poder original e absoluto, 
referindo-se ao nucleo íntimo de 
toda religião*. Está acima do ho
mem e lhe é completamente dife
rente, no seu sentido oculto, di
verso da esfera do usual. Assim, 
esse elemento de força ou poder ab
soluto provoca um temor no crente, 
pois ele se depara com o mysterium

tremendum. Isso é o que caracte
riza o “sentimento em estado de 
criatura” ou, como diz Otto, senti
mento numinoso (do latim numen, 
que se refere a poder divino).

Émile Durkheim*, p o r  sua vez, 
assinala que o conteúdo da expe
riência humana pressupõe duas ca
tegorias opostas: a do profano — 
esfera do cotidiano e do comporta
mento adaptativo —  e a ao sa
grado, inteiramente diversa, cujos 
símbolos envolvem grande respeito 
e reverência. Como Otto, Durk
heim enfatiza o caráter extraordi
nário do fenômeno e o reconheci
mento do poder ou força  que o 
sagrado provoca nos sentimentos 
humanos. Isso significa que a reli
gião se baseia no poder que os ob
jetos difundem.

Por outro lado, considera-se a 
ambigüidade do sagrado, pois este 
pode representar tanto uma força 
física como moral, humana ou cós
mica, positiva ou negativa, favorá
vel ou perigosa aos homens. Outras 
características, segundo Émile 
Durkheim, definem ainda o sa
grado como não utilitário (sendo o 
trabalho, portanto, uma atividade 
eminentemente profana) e como 
não empírico, não envolvendo, 
dessa forma, conhecimento ba
seado na experiência dos sentidos.

Além disso, o sagrado está cir
cundado por estritas proibições e 
tabus: os objetos sagrados nao po
dem ser tocados, restringindo-se a 
própria aproximação a eles a deter
minadas pessoas e ocasiões. Do 
mesmo modo, o nome dos seres sa
grados não devem ser enunciados 
numa linguagem comum.

VEJA TAM BÉM : Mistérios; Reli
gião.

As teorias inovadoras e contraditórias de Saint-S im on foram  usadas tanto  
para consolidar a burguesia, quanto para desenvolver o socialism o.
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produção deveria ser organizada de 
modo que pudesse atingir seu 
ponto mais alto.

A organização perfeita — para 
Saint-Simon — seria feita através 
da fórmula: “a cada um conforme 
as capacidades, para cada um con
forme as obras”. As classes sociais 
deveriam ser apenas três: a dos in
dustriais, a dos sábios e a dos artis
tas. Os membros do clero, os no
bres, os proprietários de terras, o 
exército e os que vivem de rendas 
eram considerados supérfluos. 
Com isso Saint-Simon criticava a 
sociedade de sua época, cuja má 
organização julgava estar radicada 
nas leis reguladoras da herança, 
com todas suas conseqüências^fu
nestas nos domínios da produção e 
da repartição. Como a propriedade 
dos meios de produção era abando
nada ao acaso, no seu entender não 
se poderia aplicar o princípio “a 
cada um conforme suas capacida
des”. Além disso, a herança pro
voca a dispersão dos meios de pro
dução. Por outro lado, considerava 
a repartição da herança oposta à 
realização do princípio “para cada 
um conforme as obras’ . No sis
tema de herança vigente em seu 
tempo alguns acabavam recebendo 
rendimentos sem que trabalhassem 
e outros deixavam uma parte do 
produto de seu trabalho com o pa
trão, em virtude de não possuírem 
os meios de produção.

Pela reforma preconizada por 
Saint-Simon, a “organização das 
coisas” deveria tomar o lugar do 
“governo dos homens” e as institui
ções políticas, sem sentido em si 
mesmas, seriam totalmente subor
dinadas à organização social. A or
ganização ideal da produção deve
ria ser confiada a técnicos, sábios 
e artistas. Saint-Simon chegou 
mesmo a elaborar um projeto de 
constituição nesse sentido; Se
gundo esse projeto, uma Câmara 
de Invenções (formada por enge
nheiros e artistas) proporia os tra
balhos necessários; uma Câmara 
de Exames (composta por sábios) 
decidiria do valor dos projetos; fi
nalmente, uma Câmara de Execu
ção (constituída por industriais) te
ria a direção dos trabalhos.

Tal projeto punha de lado a 
ajuda do Estado, por considerá-la 
supérflua. Seus discípulos, con
tudo, não foram tão refratários ao 
poder público e passaram a ver o 
Estado como único proprietário 
dos meios de produção e do capi
tal. O Estado concebido por eles 
deveria organizar-se sob a forma de 
um sistema de bancos. Cada indiví
duo seria remunerado segundo sua 
produção, de forma tal que a igual
dade estaria assegurada no ponto 
de partida.

O pensamento de Saint-Simon e 
seus seguidores poderia ser caracte
rizado como um socialismo* que se 
endereçava à elite intelectual da 
época e não à massa operária. A 
burguesia* tomou dele apenas as 
idéias que correspondiam à conso
lidação de seu poder: o gosto por 
grandes empresas e negócios.

VEJA TAM BÉM : Francesa, R evo
lução; Socialismo; Sociologia; Tec
nocracia.

O filósofo Com te e o historiador Thierry. enquanto trabalharam  com  o conde, absorveram suas idéias sobre o indus- 
trialism o e sobre a organização socia l; após reelaborá-las, desenvolveram  sua própria conceituação.

cias sociais (chamadas por ele “fi
siologia social”) entre as ciências 
positivas. Ainda segundo Durk- 
heim, Saint-Simon também foi o 
primeiro a afirmar que as socieda
des humanas são realidades origi
nais, “diversas das que encontra
mos na natureza mas sujeitas ao 
mesmo determinismo”.

No processo histórico, Saint-Si- 
mon via Como essencial a mutação 
técnica: “ É na indústria que resi
dem, em última análise, todas as 
forças reais da sociedade”. Repen
sando a história em função do de
senvolvimento industrial, definia a 
indústria como o conjunto das for
mas de produção e afirmava que 
toda mudança na ordem social im
plica mudanças nas relações de 
propriedade. Essas teses articula
vam-se em seu pensamento com 
um a filosofia da história, que pre
nunciou a famosa “lei dos três está 
gios”, de Comte. Segundo Saint-Si- 
mon, devem-se distinguir duas 
épocas no desenvolvimento histó
rico das sociedades: uma crítica 
(ou negativa) e outra orgânica (ou 
construtiva).

Essas e outras idéias foram de
senvolvidas por seus discípulos, 
como Thierry e Comte, e por Pros- 
per Enfantin (1796-1864) e Saint- 
Amand Bazard (1791-1832), que 
deram forma definitiva a sua obra, 
propagando-a em conferências e di
vulgando-a nos periódicos Le Pro- 
ducíeure Globe.

A partir de 1814, Saint-Simon 
começou a estruturar suas idéias a 
respeito das reformas sociais, que 
julgava imprescindíveis para o ad
vento de uma nova ordem.

A base da liberdade e a fonte da 
riqueza é a indústria, palavra à 
qual dava o sentido amplo de tra 
balho. Assim, concebia o mundo 
como uma vasta oficina, em que a

As teses de Saint-S im on foram  utilizadas tam bém  pelo colonialism o francês 
(no alto, caricatura da Comissão Cientifica da Argélia). Enfantin, seu discí
pulo, tentou efetivar a construção do canal de Suez (esquerda).
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Sais

Os sais formam-se a partir do fe
nômeno químico denominado neu
tralização, formação de água (H?0) 
proveniente da reação de um acido 
com uma base. Um exemplo é a 
reação de ácido clorídrico (HC1) 
com hidróxido de sódio (NaOH):
H + +  c r  + Na* +  O H ' -------->
-» N a+ +  Cl + HjO.

Os ions H+ e OH", provenientes 
respectivamente do acido clorí
drico e do hidróxido de sódio em 
solução, reagem entre si para for
m ar água, restando um sal, o clo
reto de sodio (NaCl). Este perma- 

* nece em solução, dissociado nos 
íons Na+ e Cl". Tanto o cátion 
N a+ quanto o ânion Cl" existiam 
preliminarmente nas soluções ácida 
(HC1) e alcalina (NaOH); evapo
rada a água, o resíduo é constituído 
por cristais do sal, que se forma
ram pela reunião desses íons.

Os sais são também obtidos fa
zendo-se reagir um ácido forte com 
uma base fraca, por exemplo, ácido 
clorídrico e hidróxido de amónio, 
ou invertendo-se a relação, fazen- 
do-se reagir um ácido fraco com 
uma base forte.

Graus de dissociação

Existem ácidos que têm dois ou 
mais graus de dissociação, isto é, 
possuem dois ou mais hidrogênios 
ionizáveis. Os exemplos mais co
muns são o ácido sulfúrico 
(H 2S0„), com dois hidrogênios io
nizáveis, e o ácido fosfórico 
(H 3P 0 4), com três. O ácido sulfú
rico dá origem a dois tipos de sais. 
Os chamados hidrogenossulfatos 
decorrem da dissociaçao

H2SO4 — > H + 4- HSOí 
Um exemplo é o hidrogenossulfato 
de potássio (KHSO.). Os sulfatos, 
como o de sódio (N a ,S 0 4), for
mam-se com a segunda dissociação 
do ácido sulfúrico:

HS0 7 ----- » h  + + s o ;
No caso do ácido fosfórico, 

têm-se três graus de dissociação:
H-jPO  ̂ ----- ► H + + H2PO7
H2PO,f ------* H + + HP04- -
h p o 4- -  — » h + + p o ; - -
Consequêntemente, são obtidos 

três tipos de sais: os di-hidrogeno- 
fosfatos (ou fosfatos primários),

§
ue decorrem do primeiro grau de 
issociação (NaH2P 0 4); os mono- 

hidrogenofosfatos (ou fosfatos se
cundários), do segundo grau 
(N a jH P 0 4); e os fosfatos terciários 
ou simplesmente fosfatos 
(Na_PO„).

Outros exemplos são os sais do 
ácido carbônico (H2C O A  como o 
hidrogenocarbonato de sódio 
(NaHCOa), conhecido pelo nome 
errado de bicarbonato de sódio; e 
o carbonato de cálcio (C aC 03), 
largamente distribuído na natureza 
sob várias formas (mármore, esta
lactites, estalagmites, corais, espa- 
to-da-islândia, etc.).

A solubilidade dos diferentes 
sais varia enormemente. Assim, 
cloreto de sódio, carbonato de po
tássio, mono-hidrogenofosfato de 
amónio, são exemplos de sais

Em condições de laboratório, é possível produzir sais por meio de reações 
com  ácidos e bases (por exem plo, o ácido sulfúrico e um carboneto).

muito solúveis em água, enquanto 
cloreto de prata, sulfato de bário, 
sulfato de chumbo são pouco solú
veis. Todos eles, mesmo a pequena 
porção de sais jiouco solúveis que 
se dissolvem, sao totalmente disso
ciados em solução aquosa.

A solubilidade dos sais se rela
ciona com uma constante chamada 
produto de solubilidade (P.S.). 
Quando um  sal pouco solúvel é co
locado em água, parte dele se dis
solve, dissociando-se em íons. Adi
cionando-se mais sal, forma-se 
um a solução saturada, ficando o 
excesso sob forma sólida (“corpo 
de chão”) e estabelecendo-se um 
equilíbrio entre os íons da solução 
saturada e o excesso de sólido. Co
locando-se cloreto de prata em 
água tem-se o equilíbrio:

AgCl( Ag+ + Cl 
ao qual se pode aplicar a lei da 
ação das massas:

|A g*) [C PI _  
lAgCI,,,]

onde AgClcsi indica a concentra
ção do sal sólido, [Ag ] e [Cl ], as 
concentrações dos íons prata e clo
reto, e K e a constante de dissocia
ção do cloreto de prata.

Como a concentração do sólido 
é constante, independente da quan
tidade de sólido presente, tem-se: 
[Ag+] [C ri =  K [AgCI m l  = P.S.

O produto de solubilidade de um 
sal é, pois, o produto da concentra
ção molar de seus íons na solução 
saturada desse sal, elevada a potên
cias iguais aos coeficientes ionicos 
(que no caso é 1). Quanto maior o 
P.S., maior é a solubilidade do sal.

A 25°C, a solubilidade do AgCI 
em água é 1,1 x 10-6 m oles/l. Isto 
quer dizer que, ao se dissolver 1,1 
x IO-5 moles de AgCI em um litro 
de água, obtém-se uma solução sa
turada de AgCI, contendo 1,1 x 
10- s  moles de Cl-  e igual número 
de moles de Ag+, pois o sal é total
mente dissociado em solução. O 
P.S.será:
P. S. AgCI = l_Ag+1 [CPI = 
= (1,1 x 10'!)(1,1 x IO») = i t2 % IO'!».

Qualquer solução contendo íons 
de Ag+ e Cl~, mais excesso de 
AgCI sólido, terá um P.S. de 1,2 x 
10-10. Se o produto da concentra
ção dos dois íons for inferior a esse 
valor, o sal estará dissolvido em 
água. Desde que o valor seja atin
gido, o sal precipita. Quando esse 
valor é muito pequeno, o cloreto de 
prata  é considerado insolúvel.

Quando AgCI sólido é colocado 
em água, a concentração dos dois 
íons terá de ser a mesma. Entre
tanto é possível preparar soluções 
em que estes valores sejam diferen
tes. Adicionando-se uma quanti
dade mínima de nitrato de prata a 
uma solução de cloreto de sódio, 
precipita-se AgCI, pois a quanti
dade de cloreto é tão grande que 0  
P.S. do AgCI é imediatamente atin
gido, havendo precipitação do sal. 
O conhecimento do valor do P.S. 
dos diferentes sais permite prever a 
ordem de precipitação quando se 
formam simultaneamente diversos 
sais pouco solúveis.

Na natureza, sais em form a cristalina exibem  aspectos muito variados. (Em VEJA  T A M B É M : Á cidos; Bases; 
cim a, cristal de dolom ita. Em baixo, um cristal de sulfato de cobre.) Sal.
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é também significativo nos proces
sos metalúrgicos e na manufatura 
do cimento.

E ainda empregado na pecuária 
e na indústria farmacêutica, onde 
toma parte na preparação de pur
gantes, antídotos contra venenos 
industriais (nitrato de prata) e e_m 
soluções fisiológicas de aplicação 
endovenosa.

Salinas

O sal comum é o composto mi
neral mais abundante da água do 
mar. Encontra-se numa proporção 
de 3,3% em média, variando porém 
entre 2,9% e 3,5% nas regiões 
equatoriais. A evaporação da agua 
do mar fornece a seguinte composi
ção mineralógica media: cloreto de 
sódio, 77,82%; cloreto de magné
sio, 9,44%; sulfato de magnésio, 
6,57%; sulfato de cálcio, 3,44%; 
cloreto de potássio, 2 , 1 1 %; bro
meto de magnésio, 0 ,2 2 %; e algum 
carbonato de cálcio.

A halita, comumente conhecida 
por sal-gema, é cloreto de sódio 
cristalizado. Ocorre na forma de

f
randes massas rochosas e distri- 
ui-se por quase todo o mundo, 

aparecendo em rochas de qualquer 
idade. Quase todos os grandes de
pósitos de halita originam-se da 
evaporação da água do mar repre
sada em lagos.

Apesar de a maior parte do sal 
comercial ser retirada do mar, exis
tem importantes minas de sal- 
gema. Algumas apresentam o mi
neral com teor de pureza tão 
elevado que se torna dispensável o 
beneficiamento para comercializa
ção. Isso acontece em certas minas 
dos Estados Unidos e da França. 
Sais da Inglaterra, menos puros, 
apresentam a característica de te
rem impurezas concentradas em 
grandes torrões, sendo então facil 
mente eliminadas. Pode-se também 
tratá-los com solução saturada de 
cloreto de sódio contendo ácido 
clorídrico diluído, onde as impure
zas do tipo gesso (sulfato de cál
cio), sais de magnésio e óxido de 
ferro são dissolvidas, permane
cendo insolúveis os cristais de clo
reto de sódio puro.

O maior produtor de sal são os 
Estados Unidos, seguidos pela 
China, União Soviética, Reino 
Unido e Brasil.

Segundo o Ministério das Minas 
e Energia do Brasil, no início da 
década de 1970, a produção mun
dial era aproximadamente 1 1 2  mi
lhões de toneladas.

Em 1970, o Brasil apresentou 
uma produção de 1 826 172 tonela
das, distribuídas pelo Rio Grande 
do Norte, o maior produtor 
(1 095 313 t), Rio de Janeiro 
(285 230 t), Ceará (270 486 t), Ma
ranhão (114 874 t), Piauí (46 194 
t), Bahia (1 828 t), Pernambuco 
(1 804 t) e Alagoas (157 t).

Tanto a qualidade quanto a 
quantidade do sal dependem da 
pluviosidade, umidade atmosférica, 
temperatura, direção dos ventos, 
impermeabilidade do solo e áreas 
de evaporação e cristalização.

Quando esse mineral é prove
niente de rios salgados caudalosos, 
sua cor é geralmente amarelada 
pelo excesso de argila. Se provém 
de bacias estagnadas, apresenta-se

O m ar fornece a parte principal do sal necessário ao equilíbrio do organism o humano e aos fins industriais.

Em química*, a denominação 
sais* engloba uma categoria de 
substâncias resultantes da ligação 
iônica entre um radical ácido e um 
radical básico. Um exemplo de tais 
substâncias é o cloreto de sódio 
(NaCl), chamado de “sal mari
nho”, “sal comum”, ou simples
mente “sal”. Ele pode ser obtido a 
partir de duas fontes principais: a 
água do mar ou de lagos internos 
(como o mar Morto); e os depósi
tos terrestres de sal-gema.

O sal comum cristaliza-se na 
forma cúbica e apresenta ponto de 
fusão de 800°C. É facilmente dis
solvido pela água, e tal solubilidade 
aumenta com a elevação da tempe
ratura. A 20°C, cem partes de água 
dissolvem 35,8 partes de sal; a 
100°C, dissolvem 39,2 partes; a 
108,7°C (quando se dá o ponto de 
ebulição da solução salina), dissol
vem 39,6 partes.

Quando a temperatura da solu
ção salina cai abaixo de 0°C, preci
pita-se hidrato cristalino (NaCl. 
2 H O ).

O sal e de extrema importancia 
na alimentação humana, pois é res
ponsável pelo equilíbrio químico e 
hídrico do corpo.

Pelas características hidrófilas 
(as mesmas que determinam sua 
importância para o corpo humano), 
o sal é empregado na conservação 
de carnes, peles, peixes e diversos 
outros tipos de alimentos. Ao ab
sorver toda a água do alimento, a 
salgadura impede o desenvolvi
mento e proliferação de bactérias.

Na industria química, o sal entra 
como elemento indispensável na 
produção de carbonato de sódio, 
hidróxido de sódio (soda cáustica), 
ácido clorídrico, hipoclorito de cál
cio e muitos outros. As indústrias 
de vidro e de sabões, por exemplo, 
dependem do cloreto ae sódio, que

A extração pode ser m anual ou mecftnica. No Brasil, a produção está con
centrada principalm ente no Rio Grande do N orte. (Salinas de Mossoró.)



124 Sal

com cristais pequenos e alta por
centagem de magnésio. E, quando 
a salina se encontra em lugar seco, 
com lençóis freáticos profundos, o 
sal obtido apresenta cristais gran
des, que são praticamente isentos 
de magnésio.

O sal marinho é basicamente ex
traído pela evaporação de grande 
quantidade de água ao mar, levada 
a reservatórios rasos e de grande 
superfície. Depois de certo tempo 
ao Sol, a solução satura-se e o clo
reto de sódio precipita-se.

Os recursos técnicos utilizados 
variam, conforme a região e as 
condições, mais ou menos favorá
veis. Normalmente existem duas 
áreas: uma de evaporação, onde a 
salmoura é levada a uma concen
tração de aproximadamente 25° Bé 
(grau Baume, que corresponde a 75 
gramas de água destilada e 25 gra
m as de sal marinho); outra de cris
talização, onde se precipita cloreto 
de sódio.

Técnicas de produção

Na obtenção de sal, existem pro
cessos bastante primitivos que se 
baseiam apenas nas condições am
bientais locais. A impermeabiliza
ção do terreno é feita com algas. O 
sal é recolhido com rodos de ma
deira e empijhado ao lado do cris- 
talizador. Não existe proteção con
tra condições atmosféricas 
adversas; por isso, o sal assim ob
tido geralmente não é de boa quali
dade. Algumas salinas não mecani
zadas possuem certos controles 
técnicos, capazes de captar a água 
do mar (cerca de 3,5° Be) em reser
vatórios abertos, para que haja a 
decantação de detritos em suspen
são. A água é bombeada para os 
campos de evaporação, onde al
cança uma concentração de 2 0  a 
25° Bé. Esta densidade provoca a 
precipitação da maioria dos outros 
sais, e corresponde ao início da 
precipitação do cloreto de sódio. 
Passando para as áreas de cristali
zação, a solução salina, já  satu
rada, precipita o cloreto de sódio. 
Acima de 29° Bé, as chamadas 
“águas-mães” são refugadas, pois 
têm sal de magnésio em demasia. 
No decorrer dessa operação, o vo
lume de água sofre decrescimo de 
90% (o volume de água-mãe re
fugado equivale a 10%). Após ter 
sido finalmente coletado, o sal é la
vado em solução salina saturada e 
armazenado no interior de galpões.

Na região salineira de Cabo 
Frio, Estado do Rio de Janeiro, os 
cata-ventos são utilizados para 
acionar as bombas que captam pri
meiro a água salgada da lagoa de 
Araruam a, com concentração mais 
alta que a água do mar (da ordem 
de 5o Bé). Depois, bombeiam a sal
moura a 25° Bé para os evaporado- 
res finais. Os montes de sal ficam 
expostos à intempérie para que 
haja separação natural dos sais de 
magnésio, que, sendo higroscópi- 
cos, escorrem, deixando o cloreto 
de sódio puro.

A “água-mãe” possui alta densi
dade (30° Bé ou mais) e é rica em 
sais de magnésio, sódio e potássio. 
No Brasil extraem-se dessa solução 
apenas bromo elementar e carbo
nato de magnésio. Em outros paí-
ses utiliza-se a água-mãe com óti

mos resultados para extração de 
cloreto de magnésio, sulfato de 
magnésio, cloreto de potássio, etc.

Extração contínua

Dentre os processos de extração 
contínua de sal, destacam-se a eva
poração a vácuo, a combustão sub
mersa (patente Alberger) e o pro
cesso ISC.

A evaporação a vácuo é feita em 
grandes panelas de vácuo, geral
mente verticais, de ferro fundido e 
com revestimentos isolantes. São 
divididas em três seções: duas côni
cas e a central cilíndrica, contendo 
grande número de tubos de cobre. 
Devido à baixa pressão criada por 
bombas de vácuo, a água do mar 
ferve a 45°C. O aquecimento é 
feito por meio de vapor circulante, 
no exterior dos tubos, dentro dos 
quais corre a água salgada. 
Quando a salmoura atinge o ponto 
de saturação, o cloreto de sódio co
meça a se cristalizar, precipitan
do-se no fundo, ao qual se liga um 
tubo chamado coletor de sal. Os 
cristais têm seu tamanho contro
lado pela velocidade de evapora
ção. A lama de sal é recolhida num 
filtro de vácuo ou numa centrífuga 
que estabiliza o conteúdo de água 
em 0 ,0 2 %. O sulfato de cálcio 
(CaSO .) é a principal impureza en
contrada, mas pode ser mantido em 
suspensão na salmoura, para a se
guir ser recolhido periodicamente.

O processo de combustão sub
mersa utiliza uma chama em con
tato com o líquido. O rendimento 
calorífico é total.

A patente Alberger utiliza aque
cimento sob pressão positiva. A 
água do mar é aquecida até uma 
temperatura de aproximadamente 
145°C , quando o C aS 0 4 perde sua 
solubilidade e começa a precipi
tar-se na bateria de gravelers —  re
cipientes formados de pedregulhos, 
destinados à separação dos sais de 
•cálcio. A salmoura passa por uma 
série de flashers, onde a tempera
tura e a pressão são reconduzidas 
aos valores normais. O sal começa 
a cristalizar-se, e a solução é jo 
gada num tanque onde se completa 
a cristalização. Uma centrífuga in- 
cumbe-se de separar a salmoura 
persistente na lama de sal, que é re
conduzida para o sistema.

O processo ISC, por outro lado, 
destina-se a refinar sal de qualidade 
inferior. O mineral é introduzido 
em uma salmoura circulante, e a 
mistura encaminha-se para um 
aquecedor de contato direto onde, 
devido à temperatura, a ação do 
vapor produz a dissolução com
pleta do sal. O líquido vai em se
guida para um saturador onde, a 
cerca de 107°C, completa-se a sa
turação. O decantador é a etapa se
guinte, onde ficam os materiais in
solúveis; o que sobrar vai para um 
filtro de vácuo. A salmoura passa 
por um flasher, onde o sal cristaliza 
e, a seguir, separa-se da lama. 
Mantendo-se o pH  da salmoura cir
culante próximo de 1 0 ,8  (com 
acréscimo de soda), o sal final pro
duzido poderá apresentar um teor 
de 99,98% de pureza.

VEJA TAM BÉM : Mineral; Sais.

M ar M orto: o mais alto teor da salinidade em  todo o m undo. Formações  
salinas acum ularam -se ao longo de m ilânios, criando estranha paisagem .

De estado natural (em  cim a) até o consumo público, o sal atravessa geral
m ente um a série de tratam entos que v isam  elim inar suas im purezas.
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Salário

Na escravidão*, o único paga
mento recebidoj>elos trabalhadores 
era uma porção de alimento ou 
uma soma em dinheiro para sobre
viver. A renda do amo dependia do 
seu número de escravos e da dife
rença entre o produto do trabalho 
destes e seu custo de subsistência.

No feudalismo*, os servos de 
gleba produziam sua própria sub
sistência. Em troca da proteção e 
terra recebidas, eram obrigados a 
cultivar os campos do senhor, ou 
pagar-lhe renda em dinheiro ou 
produtos. Na Idade Média, o arte
são, trabalhador manual livre, ope
rava com seus próprios instrumen
tos, em sua própria oficina, 
vendendo no mercado — ele 
mesmo — as mercadorias produzi
das. O assalariado, trabalhador 
típico do capitalismo*, recebe uma 
soma em dinheiro pelo trabalho 
que executa, usando os meios de 
produção do empregador, ao qual 
pertence o produto do trabalho.

Tipos de salário

Em geral, um assalariado recebe 
por jornada de trabalho ou por 
peça produzida. O primeiro caso 
diz respeito aos que recebem por 
hora, dia, semana ou mês.

A quantia percebida pelo assala
riado que recebe por produção 
(peça) pode ser afetada por qual
quer mudança na velocidade do 
trabalho.

No principio da industrialização 
inglesa, era bastante comum o sis
tema de putting-out. O capitalista 
entregava certo número de peças 
para serem transformadas em sua 
oficina ou na casa do produtor 
(dono ainda de seus instrumentos 
de trabalho). Para o empresário, o 
sistema era bastante cômodo, uma 
vez que pagava uma quantia fixa 
pela peça e não tinha nenhuma 
obrigaçao adicional em relação ao 
trabalhador.

Entretanto, a tendência que se 
firmou foi a do assalariamento di
reto, por horas de trabalho, que ga 
rantia a fixação da mão-de-obra e 
a continuidade da produção. O sis
tema que mais interessava aos as
salariados, no entanto, era o paga
mento mensal: contando seus 
ganhos por dia, uma doença que os 
tirasse do trabalho durante três 
dias, por exemplo, representaria 
um desconto de 1 0 % no ordenado 
mensal. Além do mais, os fins de 
semana não eram remunerados e as 
férias — quando havia —  eram 
calculadas sobre o número de dias 
trabalhados em média durante um 
mês.

A tendência à mensualização 
continuou se acentuando. Na 
França, os operários da Renault 
conseguiram a generalização do 
sistema apenas em 1973.

Os salarios podem aumentar ou 
diminuir por uma série de fenôme
nos, entre os quais a introdução de 
novas máquinas, excesso ou falta 
de mão-de-obra* no mercado, qua
lificação do trabalho, influência

PP5*
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A moderna tecnologia perm itiu a redução do número de operários em  vários setores, aum entando a oferta de m ão- 
de-obra. Disso podem resultar crises de desemprego, levando o trabalhador a aceitar menores salários.

No sistema feudal, geralm ente não havia rem uneração para o trabalho.

dos organismos de representação 
dos assalariados e intervenção do 
Estado*.

A medida que o capitalismo se 
desenvolve, aumentando a produti
vidade, a porção do capital desti
nada ao trabalho (salários) tende a 
declinar em relação à remuneração 
do capital (lucro*). Ao mesmo 
tempo, tende a cair o número de 
trabalhadores necessários: se, com 
o mesmo, ou menor, número de 
operários, e durante o mesmo nú
mero de horas, uma indústria pode 
obter duas vezes mais mercadorias; 
ela deixará de contratar — ou ate 
mesmo chegará a despedir — ope
rários. Havendo uma quantidade 
maior de trabalhadores do que de 
empregos, a competição entre os 
trabalhadores pode acarretar a 
queda dos salários.

A oferta e procura de mão-de- 
obra muitas vezes decide o nível sa
larial no sistema capitalista: o de
semprego* pode obrigar um 
trabalhador a aceitar um salário 
menor, diminuindo assim o nível de 
remuneração da categoria a que 
pertence. A pobreza pode fazer 
com que um maior número de mu
lheres e jovens busquem ocupação, 
fato que pressiona o trabalhador a 
aumentar o número de horas ou a 
intensificar o trabalho (já que, em 
caso contrário, é possível que ele 
seja substituído).

Em contrapartida, em caso de 
falta de mão-de-obra no mercado,
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o nível dos salários tende a subir; 
os trabalhadores podem até mesmo 
aumentar seu período de descanso 
ou praticar métodos menos fatigan
tes de trabalho.

A qualificação tem também 
certa importância na remuneração 
do trabalhador. A maior parte aas 
tarefas desagradáveis e perigosas 
acha-se entre as de nível salarial 
mais baixo. Ao contrário, os traba
lhos que exigem certa qualificação 
são mais bem remunerados, em
bora não fujam às leis da oferta e 
da procura e sejam mesmo vulnerá
veis às alterações da produtividade 
do trabalho.

As faixas salariais variam tam 
bém segundo fatores de caráter 
geográfico (importância maior ou 
menor de uma ocupação segundo a 
região) e de caráter ocupacional (ti
pos diferentes de indústrias, ainda 
que elas estejam situadas no 
mesmo local).

Sindicatos e Estado

A força e o poder de barganha 
dos sindicatos* muitas vezes pesam 
no padrão de salários de um país.

Com a função essencial de de
fender os assalariados, substituindo 
a contratação individual pela con
tratação coletiva, òs sindicatos po
dem melhorar e uniformizar os sa
lários em todos os ramos 
industriais.

O sindicalismo teve origem no 
rápido desenvolvimento da indús
tria manufatureira no século XIX. 
Em geral, eram associações locais, 
com número reduzido de artesãos 
selecionados, que representavam a 
“ aristocracia” da classe trabalha
dora. Seu objetivo: obter posição 
privilegiada no mercado de traba
lho, usando métodos monopolistas 
das velhas corporações; dessa 
forma, procuravam fazer de seus 
associados uma elite que venderia 
seus serviços a um preço maior.

Os novos sindicatos procuraram 
melhores salários para seus mem
bros, por meio da contratação cole
tiva. Essas organizações se uniriam 
mais tarde, formando Uniões de 
Trabalhadores, e usando uma arma 
bastante poderosa: a greve. Em 
muitos países, como a Inglaterra, 
os sindicatos passaram a tomar 
parte também da ação política, 
obrigando o Estado a intervir no 
mercado de trabalho.

Foi assim que se conseguiram 
leis trabalhistas e o salário mínimo 
legal.

Os mecanismos de implantação 
do salário mínimo são muito diver
sos e, em geral, podem ser fixados 
diferentemente segundo o tipo de 
indústria e região, embora seja nor
mal a fixação de um padrão nacio
nal. Isso porque o custo de vida 
pode variar de região para região 
e o valor de uma qualificação pro
fissional pode variar de indústria 
para indústria.

O problema mais sério na elabo
ração de um salário mínimo diz 
respeito aos trabalhadores do 
campo, principalmente nos países 
subdesenvolvidos. A falta de infor
mações, fiscalização e _sindicaliza- 
ção, comum em nações pobres, 
torna difícil a obediencia às leis 
trabalhistas.

A questão salarial passou a ser

uma questão de Estado, particular
mente após a Segunda* Guerra 
Mundial, quando se tornou maior 
a vigilância relativa ao cumpri
mento de normas trabalhistas. 
Houve progresso na observação 
dos mínimos salariais e na adoção 
de sistemas de seguro social.

Alterações

Não basta que os salários aumen
tem para que haja um aumento no 
padrao de vida do assalariado. A 
remuneração de um trabalhador 
pode subir 1 0 0 % e seu poder de 
compra reduzir-se 2 0 %: isto ocorre 
se o custo de vida aumentar 1 2 0 %. 
Nesse caso, o salário nominal cres
ceu 1 0 0 %, mas o salário real caiu 
9 %. O cálculo é o seguinte: em re
lação à situação inicial na qual a 
um salário de 1 0 0  correspond|a um 
custo de vida de 1 0 0 , o salário su
biu para 2 0 0  e o custo de vida para 
2 2 0 . O salário real inicialmente era 
1 (=  1 0 0  -r 1 0 0 ) e passou para 
0,91 (=  2 0 0  t  2 2 0 ), ou seja, caiu 
9%.

Os reajustes salariais devem obe
decer às variações do custo de vida, 
que são medidas tomando por base 
o orçamento médio de uma família 
operária, levando em conta as ne
cessidades médias em gêneros ali
mentícios, habitação, vestuário, 
saúde, educação, lazer, etc. Em 
épocas de inflação*, os salários no
minais tendem a crescer, mas os sa
lários reais não acompanham o rá
pido crescimento dos preços.

Alguns sindicatos operários 
acrescentaram um item importante 
na revisão dos índices salariais. 
Trata-se da lucratividade relativa 
obtida pela empresa durante o ano: 
os índices seriam maiores nos seto
res onde os lucros foram maiores. 
Em muitos países subdesenvolvi
dos, o tema começava a aparecer 
desde o início da aécada de 1970 
com certa intensidade: os operários 
das indústrias de capital estran
geiro passaram a reclamar aumen
tos baseados na taxa de lucro des
sas empresas. Os trabalhadores das 
nações desenvolvidas apoiaram — 
e até estimularam — essa tese, uma 
vez que a baixa remuneração de 
trabalho no Terceiro Mundo atrai 
capitais de seus países, e reduz o 
emprego neles, o que tende a dimi
nuir seus próprios salários.

Teorias

Tradicionalmente, afirmava-se 
que o nível dos salários não podia, 
salvo casos excepcionais, ser alte
rado por ações que interferissem no 
livre jogo das forças econômicas 
do mercado. A teoria da subsistên
cia dizia que o preço da mão-de- 
obra depende do nível de subsistên
cia do trabalhador: o salário é 
igual à quantidade de artigos neces
sários para alimentar, vestir e abri
gar o trabalhador e sua família. Se
gundo esta teoria, que tem em 
Ricardo* um de seus representan
tes, o salário para a sociedade re
presenta o custo “por permitir aos 
trabalhadores subsistir e perpetuar 
sua raça”.

Havendo aumento do salário 
real por algum tipo de pressão “ex- 
tra-econômica”, supõe-se que a 
oferta de força de trabalho aumente

A atuação sindical pode ter forte  influência sobre os níveis salariais.

Trabalhadores urbanos sem qualificação são mal rem unerados. A questão 
salarial è ainda mais grave entre cam poneses de países subdesenvolvidos.
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Salvador

A inflação com prim e os salários reais, reduzindo seu poder aquisitivo.

Capital do Estado da Bahia* e 
primeira capital do Brasil, Salva
dor é uma das cidades que docu
mentaram quase todas as grandes 
linhas do desenvolvimento histó
rico do pais. Fundada por Tomé de 
Sousa* em 1549, patenteou a pre
dominância da função militar das 
cidades.

Escolhida para servir de sede do 
governo geral e de praça forte con
tra ataques piratas, Salvador teve 
seu núcleo inicial protegido pela es
carpa litorânea, de um lado, e por 
vales profundos, de outro. No co
meço, era formada por contornos 
bem definidos: quase um triângulo, 
em cujos vértices situavam-se as 
Portas de São Bento e do Carmo 
(atual Praça Castro Alves e Largo 
do Pelourinho), o vale do rio das 
Tripas (Baixa do Sapateiro) e a es
carpa que dava para a baía de To
dos os Santos.

A exploração da cana-de-açúcar 
foi a principal atividade econômica 
em seu primeiro século de existên
cia, a exemplo do resto da colônia. 
Nos locais onde a cana era inviá-

poi
Ns

vel, cultivava-se o fumo, ao passo 
que o gado desenvolveu-se sertão 
adentro. Essas atividades intensifi
caram a vida do porto e da pe
quena população que veio com o 
governador-geral (1  2 0 0  pessoas, 
entre padres, soldados, degredados, 
colonos e escravos negros).

No século XVII, quando a popu
lação era de 10 000 habitantes, Sal
vador documentou outro fato im- 

rtante: as invasões holandesas*, 
a primeira investida (1623), os in

vasores só permaneceram por um 
ano; quando tentaram invadir no
vamente, quinze anos depois, fo
ram definitivamente repelidos.

Apesar da decadência do açúcar, 
a capital continuou prosperando e 
sendo o centro da nobreza colonial: 
foi nessa época que se construíram 
muitas de suas ricas igrejas cober
tas de ouro e que sua população 
cresceu vertiginosamente.

Salvador viu também o ciclo da 
mineração com a descoberta de 
ouro e diamante na chapada Dia
mantina. Com a exportação desses 
produtos saidos pelo seu porto, a 
cidade conheceu a riqueza das 
construções barrocas que, pouco 
mais tarde, inundariam a paisagem 
de Minas* Gerais. O ciclo, no en
tanto, foi curto; sua decadência 
coincidiu com o descobrimento de 
ouro nas Minas Gerais.

e isso deveria, conseqüentemente, 
anular a elevação do salário real.

Para o marxismo*, o valor-tra- 
balho é constituído de dois elemen
tos: um meramente físico e outro 
histórico-social. O primeiro deter
mina seu limite final, o nível de sua 
subsistência. Quando os sindicatos 
lutam pelo aumento dos salários, 
eles expandem o “elemento social” 
do salario e as vantagens que con
seguem ajudam a delinear o futuro 
padrão de vida.

O marginalismo*, por sua vez, 
explica o preço das mercadorias 
em função de sua utilidade margi
nal, que é proporcionada pela ul
tima unidade de uma oferta deter
minada. Dessa forma, o preço da 
força de trabalho poderia expres
sar-se através do produto a mais, 
obtido com o trabalho adicional da 
última unidade dessa oferta. Su- 
põe-se que a utilidade marginal seja 
decrescente, de modo que cada tra
balhador a mais empregado numa 
empresa produza menos que os an
teriormente empregados. O empre
gador não pagará a este trabalha
dor mais do que ele produz e isso 
determina seu salário. Como todos 
os trabalhadores que fazem o 
mesmo serviço recebem o mesmo 
salário, este corresponde à produti
vidade marginal. Esta teoria não é 
comprovada na prática, pois numa 
empresa em que trabalham muitas 
pessoas, num processo de divisão* 
do trabalho, nao há como determi
nar a produtividade do último tra
balhador, ou de qualquer outro tra
balhador individual.

No Brasil

O salário mínimo foi instituído 
no Brasil em 1936 (Lei n.° 185) e 
conservado pela Consolidação das 
Leis do Trabalho em 1943.

Tratava-se de um “salário 
mínimo vital” , pois deveria ser de
terminado pelo valor das despesas 
diárias com alimentação, habita
ção, vestuário, transporte e higiene. 
Seu valor deveria ainda variar de 
acordo com a região, zona ou sub- 
zona, observando-se as necessida
des normais de vida de cada lugar.

Por causa da inflação, o salario 
mínimo sofreu numerosas altera
ções em seu valor nominal. Apesar 
das pesquisas sobre custo de vida, 
os reajustes não alcançáram o ver
dadeiro nível desse custo, provo
cando assim uma depreciação 
contínua do salário mínimo real.

Em 1965, atribuindo aos aumen
tos salariais indiscriminados a 
causa da inflação, o governo do 
Marechal Castelo* Branco estabe
leceu novas normas de disciplina 
salarial. As metas dessa política 
eram, de um modo geral, uniformi
zar os padrões salariais de todo o 
país e assegurar intervalos mínimos 
de um ano para os reajustes. O pa
drão de reajustamento dos salários 
é calculado e outorgado pelo go
verno federal para todo o país e 
propõe-se a reconstituir o salário 
médio dos 24 meses anteriores ao 
reajustamento, acrescido de uma 
parcela correspondente ao aumento 
da produtividade do trabalho.

A Justiça do Trabalho deve apli
car este padrão aos contratos cole
tivos de trabalho, cabendo aos sin
dicatos de empregadores e de 
empregados aceitá-lo.

VEJA TAM BÉM : Capital; Divi
são do Trabalho; Emprego; Juro; 
Lucro; Marginalismo; Marxismo; 
Mercado; Política Econômica; 
Poupança: Renda; Trabalho Hu
mano; Trabalho, Força de.

Capital de um dos maiores Estados do Brasil, Salvador cresceu na baia de 
Todos os Santos, ao redor do marco onde Tom é de Sousa desembarcou.
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No século X V II. os holandeses dom inaram  a cidade. Mas foram  repelidos.

Para o desenvolvim ento, seria instalado o Centro Industrial de Aratu.

Quando o centro econômico se 
deslocou para o centro-oeste, Sal
vador foi relegada para um se
gundo plano, perdendo em 1763 
sua condição de capital da colônia, 
em favor do Rio* de Janeiro.

Mesmo com a decadência, o 
porto continuou exercendo grande 
influência sobre uma considerável 
área produtora de açúcar, fumo, 
couro, madeira e oleaginosas (in
fluência que seria ampfiada com a 
abertura dos portos, em 1808). A 
importância de Salvador justificou 
a construção de uma linha ferroviá
ria que, nos fins do século XIX , le
vava até o mar vários produtos 
agrícolas, como o cacau, cuja cul
tura seria incrementada em Ilhéus 
a partir de 1939.

Mas a capital da Bahia não 
acompanhou o desenvolvimento 
urbano experimentado por outras 
cidades brasileiras no decorrer do 
século XX.

Mesmo atraindo fábricas, princi
palmente têxteis, a industrialização 
de Salvador foi incipiente e des
continua, não ultrapassando em 
importância a agricultura e a extra
ção mineral e vegetal.

A partir da segunda metade do 
século XX, as expectativas da capi

tal baiana concentraram-se nos len
çóis petrolíferos descobertos no Es
tado, que permitiram um certo 
crescimento da cidade. A popula
ção (200 000 habitantes em 1900, 
283 000 em 1920 e 290 000 em 
1940) chegaria a 1 195 942 em 
1970 (IBGE).

O crescimento populacional, no 
entanto, não se combinou com o 
desenvolvimento econômico: foi re
sultado da estagnação e subdesen
volvimento de sua área de influên
cia (a deterioração das relações de 
emprego no campo fizeram com 
que grandes massas rurais buscas
sem na capital melhores condições 
de vida). Novas possibilidades pa
reciam abrir-se com a criação do 
Centro Industrial de Aratu, situado 
a 2 0  quilômetros da capital baiana. 
De efetivo, porém, um setor parecia 
estar se desenvolvendo intensa
mente: o turismo.

Centro histórico 
e artístico

Salvador possui 165 igrejas que, 
ao lado dos fortes e de outras cons
truções, contam boa parte de sua 
história.

O cartão de visita da cidade é o

Elevador Lacerda (no alto) e Ladeira do Pelourinho —  símbolos tradicionais  
e atrações turísticas perm anentes. A cim a, o forte  de São M arcelo , testem u
nha da im portância da função m ilitar no início da história da cidade.
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Nas numerosas igrejas coloniais, a exuberância barroca docum enta um passado de opulência e religiosidade.

0  tabuleiro de acarajé registra a herança cultural negra, em  meio ao cenário de praias que cerca Salvador.

elevador Lacerda, inaugurado em 
1869 para ligar as partes alta e 
baixa. Era movido a vapor até 
1928, quando passou a operar com 
eletricidade.

A igreja de Nossa Senhora da 
Conceição (Conceição da Praia) 
fica ao lado do Elevador, e foi er
guida por Tomé de Sousa. O plano 
inclinado do Pilar, por sua vez, ou
tra maneira de passar “de um an
dar da cidade para outro” , fica 
perto da Igreja do Pilar, obra que 
m arca a transição entre o barroco* 
e o rococó*, com riquíssimas al
faias de ouro e prata. A pequena 
Igreja da Boa Viagem é a mais im
portante no primeiro dia do ano, 

uando se comemora a Festa do 
enhor dos Navegantes; é perto 

dela que está a Igreja de Nossa Se
nhora do Monte Serrat (do século 
XVI), quase sobre o mar (a ima
gem de São Pedro Arrependido, de 
Frei Agostinho da Piedade*, en
contra-se nessa igreja). A Festa da 
Lavagem, que se repete todo ano, 
desde 1804, no segundo domingo 
depois de Reis, e realizada na 
Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, 
a mais popular da Bahia.

No Terreiro de Jesus há obras de 
arte sacra muito importantes. Uma

delas é a Igreja de São Francisco, 
com anjinhos, colunas, santos, ar
cos e flores talhados em madeira 
fina e recobertos de ouro; há ainda 
azulejos formando painéis imensos 
com cenas bíblicas; o claustro é 
cercado por azulejos de Delft, que 
vieram como lastro nos porões dos 
navios (a igreja foi iniciada em 
1591 e só ficou pronta em 1723). 
Outra obra importante é a Igreja da 
Venerável Ordem Terceira de São 
Francisco: sua fachada é esculpida 
no estilo barroco espanhol; cons
truída em 1702, a fachada perma
neceu escondida, recoberta de cal, 
durante muitos anos, sendo desco
berta em 1932. Ainda no Terreiro 
de Jesus estão as igrejas da Ordem 
Terceira de São Domingos (século
XVIII), de São Paulo dos Clérigos 
e a Catedral Basílica (onde se en
contram o túmulo de Mem de Sá* 
e a cela onde morreu o Padre Antô
nio Vieira*).

A única igreja que permite o ve
lório de pais e mães-de-santo é a de 
N. S.a do Rosário dos Pretos, na 
Rua do Carmo, no Pelourinho. 
Perto dela está a Igreja do Passo. 
As duas são do século XVIII.

No meio do porto, como se fo^se 
uma ilha, encontra-se o Forte de

São Marcelo, construído em 1623 
para repelir os ataques dos holan
deses. Mas não foi o primeiro: em 
1593, já  estava erguido o de Santo 
Antônio da Barra, cenário de lutas 
durante as invasões holandesas, 
Guerra da Independência e Revolu
ção da Sabinada*. Situa-se perto 
do Forte de Santa Maria, na colina 
de Santo Antônio.

O Forte de São Paulo da G am 
boa fica entre o de São Marcelo e 
o de São Diogo.

Nenhuma dessas construções 
militares é tão importante, do 
ponto de vista da arquitetura colo
nial, quanto o Forte de Monte Ser
rat, construído perto da igreja no 
século XVI.

Salvador tem inúmeras praias 
que formam um colar de, aproxi
madamente, 35 quilômetros. Uma 
das mais belas (Arembepe) por 
volta de 1970 viu-se ameaçada pela 
poluição da única fábrica de dió
xido de titânio da América Latina, 
a Timbrás.

VEJA TAM BÉM : Bahia; Barroco; 
Brasil —  História; Escravidão; 
Holandês, Domínio; Sabinada.

Salvamento

O ato de salvar consiste em pres
tar socorro a alguém ou a alguma 
coisa, livrando-a de qualquer situa
ção de perigo.

Atualmente, a idéia de salva
mento surge associada à busca, isto 
é, reconhecimento sistemático de 
uma determinada área, de forma 
que todo o local sofra vigilância vi
sual ou eletrônica. Dessa forma, 
salvamento e busca constituem um 
único conjunto de ações com o ob
jetivo de reconhecer áreas, locali
zar acidentes e desastres, socorrer 
e remover sobreviventes para locais 
seguros.

Internacionalmente, o sistema de 
operações de busca e salvamento é 
designado pela sigla S A R  (Search 
and Rescue) e tem por finalidade o 
emprego de pessoal e de recursos 
disponíveis para a prestação de so
corro.

Existem organizações que estu
dam a segurança aérea e marítima 
com o objetivo de elaborar ma
nuais com normas de ação. Dentre 
elas, destacam-se a Organização da 
Aviação Civil Internacional 
(ICAO) e a Organização Consul
tiva Marítima Intergovernamental 
(OCMI).

No continente americano, a 
Junta Interamericana de Defesa 
elaborou um manual, procurando 
complementar todas as prescrições 
conhecidas e estabelecidas interna
cionalmente, padronizar procedi
mentos para a execução de busca 
e salvamento e estabelecer precei
tos para a cooperação mútua entre 
os diversos países. Além disso, 
serve como base para a padroniza
ção de manuais que outros países 
possam vir a elaborar.

O SAR no Brasil

O Estado-Maior das Forças Ar
madas adotou o manual elaborado 
pela Junta Interamericana de De
fesa, apenas colocando restrições 
naquilo que pudesse entrar em con
flito com a legislação e com os con
ceitos já  consagrados (particular
mente em relaçao à propriedade, 
definições e material).

No Brasil, a Organização de 
Busca e Salvamento e estabelecida 
através de um Plano Nacional 
SAR, que abrange as operações 
que envolvem pessoal e material 
militar e civil do país, e até mesmo 
pessoal e material de nações estran
geiras, de acordo com responsabi
lidades assumidas com a ICAO. 
Assim, durante a condução de 
operações SAR, devem ser obser
vadas as normas da ICAO, as leis 
civis e várias outras leis e regula
mentos nacionais e estrangeiros.

Por outro lado, todo o pessoal 
sob jurisdição do Plano Nacional 
SAR deve ter total conhecimento 
dos aspectos legais das operações 
SAR a fim de evitar relações des
favoráveis ou reclamações por per
das e danos perante o governo do 
país (como, por exemçlo, a passa
gem pelas fronteiras e águas estran
geiras, a entrada em propriedade



130 Salvamento

M ultas vezes, o ato de salvar requer urgência. (Trabalhador rpanimando, por O com bate a um incêndio ou a localização de um avião desaparecido, por 
respiração boca a boca, um com panheiro vítim a de choque elétrico.) exem plo, envolvem um com plexo conjunto de ações de busca e salvam ento.

privada, custódia e marcação de 
um acidente, remoção de cadáve
res, etc.).

A execução de busca e salva
mento é realizada pelos “coordena
dores SAR”, divididos em regiões, 
sub-regiões e setores, através de 
Centros de Coordenação de Salva
mento (Rescue Cooraenation Cen- 
ter, RCC). Tais órgãos devem estar 
constantemente guarnecidos de 
pessoal e de material, devidamente 
capacitados a coordenar e contro
lar as operações, dentro de sua área 
de responsabilidade. A]ém disso, é 
necessária a cooperação de todas 
as organizações federais, estaduais, 
municipais e privadas. Essa cola
boração pode ser conseguida atra
vés de convênios entre esses orga
nismos e pelo emprego e 
coordenação dos recursos postos à 
disposição das missões SAR.

Os recursos

As operações SAR exigem os 
mais diversificados recursos para 
serem empregados no ar, na terra

e no mar, simultaneamente com 
meios de comunicação que sejam 
eficientes e aptos a atuar sob quais
quer condições.

O setor de comunicações, por 
exemplo, deve coordenar e contro
lar as operações, além de informar 
todos os elementos direta ou indire
tamente participantes das opera
ções, bem como divulgar os aconte
cimentos no sentido de orientar as 
populações envolvidas.

A maior parte dos recursos para 
as operações SAR provém das For
ças Armadas. Os dispositivos mili
tares incluem todos os tipos de ae
ronaves (aviões, helicópteros, etc.), 
embarcações de superfície e sub
marinos, equipes de mergulhado
res, equipes de demolição, pessoal 
especializado em operaçoes na 
selva, veículos anfíbios, radar, 
equipamentos de salvamento e de 
sobrevivência, etc.

Outras organizações podem em
prestar recursos às operações SAR 
(polícias estaduais, municipais, 
portuárias, corpos de bombeiros, 
etc.). O material e o pessoal neces

sários também podem ser forneci
dos por aeroclubes, clubes de alpi
nismo, clubes de mergulhadores, 
clubes náuticos e de iatismo e ou
tros, que disponham de aeronaves, 
embarcações de superfície, equipa
mento especializado de salva
mento, e pessoal adestrado. Se a 
operação exigir, pode ser solicitada 
a ajuda da M arinha Mercante, da 
aviação civil, de frotas de pesquei
ros, companhias de transporte ter
restre, radiamadores, estações de 
rádio e tevê, etc.

A busca

No planejamento das operações 
SAR devem ser levados em conside
ração os meios que serão utiliza
dos, a posição mais provável do 
acidente ou dos seus sobreviventes, 
a determinação das áreas de busca 
e a seleção dos padrões de busca a 
utilizar (rotas que deverão ser se
guidas pelas unidades de salva
mento, pior exemplo).

A maneira de realizar a opera
ção de busca depende de vários fa

tores: disponibilidade, número e ti
pos de aeronaves ou embarcações 
adequadas para a missão, condi
ções meteorológicas da área de 
busca, etc.

No entanto, outras informações 
são necessárias: distância presumí
vel da base de operações até o local 
do acidente, localização da área do 
acidente, intensidade da direção do 
vento e das correntes marítimas, in
tervalo de tempo entre a ocorrência 
do acidente e início da busca, etc.

Geralmente, as buscas combina
das ar-superfície são as mais utili
zadas, pois, além de oferecerem co
bertura mais ampla da área, 
emprestam maior rapidez e eficiên
cia às operações.

As buscas realizadas por equipes 
terrestres geralmente têm o objetivo 
de resgatar os sobreviventes, depois 
de terem sido localizados pelas 
buscas aéreas.

VEJA TAM BÉM : Aeronáutica; 
Pára-quedismo; Rádio.
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Samba

Em fins do século XIX , os traba
lhadores do porto (negros, brancos, 
mulatos) concentravam-se no 
bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, 
verdadeiro reduto de usos e costu
mes trazidos da Bahia. Nas horas 
de folga, saíam à procura dos 
“tios” e “ tias” , babalaôs famosos 
que costumavam realizar em suas 
casas animadíssimas reuniões mu
sicais. De todas, a mais conhecida 
era a “babalaô Omim”, ou “tia 
Ciata” : em sua casa, negros, bran
cos, mulatos reuniam-se para can
tar, beber, batucar e dançar “sam
bas” — um ritmo estranho, 
nascido no meio do povo.

Enquanto esperavam dias me
lhores, aproveitavam as poucas ho
ras de folga para sambar —  em
bora a maior parte deles não 
soubesse exatamente qual era o sig
nificado de sambar. Sambar, por 
exemplo, era uma volta a tempos 
idos, ancestrais remotos, época de 
escravidão, quando angolanos e 
congoleses, tristonhos e saudosos, 
reuniam-se nas senzalas e batuca
vam. Inocentemente, brincavam 
de dançar: umbigada, dança de pa
res, dança de roda, dança em fi
leiras. Mexiam o corpo livremente, 
como sempre fizeram na terra que 
haviam deixado muito longe, além- 
mar. Em cada compasso havia um 
lamento. Em cada lamento uma dú
vida interminável.

E, mais cedo ou mais tarde, o 
carnaval* acabava chegando. Em 
brincadeiras como o entrudo, uns 
atiravam água e farinha nos outros. 
Era uma confusão geral e divertida 
para a época. Afinal, era carnaval, 
três dias de permissividade aceita 
até pelas instituições. Mas uma 
certa parcela da sociedade não gos
tava dessas brincadeiras de “mau 
gosto” . Por isso, acabaram impor
tando o carnaval veneziano, ina
cessível aos pobres.

Existiam várias maneiras de se 
divertir. E nasceram outras: os ran
chos, por exemplo. Teriam nascido 
no bairro carioca da Saúde, por 
volta de 1870, e eram uma adapta
ção dos Ranchos dos Reis Nordes
tinos. Cantavam quadras e solfas 
populares dos negros e também 

arrojavam o samba”, isto é, in
cluíam um ritmo e um sapateado 
que eram uma espécie de estiliza- 
ção da coreografia dos batuques.

Mas, fora do Rio, essas mesmas 
características negras e mestiças 
contribuíram para uma outra cria
ção: o frevo. Desenvolvido em Per
nambuco com as bandas militares 
que animavam o carnaval do Re
cife, o frevo de rua, instrumental, 
era uma variante da marcha ca
rioca, mas sincopada até a loucura.

Entretanto, alguns críticos afir
mam que os ranchos eram forma
dos por empregados de fábricas e 
pequenos burocratas, que produ
ziam um tipo de música orquestral 
que teria dado origem à marcha- 
rancho.

Dessa forma, o samba teria tido 
sua origem nos cordões desordena
dos das classes mais pobres, de pre-

No início foi um ritmo de origem  africana. Depois, entre o trabalho, a bebida 
e o batuque, nasceu a espera do carnaval que ia chegar. E chegou.

E POUCO a pouco, entre polêmicas e dúvidas, na pena dos poetas e nos bares, nas gafieiras e nas partituras musicais, 
algo aconteceu: o renascim ento de uma antiga idéia, o samba se concretizando. (Ernesto dos Santos, o Donga. 
João de Barro, Heitor dos Prazeres. Sinhô e Pixinguinha e partituras da época.)

dominância negra, cuja coreografia 
preferida era a capoeira*: a per
nada, o rabo-de-arraia —  nada se
melhante ao ambiente ordenado e 
bem comportado dos ranchos.

Polêmicas à parte, quando em 
1899 a maestrina Chiquinhg Gon
zaga* compôs a marcha Ô Abre  
Alas, a pedido do cordão Rosa de 
Ouro, nada fez senão aproveitar o 
ritmo marcado que os negros im
primiam às músicas bárbaras, en
quanto avançavam pelas ruas entre 
volteios, requebros e negaças.

Polêmicas e escolas

Além de gênero musical e tipo de 
dança, o termo “ samba”, segundo 
alguns autores, designa “baile po
pular urbano e rural, sinônimo de 
pagode, função, forrobodó, fobó, 
arrasta-pé, balança flandre (Ala
goas) e fungangá” .

O samba como dança chamou-se 
“batuque” e reunia, pelo menos, 
três formas de danças nativas de 
Angola e Congo: além da umbi
gada, a dança de pares e a de roda. 
Existe uma quarta — a dança em 
fileiras, uma espécie de reunião das 
coreografias anteriores, de onde te
ria nascido a dança do sam ba.'

Dentro desses limites, estaria a 
zona do samba, um território ex
tenso, ocupado por suas variantes,
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assim classificadas pelo folclorista 
Luís da Câm ara Cascudo 
(1898- ): samba (Ceará, Pa
raíba, Pernambuco, Rio e São 
Paulo), samba de roda (Bahia e São 
Paulo), partido alto (Rio, Piauí, 
Ceará, e Paraíba), samba rural 
(São Paulo), samba-lenço (São 
Paulo), batuque (São Paulo) e bate- 
baú (Bahia).

A palavra “samba” teria sido 
formada por dois termos africanos
—  “sam e “ba” —  que significa
vam “pague” e “receba”. Entre
tanto, a versão mais aceita conside
ra-a uma corruptela de “semba”, 
usada pelos negros africanos para 
designar a umbigada que os dança
rinos de batuque davam para .cha
m ar um substituto, depois de dan
çar na roda.

Como dança, o samba era sim
plificação da ginástica coreográfica 
do maxixe. Para tocá-lo, bastavam 
o surdo, o tamborim, a cuíca e o 
pandeiro. A marcha seguiu outro 
caminho: foi aproveitada orques
tral mente, para atender às evolu
ções dos ranchos ao gosto das or
questras de salão nos bailes de 
carnaval.

Segundo afirmam alguns críti
cos, o primeiro samba gravado foi 
Em Casa da Baiana (1911), de au
toria desconhecida e executado por 
um conjunto instrumental da casa 
Faulhaber.

Mas foi o samba Pelo Telefone, 
de autoria de Ernesto dos Santos 
(1891- ), o Donga, que marcou 
o início “oficial” e o sucesso dessas 
gravações. Gravado em 1911, Pelo 
Telefone marcou época não só pela 
polêmica em torno de sua autoria, 
mas também jie la  crítica aberta 
feita à corrupção policial que impe
rava na época. Em seu ritmo eram 
perceptíveis reminiscências do ba
tuque dos negros, estribilhos do fol
clore nordestino e sapecados do 
maxixe carioca.

Donga acabou entrando para a 
história da  música popular brasi
leira como o primeiro compositor 
que se preocupou em oficializar a 
existência do samba como compo
sição e como ritmo.

Sinhô (José Barbosa da Silva — 
1888-1930) também se tornou co
nhecido como sambista a partir da 
primeira gravação. De gênio bas
tante explosivo, envolveu-se em 
contendas musicais com Donga a 
respeito do verdadeiro autor de 
Peto Telefone. Queria provar que 
ele era o autor de um verdadeiro 
tango pelo telefone”, numa letra em 
que criticava Donga : “Tomara que 
tu apanhes/Pra nao tornar a fazer 
is to / Escrever o que é dos outros/ 
Sem olhar o comprom isso. . . ”

Sinhô. foi o grande responsável 
pela popularizarão do samba, inte
grando-o na musica popular brasi
leira, com tal talento, que recebeu 
o título de Rei do Samba.

De qualquer forma, a coisa ia 
evoluindo com sucesso. Pixingui- 
nha* e os Oito Batutas pretendiam 
demonstrar que um conjunto musi
cal podia se tornar famoso com o 
samba, abrindo inclusive caminho 
para a formação de novos grupos. 
No fim da decada de 1920, Bene
dito Lacerda (1903-1958) organi
zou a Gente do Morro. E com o 
Bando de Tangarás, reunido nos 
princípios da década de 1930

Do Rio, o samba viajou para outros Estados, encontrando expressões como Adoniram  Barbosa (no alto, à esquerda) 
em  São Paulo e Dorival C aym m i na B ah ia : Ataulfo Alves (à direita) desenvolveu o chamado "sam ba canção".

Nos apartam entos da zona sul carioca, o samba é reavaliado: nasce a bossa 
nova. (No alto, J . Gilberto e Baden : em baixo. Tom  Jobim  e Viniçius.)

por iniciativa de Almirante 
(1908- ), João de Barro 
(1907- ), Alvinho e Henrique 
Brito (1908-1935), surgia a figura 
de Noel Rosa*.

Heitor dos Prazeres (1898- 
1966), por outro lado, surgia como 
um dos primeiros organizadores 
de escolas de samba. A idéia era 
bem antiga: já  na década de 1920, 
durante o carnaval, Heitor saía to
cando pelas ruas acompanhado por 
mais de duzentas pessoas. A idéia 
tomou corpo: e outros sambistas 
passaram a se organizar no Está- 
cio, onde com Ismael Silva 
(1905- ) e Nílton Bastos for
maram a Escola de Samba Deixa 
Falar. Em 1930, desfilavam pelas 
ruas várias escolas: a Cada Ano 
Sai Melhor, do morro de São C ar
los, a Estação Primeira da Man
gueira, a Vai como Pode (depois 
Portela), a Para o Ano Sai Melhor, 
do Estácio, e a Vizinha Faladeira, 
de Santo Cristo.

Samba de meio de ano

No início da década de 1930 sur
giu o chamado samba-canção, que 
alguns autores identificam com o 
“samba de meio de ano”, não car
navalesco.

Os músicos profissionais da 
classe média (que tinham acesso ao 
disco e ao rádio) apossaram-se do 
samba e da marcha, que logo ga
nharam uma gama de variações em 
torno do ritmo fundamental de 2/4: 
marcha, marchinha, marcha-ran- 
cho, samba, batucada, samba-can-
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ção e samba-choro. Este último, 
um gênero híbrido e efémero, forne
ceu uma obra-prima: o Carinhoso, 
de Pixinguinha.

Nessa época desenvolveu-se toda 
a força poética de Noel Rosa. O 
moço de Vila Isabel exaltou na te
m ática da música popular brasi
leira a angústia amorosa, a explo
ração do aspecto social e a mais 
viva caracterização de tipos popu
lares. Recebido com relativa in
compreensão em seu tempo (seus 
maiores sucessos eram musicas de 
carnaval), Noel só seria redesco- 
berto na década de 1940.

A história do samba carioca é a 
história da  ascensão social de um 
gênero de música popular urbana, 
passando de suas raízes populares 
para a classe média, mas substi
tuindo os instrumentos de percus
são por uma vestimenta de orques
tras estereotipadas.

Dessa forma, o samba acabou se 
dividindo em diversos tipos: os ne
tos dos negros da Saúde, expulsos 
pela valorização do centro urbano, 
acabaram sendo enxotados para os 
morros, onde continuaram a culti
var o samba batucado, que passou 
a ser chamado samba de morro.

A classe média, por outro lado, 
aderiu a um samba mais sincopado 

ue ficou conhecido como “ samba 
e gafieira”. Além disso, a maciça 

importação de ritmos estrangeiros 
acabou provocando a divulgação 
de “coquetéis”, como o bolero, o 
foxtrote e o chá-chá-chá. De certa 
forma, os novos ritmos internacio
nais acabariam por influenciar a 
música brasileira.

E novamente houve o extravasa
mento do samba de morro. Come
çou a retornar para a cidade e a 
desfilar — eram as escolas de 
samba que seriam consideradas 
o “ maior show do m undo”.

Parentes do estilo carioca, mas 
nitidamente diferentes, existem ti
pos de sambas regionais. Assim, no 
samba paulista destacaram-se Ado- 
niram Barbosa (1910- ) e 
Paulo Vanzolini (1924- ), en
quanto no samba baiano ganharam 
expressão Tião Motorista, Batati
nha, Riachão e Dorival Caymmi 
(1914- ). Há também um 
samba de andamento bem mais 
lento, que não chega a ser samba- 
canção, desenvolvido principal
mente por Ataulfo Alves 
(1909-1969), com uma leve influên
cia da toada mineira.

A bossa nova

O samba permaneceu estagnado 
como ritmo desde o período de 
ouro da música popular (final da 
década de 1930) ate o pós-guerra, 

uando uma nova tendência viria 
eterminar novos rumos.

A recrudescência da influência 
jazzística afastou o samba das bati
das tradicionais, dando lugar ao 
que seria mais tarde a bossa nova.

Nessa fase, é importante a in
fluência da canção norte-ameri
cana e seus principais intérpretes: 
Sinatra (191/- ), Mel Tourmé, 
Nat King Cole (1919-1965), Billy 
Eckstine (1914 ), etc. A divul
gação de conjuntos vocais estran
geiros origina o trabalho de Lúcio 
Alves (1927- ), Miltinho 
(1928- ), João Gilberto e ou

tros (como Os Garotos da Lua, 
Namorados da Lua, Anjos do In
ferno, etc.), moldados à base dos 
Hi-los americanos.

Entretanto, parece que o que 
marcou a bossa nova foi o inti- 
mismo frio do cool norte-ameri- 
cano, o que levou um integrante 
dessa corrente, Stan Getz 
(1927- ), a ser um dos princi
pais porta-bandeiras da  american 
bossa nova.

Na intimidade dos apartamentos 
da zona sul carioca — reduto 
classe média — , estudantes e jo 
vens começaram a explorar des- 
continuidades e contratempos entre 
o acento rítmico e o acompanha
mento, criando uma birritmia e 
uma bitonalidade.

Em 1959, a gravadora Odeon 
lançou um disco de um violonista 
que pela primeira vez apresenta
va-se como um cantor: João Gil
berto. Na verdade, o baiano por
tava a síntese do novo caminho a 
ser tomado: bossa nova passava a 
significar um encontro entre o 
samba brasileiro leve e malicioso 
com o jazz frio e intelectualizado. 
O novo movimento transmitia o elo 
intimista de uma gerajão contida 
na solidão. Uma solidão de classe 
média cheia de insatisfações, e que 
propunha, além de refinamentos in
telectuais, formação musical.

Precedido por Johnny Alf 
(1929- ), Antônio Carlos Jo- 
bim (1927- ), Baden Powell 
1937- ), Laurindo de Almeida 
1917- ) e Carlos Lira 
1933- ), o movimento evoluiu 

no sentido do desenvolvimento da 
criação melódica, dificultando sua 
interpretação. A bossa nova propu
nha uma orquestração econômica 
dentro de apartamentos com um es
pírito camerístico.

Nesse período, a dupla Vinicius 
de Moraes (1913- ) /Antônio 
Carlos Jobim conseguiu enorme 
popularidade.

Com o surgimento do ié-ié-ié, 
importado ou nacional, desenvol
veu-se também uma outra corrente 
— denominada música de protesto. 
Era uma fase de pesquisa onde os 
compositores buscavam inspiração 
tanto em Guimarães’'  Rosa como 
em autores nordestinos. Destaca
ram-se Geraldo Vandré (1935- ), 
Chico Buarque de Hollanda 
(1944- ),Edu Lobo (1943- ) 
e muitos outros.

Anos mais tarde, surgiram auto
res que procuravam impor um 
samba mais autêntico, de morro, 
voltando à tradicional batida de 
ritmo forte e compassado que dera 
origem ao gênero. Era quase uma 
volta às origens. Nomes como 
Martinho da Vila (1938- ). 
Paulinho da Viola (1942- ), Ze 
Kéti (1921- ), Elton Medeiros 
1930- ), Jair do Cavaquinho 
1922- ) e outros são exemplos 

típicos de autores, egressos ou não 
de escolas de samba, que por sua 
formação cultural pré-universitária 
foram aos poucos mudando o con
ceito de samba de morro consu
m id o ra  cidade.

VEJA TAM BÉM : Bossa Nova; 
Brasil — Música; Carnaval; 
Dança; Danças Folclóricas; Jazz.

A música de protesto revelou novos compositores e antigas realidades brasi
leiras. (N o alto, Chico Buarque; em baixo, G. Vandré e Edu Lobo.)

Alguns autores propõem um a volta às origens, um samba mais autêntico. 
(N o alto. Paulinho da Viola b  M artinho da V ila; em baixo. Elton e  Bigode.)
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Samoas, Ilhas

S U M Á R IO

Localização geográfica: Oceania 
Limites: oceano Pacífico 
Superfície: 3 0 3 8  k m 2 (Samoa 

O riental -  197 k m 2; Samoa Oci
dental -  2 841 k m 2)

População: Samoa Oriental — 
28 0 0 0  hab. (1 97 0 ): Samoa Oci
dental 131 5 52  hab. (1966) 

Capitais: Pago Pago, na ilha de Tu- 
tu ila  (Samoa O rienta l): Apia, na 
ilha de Upolu (Samoa Ocidental) 

Id iom a: sam oano
Religião: pro tes tan tism o (80%), ca

to lic ism o  (20%)
Portos: Pago Pago e Apia 
Aeroportos: Pago Pago e Apia 
Rodovias: 8 0 0  km (Ocidental) e 67 

km (Oriental)
M oeda: talã (dólar da Samoa O ci

dental) e dó la r am ericano (Samoa 
Oriental)

São catorze ilhas vulcânicas, en 
volvidas por um cordão de atóis 
coralígenos, que se estendem por 
cerca de 560 quilômetros entre as 
latitudes 13°26 e 14°22’ S e as lon
gitudes 168°10’ e 172°48' O, dis
tantes 2 500 quilômetros da Nova 
Zelândia e 4 300 quilômetros da 
Austrália.

O paralelo 171° O divide politi
camente o arquipélago em Samoa 
Oriental ou Americana (possessão 
dos Estados Unidos) e Samoa Oci
dental (independente). Orientais 
são as ilhas de Tutuila (137 quilô
metros quadrados), Tau (44 quilô
metros quadrados), Olosega, Ofu, 
Aunuu (com 3 a 8  quilômetros qua
drados) e o atol de Rose Island. As 
ilhas de Swain, a 338 quilômetros 
de Tutuila são geograficamente ex
teriores ao arquipélago, mas fazem 
parte da Samoa Oriental.

Na parte ocidental, bem maior, 
estão as ilhas de Savaii (1 175 qui
lômetros quadrados), Upolu (1 127 

uilômetros), Manono, Apolina, 
anuatapu, Namua, Nuutele, Nuu- 

lua e Nuusafee (bem menores).

Interesses mistos

O arquipélago foi descoberto 
1722) pelos holandeses, visitado 
1768) pelos franceses e posterior

mente por exploradores de diferen
tes países. No século XIX, tor- 
nou-se palco de rivalidade das 
grandes potências da época, espe
cialmente Alemanha, Inglaterra e 
Estados Unidos. Estes obtiveram, 
em 1878, o privilégio de estabelecer 
uma base naval no porto de Pago 
Pago, ilha de Tutuila.

No ano seguinte, a Alemanha e 
a Inglaterra também conseguiram 
estabelecer-se militarmente na re
gião agravando os conflitos. As
sim, esses países promoveram uma 
conferência em Berlim, em 1889, 
na qual se estabeleceu a neutrali
dade das ilhas, sob um tríplice 
protetorado.

Todavia, tal acordo não obteve 
sucesso e, em 1899, um novo 
acordo assinado pelos três países

reconheceu os interesses america
nos na Samoa Oriental, os interes
ses alemães na Samoa Ocidental, 
retirando-se, dessa forma, a Ingla
terra de cena. De 1900 a 1951, a 
Samoa Oriental foi administrada 
pela Marinha americana, passando 
depois para a responsabilidade do 
Secretário do Interior. A Samoa 
Ocidental, por sua vez, continuou 
sob domínio alemão até a Pri
meira* Guerra Mundial, quando as 
tropas neozelandesas ocuparam as 
ilhas, mantendo-as sob tutela. Em 
1947, foi reconhecida pela ONU a 
tutela da Nova Zelândia sobre a 
Samoa Ocidental, que se tornou in
dependente em 1962.

As duas Samoas

A ação colonialista desenvolveu-se na calm a natural das S am o as: nas águas 
do Pacífico, à sombra dos coqueiros e sob a constância do verão.

A população da Samoa Oriental 
concentra-se quase toda em Tutuila 
(28 000 habitantes, 25 357 estão nes
sa ilha, 1317 em Tau. 411 em Ofu, 
410 em Olosega e 74 em Swain).

Tutuila, com seu ponto mais ele
vado a 653 metros, é uma ilha es
carpada, muito úmida (média de 
5 000 mm de chuvas anuais), cujos 
vales e zonas costeiras, de bela e 
variada vegetação, prestam-se ao 
cultivo de coco, tubérculos e cacau. 
Na ilha, existem duas grandes in
dústrias de conservação de atum, 
alimentadas por barcos pesqueiros 
coreanos e japoneses; a produção 
artesanal e o turismo desenvolve- 
ram-se depois da criação de um 
moderno campo de pouso e da 
construção de um luxuoso hotel de 
nível internacional.

Tendo seu governador, indicado 
pelo secretário do Interior norte- 
americano, a Samoa Oriental está 
dividida em três distritos políticos, 
cada qual dirigido por um governa
dor distrital indicado pelo governa- 
dor-geral, para um período de qua
tro anos.

Esses três distritos abrangem ca
torze cidades, cada qual dirigida 
por um representante nomeado 
pelo colégio eleitoral e indicado 
pelo governador.

Depois da várias constituições, 
as ilhas chegaram à de 1969, que 
estabeleceu um Senado com de
zoito membros, uma Casa de Re
presentantes com vinte, mais um 
delegado das ilhas Swain. Os sena
dores são eleitos por voto cole- 
giado: três para o distrito de Ma- 
nua, seis para o distrito oeste e



nove para o leste. Os representan
tes são eleitos pelo povo.

A população da Samoa Ociden
tal distribui-se por duas ilhas — 
Upolu e Savaii — , que possuem, 
respectivamente, 95 344 e 25 391 
habitantes. Independentes desde 
1962, as ilhas tiveram a princípio 
um primeiro-ministro, que foi de
posto por uma dupla governante 
(caso morresse um, o outro conti
nuaria a governar).

Entretanto, em 1964, as eleições 
gerais afastaram esse tipo de go
verno, elegendo um parlamento 
constituído de 45 membros, todos 
eleitos pelo povo e responsáveis 
pela escolha do primeiro-ministro.

Sua economia baseia-se na agri
cultura, havendo a exportação de 
banana, copra e cacau, para a 
Nova Zelândia, Austrália e Ho
landa. Entretanto, a cultura de sub
sistência e a pesca constituem as 
atividades mais importantes das 
ilh as.

Um povo adaptado

Todas as ilhas do arquipélago 
com exceção de Nuusafee, são ro
chosas e de origem vulcânica, apre
sentando um empilhamento de nu
merosas camadas basálticas. Muito 
escarpadas, apresentam pequenas 
planícies, concentradas especial
mente nas costas.

Assim, são poucas as regiões 
onde as plantações podem se de
senvolver, com exceção da ilha de 
Tutuila, que apresenta um vale bas
tante fértil a sudoeste, formado por 
solo aluvional.

As escarpas acentuadas mos
tram as grandes altitudes que as 
ilhas alcançam: 1 859 metros em

Savaii, 1 100 metros em Upolu e 
653 metros em Tutuila. O clima é 
tropical com pequenas mudanças 
de temperatura, quase sempre 
muito elevada (a média anual é de 
26,3°C). As chuvas são, em geral, 
bastante pesadas, ocorrendo tufões 
com freqüência.

Essas ilhas, provavelmente, co
meçaram a ser povoadas por volta 
dos anos 400 ou 600, por habjtan- 
tes provindos do sudeste da Ásia. 
A língua samoana constitui, talvez, 
a mais antiga forma de língua poli- 
nésica existente e está muito rela
cionada com o havaiano, taitiano, 
etc. A cultura local, a despeito do 
contato com o mundo ocidental, 
tem uma influência dominante so
bre a vida dos nativos, que soube
ram, entretanto, adaptar seus cos
tumes às tradicionais exigências do 
cristianismo.

A unidade básica da sociedade 
samoana era a aiga, sistema exten
sivo da família, que incluía todos 
os indivíduos relacionados por nas
cimento ou adoção e era dirigida 
pelo matai (chefe). Seu sistema hie
rárquico era bem diferente do de 
outras sociedades polinésicas: ba
seava-se numa intrincada lista de 
títulos, que podia ser essencial
mente de dois tipos —  alii (chefe 
titular) e tulafale (chefe orador), ge
nericamente intitulados matai. A 
sucessão aos títulos era eletiva e a 
hereditariedade um dos fatores 
mais importantes na qualificação, 
ao lado das habilidades, populari
dade e oratória.

VEJA TAM BÉM : Colonialismo;
Oceania; Polinêsios. Povos.

A pesar de conviverem  com ingleses, alem ães e norte-am ericanos, os sa- 
moanos souberam com binar harmonica m ente a cultura ocidental e a nativa.
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Sangue

O sangue pode ser conceituado 
como um tecido líquido, com fluido 
intersticial abundante, chegando a 
atingir 55% a 60%, de seu volume 
total. A fase líquida do sangue re
cebe o nome de plasma e as partí
culas em suspensão são global
mente designadas elementos 
figurados. Estes compreendem cé
lulas extremamente especializadas: 
os leucócitos, as hemacias ou gló
bulos vermelhos (que nos mamífe
ros não apresentam núcleo) e as 
plaquetas, que são meros fragmen
tos de citoplasma.

O volume total de sangue no or
ganismo (volemia) é mantido em 
valores bastante regulares, através 
de mecanismos fisiológicos de 
grande eficiência. A característica 
biológica fundamental do sangue é 
de circular por todos os locais do 
organismo, impelido pela força 
propulsora de uma bomba: o cora
ção. O sistema circulatório é um 
conjunto de tubos elásticos -— os 
vasos sanguíneos — de calibre de
crescente no sentido coração-teci
dos (artérias) e crescente no sentido 
inverso (veias).

Variações acentuadas da vole
mia ocasionam perturbações mar

cantes na eficácia do sistema circu
latório e, conseqüentemente, no 
suprimento geral dos tecidos.

Determina-se a volemia por di
versos processos. Em um deles, in
jeta-se um corante que não penetre 
nas células sanguíneas e permaneça 
por tempo razoável na corrente cir
culatória, sem atravessar os capila
res*^ passar para os tecidos. A di
luição desse corante permite 
determinar o volume total de 
plasma; o das hemácias é obtido 
usando-se um princípio seme
lhante: a diluição de hemácias mar
cadas por ferro ou crômio radiati
vos substitui o corante. Com os 
dois processos, chega-se ao conhe
cimento exato da volemia.

Estimativa bastante aproximada 
pode ser feita com o uso combi
nado de uma das determinações e 
do hematócrito — proporção entre 
plasma e células do sangue — , 
cujo valor normal é de 40% a 50%. 
O conhecimento dessa proporção e 
do volume total de plasma do orga
nismo permite calcular o total de 
sangue, que em adultos normais é 
de 4 a 5 litros, em função do peso: 
67 a 77 mililitros por guilograma. 
Os valores femininos sao menores, 
em conseqüência do menor número 
de células.

Um veículo líquido

Juntamente com o líquido inters
ticial dos tecidos e outros fluidos

0  sangue é constituído de uma fase liquida (plasm a) e de partículas em sus
pensão (globalm ente designadas como "elem entos figurados do sangue"}-
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As hem ácias do sapo (à esquerda) possuem núcleo, enquanto no hom em  
são anucleadas, de cor alaranjada, devido à hem oglobina, composta pela 
globulina e por uma parte não protéica, o hem e (à direita, cristalizado).

Os glóbulos brancos (neutrófilo e basófilo) são responsáveis pelo sistema  
de defesa ; as plaquetas desem penham  im portante papel na coagulação.

do organismo — como o líquido 
cefalorraqueano, por exemplo — , o 
sangue forma o que se denomina 
globalmente meio interno; esta ex
pressão foi criada por Claude Ber- 
nard, no final do seculo XIX, para 
designar o meio fluido que envolve 
as células dos seres multicelulares.

A função geral do sangue é a de 
transporte (razão mesmo de sua fi
xação evolutiva), completada e am
plificada pela linfa* — fluido que 
circula em um sistema de vasos de 
paredes flácidas, desprovido de he
mácias. A linfa forma-se nos teci
dos, a partir do fluido intersticial, 
atravessando os gânglios linfáticos 
e misturando-se ao sangue venoso, 
pouco antes da chegada ao coração 
direito. Assim, o sangue fica con
tido em um compartimento limi
tado pela parede dos capilares, 
através da qual ocorrem as trocas 
com o fluido intersticial e com o 
compartimento linfático. Desse 
modo, os componentes plasmáticos 
passam para os tecidos e os com
ponentes tissulares resultantes (ou 
da atividade excretora das células, 
ou de seu trabalho de síntese) são 
transferidos para o compartimento 
sanguíneo, diretamente através da 
parede capilar, ou ainda por inter
médio da linfa.

Esse intercâmbio contínuo entre 
os compartimentos líquidos do or
ganismo envolve praticamente 
todos os tipos de substâncias. Os 
alimentos digeridos originam com
postos mais simples que, absorvi
dos no intestino, chegam à corrente 
sanguínea de modo direto ou por 
meio da linfa. Além dos compostos 
que vão principalmente servir 
como fonte de energia, como a gli
cose e ácidos graxos, outros desem
penham papel de destaque na re
constituição de estruturas, como os 
aminoáçidos.

As vitaminas* e certos íons mi
nerais interferem no processo de 
ativação enzimática. Por outro 
lado, as substâncias de excreção — 
como a uréia e o ácido úrico —  são 
levadas pelo sangue aos órgãos ex- 
cretores e lançadas ao exterior. As 
enzimas* encontradas no sangue 
podem ser seus constituintes per
manentes, como as do sistema de 
coagulação ou do fibrinolítico. 
Também podem originar-se dos vá
rios tecidos por secreção ou trans
ferência, apos a morte das células. 
Nesse caso estão as enzimas prove
nientes do coração e fígado, que em 
várias enfermidades (enfarte*, cir
rose) apresentam concentração 
sanguínea bastante elevada, auxi
liando no diagnóstico e acompa
nhamento clínico.

O transporte de hormônios* é 
um a das mais relevantes funções 
desempenhadas na homeostase. Es
sas substâncias são produzidas em 
um órgão (a glândula), com ação 
sobre outros órgãos ou tecidos. Sua 
função é de regular os processos 
bio juím icos e, em conseqüência, os 
fenomenos celulares. Assim; o san
gue é um veículo obrigatório na 
transferência de informação atra
vés de mediadores químicos. Além 
disso, possui reguladores próprios, 
liberados pela ação de enzimas tis
sulares sobre os precursores plas
máticos. Exemplo típico é a forma
ção da bradicinina — polipeptideo 
com inúmeras atividades farmaco

lógicas —  cuja descoberta foi feita 
no Brasil, em 1949, por M. Rocha 
e Silva e colaboradores.

As angiotensinas também são 
polipeptídeos formados por proces
sos semelhantes, relacionadas com 
enzimas renais para sua liberação 
no sangue. Através de substâncias 
desse tipo, o sangue pode ser 
agente de regulação de atividades 
fisiológicas.

Outra propriedade é o transporte 
de gases —  função respiratória do 
sangue — na qual os tecidos são 
supridos de oxigênio, sendo remo
vido o gás carbônico produzido 
pela oxirredução celular, que leva 
a produção de energia indispensá
vel ao metabolismo*. Provavel
mente, essa atividade foi a mais 
precocemente adquirida no pro
cesso evolutivo; sem ela, a existên
cia de animais como os grandes 
mamíferos* seria impossível.

A regulação da temperatura cor
poral em valores acima da am
biente depende de métodos metabó
licos que liberam energia e de um 
controle fisiológico refinado. O 
sangue atua na termorregulação, 
distribuindo o calor produzido em 
órgãos de maior atividade calorí
fica (como o fígado) para todo o 
organismo e informando a tempe
ratura média vigente aos centros 
termorreguladores cerebrais. Devi
do à atividade de intercâmbio de 
água e solutos entre os comparti
mentos, sua ação é decisiva no equi
líbrio hidrossalino, isto é, na m anu
tenção de valores normais de teor 
de agua e eletrólitos do organismo. 
Intimamente relacionado está o 
equilíbrio ácido básico, que depen
de da interação sangue, pulmão, 
rim e sistema nervoso* central, 
visando a manter a concentração 
hidrogênica (pH) do meio interno.

O sangue exerce também um pa
pel protetor global do organismo, 
através dos mecanismos ímunoló- 
gicos, sejam eles celulares (pela 
ação dos leucócitos) ou humorais 
(através de anticorpos). Quase to
das as atividades fisiológicas estão 
estreitamente vinculadas a proces
sos sanguíneos, devido às funções 
de sistema integrador que ele de
sempenha. Dessa forma, é com
preensível seu valor para os fenô
menos vitais.

Evolutivamente, vários mecanis
mos vasculares e sanguíneos desen- 
volveram-se visando a impedir o 
extravasamento de sangue para o 
exterior, ou efetuar a parada de um 
sangramento ocasionado por qual
quer tipo de lesão. Esses mecanis
mos atuam sinergicamente, rece- 
oendo a designaçao de hemostasia.

Formação das células

O plasma é resultante da ação de 
vários órgãos, sendo o fígado o 
mais importante deles. Os elemen
tos figurados são produzidos na 
medula dos ossos e no sistema lin
fático, por meio de diferenciação 
celular, num processo complexo e 
elaborado: a hemocitopoiese.

Na terceira ou quarta semana de 
vida embrionária já  se inicia a pro
dução de células sanguíneas, a par
tir de aglomerados de células for
madas no saco vitelino, as ilhotas 
de Wolf. As células periféricas do 
aglomerado adelgaçam-se, for
mando o futuro endotélio; as inte
riores tomam-se esféricas e diferen- 
ciam-se em hemocitoblastos, os 
quais irão diferenciar-se nos ele
mentos figurados. Posteriormente, 
as ilhotas fundem-se, originando os 
vasos, que passam a se intercomu
nicar e constituem o sistema circu
latório, já  contendo sangue. Esta 
fase embrionária é chamada de pri
mordial ou pré-hepática.

A segunda fase passa a ser feita 
pelo figado-baço-timo e a última é 
a fase medular-linfóide, ou defini
tiva, que será mantida no adulto. A 
transição é gradativa, com simulta
neidade por algum tempo, antes da 
implantação exclusiva da nova fase.

O hemocitoblasto é uma célula 
totipotencial, isto é, capaz de origi
nar tanto as células precursoras da 
série vermelha, que termina com as 
hemácias, como as precursoras da 
série branca, que dao origem aos 
futuros leucócitos, bem como os 
megacariócitos, produtores das 
plaquetas.

_ Depois do nascimento, a forma
ção de células do sangue passa a se 
fazer em dois locais; as hemácias, 
os leucócitos granulocitos e as pla
quetas, na medula vermelha dos os
sos (externo, tíbia, fêmur); os leu
cócitos linfócitos, nos linfonodos, 
baço, timo e nódulos linfáticos das 
mucosas. Os leucócitos monócitos 
formam-se provavelmente na me
dula hematogena e diversos outros 
órgãos, a partir dos capilares sinu
sóides.

A transformação da célula pre
cursora inicial na  sanguínea final é 
um processo de diferenciação divi
dido em várias etapas, de acordo 
com a morfologia das células. A 
célula precursora das hemácias — 
proeritroblasto —  reduz progressi
vamente o tamanho do núcleo, com
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9
megaloblasto 
em processo 
de mitose

formam um conjunto fisiológico 
denominado eritron.

A intensidade de produção de 
eritrócitos é regulada, principal
mente, por meio de uma substância 
liberada pelo rim, a eritropoietina 
— glicoproteína produzida pelo 
próprio rim e alguns outros tecidos. 
Quando o número de hemácias se 
reduz, há queda na oferta de oxigê
nio para os tecidos (hipoxia); esse 
estímulo induz a liberação de eri
tropoietina, a qual estimula a pro
dução de hemácias.

Por isso, o número circulante 
mantém-se regular nos indivíduos 
normais: cerca de 5,5 milhões por 
milímetro cúbico no homem e 4,5 
milhões na  mulher. Outros hormô
nios e processos metabólicos inter
vêm na regulação da eritropoiese, 
mas a eritropoietina é de maior im
portância. As substâncias necessá
rias à formação da molécula da he
moglobina (aminoácidos e ferro) 
devem ser supridas em quantidades 
adequadas. Além disso, a vitamina 
B12 e o ácido fólico são cofatores 
necessários às enzimas participan
tes do percurso bioquímico da sín
tese da hemoglobina e devem ser 
incluídos na alimentação

Causas e tratamentos 
das anemias

As hemácias humanas têm a 
forma de um disco bicôncavo, com 
7,2 microns de diâmetro e 2,1 de 
espessura, próximo à borda. A bi- 
concavidade oferece gnande su
perfície para as trocas gasosas, 
desde que nenhum ponto delas 
diste mais de 0,85 micron de sua 
superfície. Em condições patológi
cas (carência de vitamina B,2, 
ácido fólico, etc.) ela pode ter mais 
de 8  microns de diâmetro, sendo 
chamada de macrócito. Na carên
cia acentuada de ferro, são meno
res do que 6  microns e denomina
das micrócitos.

As anemias sâo condições que 
provocam redução na hemoglobina 
global circulante, prejudicando o 
transporte de gases pelo sangue. 
Seu mecanismo causal é muito va
riado; as hemácias formam um sis
tema circulante mantido em valo
res convenientes por meio de 
produção contínua, efetuando a re
posição das hemácias que envelhe
cem e são destruídas.

Qualquer fator que reduza a efi
ciência da eritropoiese irá induzir 
uma queda progressiva das hemá
cias e conseqüente anemia. Pode 
não ocorrer diminuição do número 
delas, mas formação deficiente de 
hemoglobina, de modo que cada 
eritrócito possui menos proteína e 
transporta menor quantidade de 
gases. É o caso de falta de ferro e 
desnutrição com dieta hipopro- 
téica. A deficiência de vitamina 
Bt2, ácido fólico, ou falta de um fa
tor gástrico necessário à incorpora
ção da vitamina ingerida —  o fator 
intrínseco — impede a maturação 
apropriada da hemácia, originando 
macrócitos. Essas anemias são 
chamadas de macrocíticas ou me- 
galoblásticas, havendo número in
ferior de hemácias circulantes, que, 
apesar de maiores, são menos efi
cientes no transporte dos gases.

_ Mesmo sem alterações na produ
ção, pode haver anemia por des-

eritrócitos

As anemias m acrocíticas (ou megaioblásticas) caracterizam -se pela presença de m egaloblastos (glóbulos vermelhos  
muito grandes). Essa enferm idade decorre da ausência de v itam ina B ,2 e ácido fólico no organism o.

o aumento do conteúdo de hemo
globina, terminando menor e sem 
núcleo, saturada com o máximo de 
hemoglobina que pode conter.

Glóbulos vermelhos

Os glóbulos vermelhos devem 
sua cor ao rico conteúdo em hemo
globina*, uma proteína colorida 
que contém ferro. Por isso, recebe
ram também a designação de eri
trócitos (células vermelhas) e_ he
mácias. Mais de 95% do oxigênio 
contido no sangue está combinado 
com a molécula da hemoglobina, 
de modo reversível, permitindo as
sim ceder oxigênio para os tecidos, 
onde sua concentração é mais 
baixa, e retirá-lo dos alvéolos pul
monares, com concentração supe
rior à do sangue venoso. Esse pro
cesso é denominado hematose. O 
oxigênio ê utilizado pelas células 
de todos os tecidos para efetuar a 
oxidação dos metabolitos e obter a 
energia necessária para a realiza
ção de todas as atividades celula
res; entre elas, a síntese de novas 
moléculas para reposição e a pro
dução de novas células. Em conse- 
qüencia, há formação de gás carbô
nico, que atinge concentração 
tissular maior que a sanguínea, 
passando para o plasma e daí para 
dentro das hemácias. Ali, uma 
parte combina-se com a hemoglo
bina e a outra é transformada em 
íons bicarbonato pela ação catalí
tica de uma enzima, não existente 
no plasma, a anidrase carbônica.

Depois de difundir-se para o 
plasma, o bicarbonato é transpor
tado em maior parte no sangue ar
terial sob a forma de bicarbonato 
mesmo, ou de composto carba- 
mino, com a hemoglobina. A im
portância da hemácia no transporte 
dos dois gases é primordial para a 
existência de formas de vida como 
os mamíferos.

Reposição continua

A vida média das hemácias em 
circulação é de 120 dias. Porém, há 
reposição contínua através da ativi
dade eritropoiética da medula ós
sea vermelha. Os dois sistemas — 
tecido eritropoiético medular e 
massa circulante de hemácias —

As células sanguíneas de portadores de anem ia microcítica (à esquerda) são 
menores do que as de sangue normal (centro); na anem ia perniciosa, em 
bora em menor núm ero, são maiores, devido à quantidade de hem oglobina.

Conservado em  geladeira (frasco da direita), o plasma ocupa a parte de 
cim a; os glóbulos sanguíneos depositam -se embaixo, por sedim entação.
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DOADOR

As pesquisas desenvolvidas por Karl Landsteiner resultaram  na individuali
zação de quatro grupos sanguíneos: A (com a aglutinina beta), B (com a 
aglutinina alfa), O (com  ambas) e AB (sem aglutinina). Nas transfusões, 
há uma reação entre as hem áceas do doador e o soro do receptor. Isso signi
fica que sangue do grupo A pode ser injetado em  indivíduos do mesmo 
grupo e nos do grupo A B . No quadro estão em  azul as transfusões possíveis.

truição excessiva das células for
madas, como nas hemorragias 
agudas ou crônicas. Também pode 
acontecer por destruição intravas
cular de eritrócitos, nas anemias 
hemolíticas. Essa hemólise pode re
sultar de um desencadeamento 
imunológico, que leva o organismo 
a se auto-agredir destruindo as he- 
mácias mais rapidamente; também 
pode ser devida ao aumento da fra
gilidade da hemàcia, que passa a 
ter vida média inferior a 1 2 0  dias. 
Esse caso é observado em indivi- 
duos possuidores de formas anor
mais de hemoglobina, que ocasio
nam mudanças de forma da 
hemácia (anemia falciforme, esfe- 
rocitose, etc.).

O método fundamental de trata
mento das anemias, especialmente 
aquelas ocasionadas por hemorra
gias agudas, é a transfusão, que 
consiste na introdução de volumes 
variáveis de sangue de uma pessoa 
no sistema circulatório de outra. O 
uso de transfusões só se tornou 
possível depois dos trabalhos ini
ciados por Landsteiner*, no início 
do século XX. Após uma série de 
experimentos, ele observou que, 
misturando o sangue de duas pes
soas, havia aglutinação e descobriu 
um sistema sanguíneo que denomi
nou de ABO.

Os glóbulos vermelhos de todas 
as pessoas apresentam, em sua su
perfície, uma substância denomi
nada aglutinogênio, designada pe
las letras A  e B. No plasma dessas 
pessoas existem outras substân
cias—  as aglutininas, de letras a e 
b —  que apresentam capacidade de 
reação com os aglutinogênios, for
mando conglomerados de hemá- 
cias. As aglutininas são herdadas e 
sua herança está na dependência de 
três genes alelos, I a, Ib e i.

As pessoas I a! I a o u  I al i  têm eri
trócitos com aglutinogênios A  e 
aglutininas b dissolvidas no 
plasma; as de çenotipo I B/ I Bou I B/i  
possuem aglutinogênios B  nos gló
bulos vermelhos e aglutininas a dis
solvidas no plasma; quando apre
sentam genotipos Ia) I B não têm 
aglutininas, apenas hemácias com 
aglutinogênios A  e B, enquanto 
as pessoas i/i contêm no plasma 
aglutininas, tanto a como b.

Assim, os genes I a e I B são do
minantes em relação ao i, mas 
apresentando entre si a mesma pe- 
netrância. Por exemplo, quando o

?
ai apresenta genotipo Iaí i  e a mãe 
B/i, os filhos poderão ser IA/i, I B/i, 

I A/ I Be i/i, ostipos sanguíneos destes 
indivíduos serao do pai Ab, da mãe 
Ba e dos filhos Ab, Ba, A B  e ab, 
respectivamente.

Essa explicação foi o primeiro e 
definitivo passo para a concretiza
ção das transfusões sanguíneas. 
Tornou-se então possível classifi
car as pessoas como doadores uni
versais (os ab) e receptores univer
sais (os AB). Contudo, vários 
problemas ainda se mostravam in
solúveis até 1940, quando o pró
prio Landsteiner, trabalhando jun
tamente com Wiener, descobriu um 
novo sistema, o Rh.

Observaram que, imunizando 
coelhos com sangue de Macacus 
rhesus (de onde derivou o símbolo 
Rh), o soro desses coelhos tinha a 
capacidade de aglutinar o sangue 
de 85% dos indivíduos de raça

branca, demonstrando que havia 
outro aglutinogênio presente nas 
hemácias desses indivíduos. Aque
les cujo sangue ajlutina-se contra 
o fator Rhesus sao chamados Rh 
positivo, caso contrário, negativo.

Verificou-se c)ue a herança do 
sistema Rh está ligada a um sis
tema de três pares de genes alelos 
em link age, simbolizados por 
CDE/cde, podendo, assim, suce- 
der-se um número considerável de 
combinações. Os ABO Rh são rele
vantes nos serviços de hemotera- 
pia, medicina legal e criminologia; 
porém o sistema Rh é fundamental 
em obstetrícia*, nos casos de in
compatibilidade matemo-fetal.

Quando a mãe for Rh negativo 
e o sangue do filho, Rh positivo, 
passar para a circulação materna 
através da placenta, haverá produ
ção de anticorpos contra o fator 
Rh, os quais atravessam nova
mente a placenta e entram na circu
lação da criança; isso provoca in 
vivo uma aglutinação e destruição 
(ou hemólise) das hemácias, origi
nando uma anemia hemolítica 
grave, que pode provocar a morte 
do recém-nascido*. Com os traba
lhos de Landsteiner e Wiener, a in
compatibilidade pode ser contro
lada: injetando-se imunoglobulinas 
antifator Rh, durante o parto, im
pede-se a formação de anticorpos 
contra esse fator, o que previne a 
eritroblastose fetal.

Defensores do organismo

As células brancas ou leucócitos 
são incolores e estão relacionadas 
com os processos de defesas celula
res e imunocelulares do corpo. 
Quando em suspensão no sangue, 
sao esféricas; em contato com o su
porte sólido, assumem aspecto 
amebiforme. Através da diapedese, 
deixam os capilares, passando ao 
espaço perivascular, onde são en

contradas com freqüência. De 
acordo com sua morfologia, função 
e modo de formação no organismo, 
os leucócitos dividem-se em três 
categorias: linfócitos, monócitos e 
granulócitos. Os primeiros são for
mados nos órgãos linfóides e de
sempenham papel preponderante 
nos processos de imunidade celu
lar. São os responsáveis principais 
na rejeição de transplantes de teci
dos e órgãos. Possuem núcleo 
aproximadamente esférico (são os 
menores leucócitos —  6  a 8 
mícrons de diâmetro) e relativa
mente pouco citoplasma. Morfolo
gicamente semelhantes aos linfóci
tos, porém maiores (9 a 12 
mícrons), os monócitos têm como 
função principal a fagocitose nos 
espaços perivasculares, confundin
do-se mesmo com o macrófago do 
tecido conjuntivo. Seu local de for
mação parece ser na medula óssea. 
Os granulócitos caracterizam-se 
por apresentar grânulos no cito
plasma, que se coram de modo al
tamente específico.

De acordo com as afinidades tin- 
toriais e tamanho dos grânulos, po
de-se subdividi-los em três tipos: ós 
neutrófilos, que têm grânulos finos, 
tomando coloração salmão com os 
corantes de Romanóvski; os eosi- 
nófilos, com grânulos mais volu
mosos, e que se coram de verme
lho, pela eosina de Romanóvski; e 
os basófilos, de grânulos maiores, 
e que se tingem de azul intenso.

Os neutrófilos têm cerca de 12 
mícrons de diâmetro, núcleo pouco 
volumoso e formado por dois a 
cinco lóbulos, ligados entre si por 
finas pontes de cromatina. A célula 
muito jovem tem núcleo ainda não 
segmentado em lóbulos, sendo cha
m ada de neutrófilo com núcleo em 
bastonete, ou bastonete.

No núcleo dos neutrófilos de 
pessoas do sexo feminino, aparece
freqüentemente um apêndice, com

forma de raqueta, a cromatina se
xual, constituída normalmente de 
um cromossomo* heterocromático. 
Os neutrófilos constituem a pri
meira linha de defesa celular contra 
a invasão de microrganismos, 
sendo fagócitos ativos de partículas 
diminutas.

O eosinófilo tem um diâmetro de 
cerca de 9 mícrons; suas granula- 
ções acidófilas correspondem a um 
ou mais cristalóides, envolvidos 
por uma membrana. São células 
dotadas de movimento amebóide e 
capazes de fagocitar, porém de 
modo mais lento do que os neutró
filos. Estão relacionados com os 
processos alérgicos do organismo, 
ocasião em que aumentam bastante 
de número.

Os basófilos, com 12 mícrons de 
diâmetro, contêm grânulos também 
delimitados por membrana, seme
lhantes aos dos mastócitos. Ambos 
são metacromáticos, contendo he- 
parina e histamina.

A função primordial dos leucóci
tos em geral é a participação nos 
processos ativos de defesa do orga
nismo contra a penetração de célu
las estranhas, sejam agentes infec
ciosos ou células normais de outros 
indivíduos. O recém-nascido possui 
entre 15 e 25 000 leucócitos por 
milímetro cúbico; aos doze anos, 
os valores atingem os do adulto 
normal: 5 a 10 000 leucócitos por 
milímetro cúbico.

A porcentagem de cada um dos 
tipos de leucócitos apresenta 
grande importância e sua determi
nação é feita através de contagem 
em esfregaço de sangue observado 
ao microscópio. A relação percen
tual normal em adulto é: neutrófi
los —  55 a 65; eosinófilos —  2 a 
3; basófilos — 0,5; linfócitos —  25 
a 35; e monócitos —  3 a 10. Varia
ções nessa relação podem provocar 
mudanças no valor absoluto, isto é, 
no número de células daquele tipo 
por milímetro cúbico, e refletir a 
ocorrência ou o desenvolvimento 
de determinada enfermidade. Em 
especial nos processos infecciosos, 
as alterações do quadro leucocitá- 
rio são de grande utilidade diagnos
tica, orientando muitas vezes a evo
lução da doença e seu prognóstico.

A enfermidade mais grave que 
acomete os leucócitos é a leucemia: 
um a forma de câncer* das células 
formadoras de leucócitos, que se 
admite ser de origem infecciosa 
(vírus). A característica dominante 
na maioria dos casos é um au
mento pronunciado do número to
tal dos leucócitos, podendo atingir 
números de 1 0  a 1 0 0  vezes maiores 
que os normais. A modificação de
les é semelhante à de outros tipos 
de câncer: desdiferenciação celular, 
mitoses atípicas, aumento da velo
cidade de multiplicação celular e 
incapacidade das células para exer
cer as atividades normais. O desen
volvimento da enfermidade é sem
pre letal. Na década de 1970, os 
tratamentos já  permitiam sobrevida 
duas a três vezes maior do que 
antes, após diagnosticada a 
doença. Existem referências a de
terminado número de curas.

Retentores de hemorragias

As plaquetas são corpúsculos 
anucleados, esféricos, alongados ou
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ovais, com cerca de 3 mícrons de 
diâmetro. O número normal encon
trado varia de 150 a 300 000 por 
milímetro cúbico de sangue; a va
riação é tão elevada devido à ten
dência a se aglutinarem umas às 
outras, dificultando, dessa forma, a 
contagem precisa. São menos den
sas do que os outros elementos fi
gurados do sangue, formando uma 
camada delgada Sobre os glóbulos 
brancos, quando o sangue e centri
fugado. Cada plaqueta apresenta 
uma parte transparente que se cora 
em azul-claro, o hialômero, com 
grânulos cromômeros, que se tor
nam púrpura. Freqüentemente, o 
hialômero emite finos prolonga
mentos que atribuem contorno irre
gular ao corpúsculo.

A ultra-estrutura das plaquetas 
foi detalhadamente estudada pela 
microscopia eletrônica. São forma
das na medula óssea vermelha dos 
ossos, a partir de células de grande 
tamanho, os megacariócitos, pela 
fragmentação de pedaços de seu ci
toplasma. Lançadas na circula
ção*, as plaquetas têm uma vida 
média de dez dias.

Em muitas condições patológi
cas, inclusive processos alérgicos, 
dá-se redução acentuada no nú
mero delas, acompanhada de he
morragias e aparecimento de púr
pura, resultantes da formação de 
pequenas hemorragias, do tamanho 
de uma cabeça de alfinete, como se 
fosse uma picada de mosquito. 
Esse pontilhado hemorrágico pode 
cobrir grandes extensões da pele e 
de mucosas, terminando por oca-

A eritroblastose do recém -nascido é determ inada pela passagem de antí- 
geno Rh do embrião para a circulação da m ãe. induzindo a form ação de 
aglutininas anti-R h. Oessa form a, se o genótipo m aterno é rhrh e o do pai 
Rh Rh. os filhos serão Rhrh e seu sangue Rh + . Num a segunda gestação, a 
agiutinina anti-Rh passará da m ãe para o feto, com a ocorrência de hem ó- 
lise. Sú a troca de todo o sangue do recém -nascido pode resolvero problema.
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À esquerda, células livres e normais da m edula, em distensões tratadas com corantes de Romanóvski (m étodo de 
Hastings). À  d ireita, utilizando o mesmo processo, aspecto de eritrócitos e leucócitos de sangue norm al.

sionar o extravasamento abundante 
de sangue, especialmente pelas mu
cosas. A púrpura trombocitopênica 
exige às vezes tratamento de urgên
cia, através de transfusões e medi
cação apropriadas.

A principal função das plaquetas 
é participar dos processos que le
vam à parada das hemorragias. A 
adesão nos bordos do vaso lesado 
forma um verdadeiro trombo e, 
com outros processos simultâneos, 
impede o extravasamento. Além 
disso, devem exercer outras fun
ções farmacológicas, pelo fato de 
transportarem em seus grânulos vá
rias substâncias ativas, como a se- 
rotonina, que é um potente vaso- 
constritor.

Fase líquida

O plasma mostra consjderável 
complexidade de composição, prin
cipalmente com relação a enorme 
variedade de tipos de proteínas. 
Apresenta pH próximo de 7,4, con
tendo cerca de 150 miliequivalentes 
de cátions e igual quantidade de 
ânions por litro. Os cátions mais 
importantes são o sódio e o cálcio; 
entre os ânions, predominam o bi
carbonato e o cloreto, além das 
proteínas, que no pH  plasmático 
estão na forma anionica. As subs
tâncias minerais orgânicas estão 
dissolvidas em água, que constitui 
a maior porção do plasma. A regu
lação da concentração dos íons de
pende do ajuste entre o intercâmbio 
geral do plasma com os vários teci
dos do corpo e as funyões regula
doras do rim e pulmão, além da 
quantidade ingerida com os ali
mentos. O conjunto forma um sis
tema de regulação bastante com
plexo que mantém um equilíbrio 
hidrossalino e acidobásico respon
sável pela conservação de concen
trações apropriadas de água, sais 
minerais e íons hidrogênio.

Assim, para que todas as fun
ções metabólicas do organismo 
possam realizar-se harmonica- 
mente, há necessidade de se manter 
um pH ideal, o que é feito pelos sis
temas tampão existentes no 
plasma, sobretudo por meio de 
tampões fosfatos e bicarbonatos. 
Sem isso, distúrbios múltiplos leva
riam o indivíduo à morte ao atingir 
órgãos vitais como o cérebro e o 
sistema cárdio-respiratório.

O plasma responde pela manu
tenção do intercâmbio de todos os 
sistemas do organismo, com a fina
lidade de manter perfeito sincro
nismo nas atividades fisiológicas 
como um todo. Um exemplo é o 
sincronismo de funcionamento do 
sistema endócrino nos adultos. A 
hipófise produz hormônios que es
timulam glandulas endocrinas. 
Contudo, as diversas glândulas 
produzem outros hormônios que 
podem frear seu funcionamento.

As proteínas plasmáticas podem 
ser classificadas segundo muitos 
critérios. O mais freqüente é iniciar 
pela sua caracterização eletroforé- 
tica. A eletroforese é um método 
que consiste em submeter as proteí
nas à ação de um campo elétrico, 
em pH conhecido. Nessas condi
ções, as velocidades de desloca
mento dos vários tipos de proteínas 
são diferentes, o que possibilita sua 
separação.
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Nas malhas da rede de fíbrina (à esquerda, sensivelm ente am pliada por um microscópio eletrônico) ficam  presas 
as hem ácias. as plaquetas e os glóbulos brancos -— elem entos que possibilitam  a form ação do coágulo. Este, numa 
proveta contendo sangue coagulado {como à direita), concentra-se na parte inferior; na área de cim a localiza-se  
o soro, um líquido de característica coloração am arelo-clara.

As albuminas são as mais rápi
das, seguidas pelas globulinas alfa, 
beta e gama. Com eletroforeses 
mais refinadas, torna-se possível 
caracterizar subfrações. Outro mé
todo resulta da combinação de ele- 
troforese com relações imunológi- 
cas de precipitação, havendo 
identificaçao de maior número de 
tipos. Através de métodos físico- 
químicos, mais de cinqüenta cate
gorias de proteínas plasmáticas po
dem ser distinguidas. Cada uma 
contém considerável número de ti
pos diferentes de moléculas, dife
renciáveis por suas atividades bio
lógicas —  constata-se a existência 
de várias centenas de moléculas 
protéicas no plasma.

Além das funções globais de ma
nutenção da volemia e viscosidade 
do sangue (importantes na biofísica 
da circulação), as proteínas plas
máticas servem como nutrição 
para os tecidos, aos quais suprem 
de aminoácidos. As atividades de 
transporte das proteínas do plasma 
são muito variadas: com elas diver
sos hormônios são transportados, 
tais como os tireoidianos e os do 
córtex supra-renal. O mesmo 
ocorre com vários cátions: o ferro 
ligado à transferina, o cobre à ceru- 
loplasmina, o zinco, o cálcio e o 
magnésio a alguns grupos de pro
teínas. Os pigmentos* biliares — 
por exemplo, a bilirrubina — são 
resultantes do catabolismo da he
moglobina e pouco solúveis em 
água. São levados com as proteí
nas, dissolvidos no meio aquoso 
plasmático.

Fenômeno semelhante dá-se com 
os lipídios, que dependem de liga
ção às proteínas, para seu trans
porte em meio aquoso. Os compos
tos resultantes são as lipoproteinas.

Existem algumas dezenas de enzi
mas plasmaticas, muitas delas em 
forma inativa, como a trombina, a 
fibrinolisina, etc. A afinidade de 
substâncias medicamentosas com 
as proteínas do plasma é um fator 
fundamental, não só para seu trans
porte no organismo, como para sua 
metabolização.

Os anticorpos —  uma categoria 
de proteínas do plasma — são pro
duzidos pelo sistema linfóide em 
resposta a introdução de um antí- 
geno no organismo. Têm o papel de 
promover o sistema de defesa imu- 
nológica humoral, que se inter-rela- 
ciona intimamente com a atuação 
dos linfócitos (que são responsáveis 
pela imunidade celular) e com os 
processos de fagocitose dos granu
lée itos.

A origem das proteínas plasmá
ticas é muito diversificada: pratica
mente todos os órgãos contribuem 
com alguma proteína (hormônio, 
proteína excretada, enzima elimi
nada de tecidos desagregados, etc.). 
Contudo, sob o ponto de vista 
quantitativo, o fígado e o sistema 
linfóide são,_ sem dúvida, os de • 
maior importância.

Coagulação

Ao extravasar, o sangue entra 
em contato com os tecidos lesados 
ou com superfícies estranhas e se 
coagula, isto é, passa da condição 
de líquido para uma consistência 
gelatinosa, quase sólida. O meca
nismo bioquímico desse processo 
equivale a um conjunto seqüencial 
de reações entre componentes plas- 
máticos, independentemente de he
mácias e leucocitos. A participação 
das plaquetas pode ser substituída 
pela dos componentes provenientes

dos tecidos lesados ou adicionados 
experimentalmente ao sangue reti
rado dos vasos. Após a formação 
do coágulo, as plaquetas exercem 
ação de retração que ocasiona uma 
diminuição de volume do coágulo 
com exsudação de um líquido 
claro, chamado soro sanguíneo. 
Essa designação foi usada em ana
logia com o que é observado na 
coagulação do leite, ao formar-se a 
coalhada.

A composição do soro é basica
mente igual à do plasma, com exce
ção dos componentes utilizados du
rante a coagulação.

Verificou-se que a adição de 
compostos que se combinam com 
o íon cálcio —  como oxalatos e ci
tratos —  permitia retirar o sangue 
sem a coagulação, possibilitando 
assim o desenvolvimento das trans
fusões. Desse modo constatou-se a 
possibilidade de separar o plasma, 
conseguindo que ele coagulasse 
pela adição de íon cálcio em quan
tidade apropriada^

A transformação bioquímica de 
formação do coágulo é a conversão 
do fibrinogênio — proteína fibrosa, 
de molécula muito longa —  em 
uma rede tridimensional de molé
culas de fibrina interligadas, com
pondo um substrato, em cujas ma
lhas os elementos figurados do 
sangue se prendem. A enzima cata
lisadora dessa transformação é a 
trombina, que não poderia existir 
ativa em circulação, pois ocasiona
ria a formação de coágulos, entu
pindo os vasos sanguíneos. Ela 
existe como precursor inativo, a 
protrombina; assim, deve ocorrer 
uma reação anterior, de modo a 
originar um composto que ative a 
protrombina.

Essa reação apresenta grande

complexidade. Pode-se dar por 
duas vias: em uma delas (reação 
intrínseca), todos os componentes 
estão contidos no próprio plasma; 
na reação extrínseca, alguns com
ponentes provêm dos tecidos lesa
dos, extravasculares. Usualmente, 
os dois precursores são simultâ
neos, num processo que depende de 
diversos fatores.

Trombose e fibrinólise

A função principal atribuída à 
coagulaçao sanguínea é promover 
a parada de hemorragias através de 
coágulos na lesão. Outro aspecto, 
também importante, é a formação 
de coágulos intravasculares, oblite
rando vias ou artérias e impedindo 
a circulação satisfatória de sangue 
numa certa região do organismo.

Geralmente, a trombose de um 
pequeno vaso não ocasiona proble
mas devido a uma compensação 
através da circulação colateral. 
Contudo, uma região como o mio- 
cárdio ou o tecido cerebral pode 
sofrer lesão necrótica capaz de le
var o indivíduo à morte.

Se um coágulo é deixado em re
pouso por longo tempo, acaba 
sendo inteiramente dissolvido por 
uma enzima (fibrinolisina) que des
dobra a fibrina. Essa enzima está 
presente no sangue como um pre
cursor, a profibrinolisina, ativada 
pelos componentes resultantes da 
coagulação. Sob o ponto de vista 
bioquímico, o sistema fibrinolítico 
também apresenta um grau de 
complexidade semelhante ao da 
coagulação.

Ooenças hemorrágicas

A hemostasia ê um processo em 
que o organismo evita o extravasa
mento exagerado de sangue provo
cado por lesão nos vasos sanguí
neos. Seu mecanismo depende da 
formação do trombo plaquetário e 
coagulação do sangue, além da 
participação do proprio vaso le
sado que se contrai, unindo os bor
dos do corte, cujas células aderem 
fechando, assim, a lesão vascular. 
Inúmeros processos bioquímicos 
plasmáticos ocorrem simultanea
mente, controlando os três conjun
tos de mecanismos que operam sin- 
cronicamente.

Muitas enfermidades manifes
tam-se em virtude de hemorragias 
espontâneas ou pela incapacidade 
de controlar a perda sanguínea pro
veniente de uma lesão; as púrpuras 
correspondem à grande redução 
das plaquetas. Entre as doenças re
sultantes de alterações da coagula
ção, a hemofilia é a de maior inci
dência. Corresponde a uma de 
ficiência de produção em um dos 
fatores indispensáveis à reação 
intrínseca de ativação da protrom
bina, ocasionando hemorragias, so
bretudo nas articulações.

A hemofilia é uma doença here
ditária, transmitida através do cro
mossomo X, ocorrendo de modo 
extremamente raro em mulheres.

VEJA TAM BÉM : Célula; Circula
ção; Embriologia; Hemoglobina; 
Imunologia; Linfa; Molécula; Pro
teínas.
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San Marino

S U M Á R IO

Localização geográfica: norte  da 
Itáiia

Limites: Romagna (N e E), Marches 
(Se O)

Superfície: 61 k m 2 
População: 19 100 hab. (1970) 
Capital: San M arino (2 5 0 0  hab.) 
Cidades principais:

San M arino e Serravalle 
Id io m a : ita liano 
R elig ião: católica 
M o e d a : lira

Encravado no território italiano, 
entre Marches e Romagna, San 
Marino é o menor Estado europeu 
independente, além de uma das 
mais antigas repúblicas. Foi fun
dado no século IV, supostamente 
por Marino, eremita que fugiu de 
Ri mini, talvez para escapar as per
seguições religiosas da época.

A população distribui-se pela 
área que abrange as encostas e os 
três picos do monte Titano (739 
metros de altura), cada qual com 
um castelo. O Castellum Sancti 
Marini foi mencionado pela pri
meira vez em 755; San Marino 
apareceu em documentos datados 
de 885, que se encontram nos ar
quivos da República.

Protegida, no século XIII, pela 
família Montefeltro e depois pelo 
papado, a República de San Ma
rino resistiu a diversos ataques 
contra sua autonomia. Entretanto, 
foi conquistada, em 1503, por Cé
sar Bórgia*, para voltar depois à li
berdade. Em 163 1, o papado reco
nheceu sua independencia; em 
1739, foi tomada pelo Cardeal Al- 
bertoni, sendo libertada no ano se
guinte. Napoleão* respeitou-a e a 
pequena República serviu de refú-

No palácio está o governo: dois capitães-regentes e o Grande Conselho.

gio a Garibaldi* e aos “camisas 
vermelhas”, nas lutas pela unifica
ção italiana. O tratado de amizade 
com a Itália*, estabelecido em 
1826, foi refeito em 1872, 1897 e 
1939; apesar de manter-se neutra 
durante a Segunda* Guerra Mun
dial, foi severamente bombardeada.

Sistema político

Politicamente, San Marino ba
seia-se num Grande Conselho — 
deliberativo e legislativo —  de ses
senta membros eleitos por voto po
pular, a cada cinco anos. As fun
ções executivas são desempenhadas 
por dois regentes-capitães. As mu
lheres só tiveram direito ao voto 
em 1960.

San Marino é a capital e Serra
valle, a leste, a segunda maior ci
dade. Além de ligar-se a Rimini por 
uma ótima estrada, San Marino 
possui um serviço de helicópteros 
para essa região, onde o tráfego é 
grande, dada a ausência de barrei
ras fronteiriças. Estradas secundá
rias ligam a República ao resto da 
Itália.

A República recebe ajuda finan
ceira fixa da Itália, em troca da  re
núncia a certos direitos, como a 
instalação de transmissores de rá
dio e televisão, emissão de moedas 
e notas bancárias ou aberturas de 
cassinos.

Entretanto, San Marino tem 
grande parte da sua arrecadação 
proveniente das taxas de entrada, 
turismo e emissão de selos. Suas 
exportações referem-se a pedras 
calcárias, cimento e tijolos. A 
maioria da população trabalha nas 
indústrias ou no turismo.

VEJA TA M B É M : Europa; Itália.

R E P Ú B LIC A  D E  
SAN M A R IN O

M A R C H E

O território italiano cerca a mais antiga república européia. (Castelo de La Rocca e os camisas verm elhas.)
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Sânscrito

Sânscrito é um idioma do grupo 
indo-europeu*, falado na antiga ín 
dia e usado na liturgia bramanica. 
Lingüisticamente constitui a fase 
arcaica do hindi e compreende o 
sânscrito védico e o sânscrito clás
sico. O primeiro é o mais antigo, 
remontando a 1500 a.C.; é cha
mado védico por ser a língua dos 
Vedas, textos fundamentais do bra- 
manismo*. O sânscrito clássico, 
por sua vez, iniciou-se por volta do 
ano 600 a.C., estendendo-se até 
200 a.C.

O alfabeto sânscrito (devana- 
gari) tem caráter silábico e consta 
de 49 sinais, incluindo vogais, se- 
mivogais e consoantes. Há três gê
neros (masculino, feminino e neu
tro) e três números (singular, dual 
e plural). Os nomes agrupam-se 
conforme o tema (em -a, -i, -u, di
tongos e consoantes) e a declinação 
é feita de acordo com os oito_casos 
do indo-europeu; a declinação dos 
pronomes tem desinências carac
terísticas. Os verbos apresentam 
duas vozes primárias (ativa e mé
dia), três números, três modos (in
dicativo, optativo e imperativo, 
existindo ainda o subjuntivo, mas 
só no védico) e três tempos funda
mentais: presente (com o futuro), 
aoristo e perfeito. Os particípios 
verbais são numerosos, correspon
dendo aos tempos e vozes. Existem 
ainda o infinito, os absolutivos e os 
gerúndios. Formações secundárias 
são a passiva, causativa, intensiva, 
desiderativa e denominativa.

Literatura

Os mais antigos textos em língua 
sânscrita dividem-se em quatro co
leções (samhitas) de hinos sacros: 
o Rig-Veda, o mais antigo e impor
tante, formado por 1 028 hinos de 
louvor aos deuses bramânicos; o 
Yajur-Veda, composto de fórmulas 
liturgicas e de sacrifício; o Sarna 
Veda, conjunto de hinos destinados 
ao canto; e o tardio Atharva-Veda, 
constituído essencialmente por pre
ces mágicas e superstições.

Transmitidas oralmente, com o 
decorrer dos tempos essas compo
sições passaram a exigir textos ex
plicativos de seu significado. Com 
isso surgiram os elucidários cha
mados Brahmanas. Além disso, a 
literatura védica apresenta ainda os 
Sutras, máximas relativas às ceri
mônias religiosas, e os Upanishads, 
especulações filosóficas na forma 
de versículos.

__ Os Upanishads marcam a transi
ção para a segunda fase da história 
da literatura védica: a era clássica, 
que se inicia com as epopéias Ma- 
nabharata e Ramayana.

A epopéia Manabharata (narra
ção da grande guerra dos Bharatas) 
e formada por 2 2 0  0 0 0  versos, pro
vavelmente coilipilados por Vyasa. 
Este autor intercalou episodios 
como o célebre Conto de Nala e 
Damayanti, a Lenda da Princesa 
Savitri e o conhecido Canto do 
Bem-Aventurado (Bhagavad-Gita). 
A epopéia Ramayana (gesta de
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A literatura sânscrita é bastante rica e variada. Seus escritores cultivaram  exaustivam ente todos os gêneros: o lírico 
(o canto "B hagavad"), o épico (a epopéia "M ahabharata") e o dramático (o drama "G itagovinda").

Rama) é composto por 48 000 ver
sos, atribuídos a Valmiki, e carac
teriza-se por maior unidade que a 
apresentada pela epopéia Mahab
harata, limitando-se o autor a nar
rar os infortúnios do príncipe 
Rama e sua esposa Sita, modelos 
de heroísmo e virtude.

O gênero épico foi continuado 
com os Puranas, coleções de r- ti-  
gas lendas bramanistas extraídas 
da mitologia; os Tantras, derivados 
dos Puranas, cultuam sobretudo as 
divindades femininas. Além desses 
poemas, surgiram coletâneas de 
leis (dharma) organizadas pelos 
brâmanes. A mais famosa dessas 
coleções jurídicas intitula-se Ma- 
naya-Dharmaastra e seu autor foi, 
provavelmente, um discípulo do 
mítico Manu, que viveu no começo 
da era cristã. Toda essa literatura 
religiosa divide-se em dois tipos de 
tradição: a de revelação divina 
(cruti), em que estão incluídos os 
textos mais antigos, e a de origem 
humana, denominada smriti (me
mória).

A terceira grande fase da litera,-

tura sânscrita inicia-se contempo
raneamente ao surgimento do cris
tianismo* no Ocidente. A partir 
daí, passa a ter caráter eminente
mente profano.

Embora apresentando alguns 
poemas épicos no começo, essa 
fase é dominada pela poesia lírica 
e pelo drama, assim como pela 
prosa, sob a forma de conto e, em 
particular, de fábulas.

O maior poeta sânscrito da era 
cristã foi Kalidasa (século V), cha
mado “o Shakespeare da índia”. De 
sua autoria, entre outras obras, são 
a elegia Meghaduta, “a nuvem 
mensageira” , e o drama Xakuntalá, 
de fama universal.

Grandes líricos foram também 
Bharthrihari (século VII), autor de 
çatakas ( 1 0 0  estrofes), poemas so
bre o amor e a renúncia ao mundo; 
Amaru (século IX), com poesias 
eróticas; e Jayadeva (século XII), 
autor do drama lírico Gitagovinda.

Na prosa destaca-se a coleção de 
fábulas Panchatantra, de autoria e 
época incertas-, uma versão poste
rior, provavelmente com acrésci-

mos, intitula-se Hitopadexa (instru
ção útil).

O conto só aparece tardiamente, 
sobressaindo Brihat-katha (grande 
narrativa), de Gunadya e, sobre
tudo, Kathasaritsagara (oceano de 
correntes de estórias), de Somadeva 
(séc. XI).

O romance não é mais que uma 
ampliação do conto e sua produção 
foi escassa; o primeiro e mais ci
tado é Daçakumaracita (narrações 
de dez moços), cuja autoria é atri
buída a Dandin (sec. VI ou VII).

Além da poesia e da prosa literá
ria, o sânscrito apresenta também 
inúmeros trabalhos de filosofia, 
moral prática (nitixastras), astrono
mia, música, medicina, matemá
tica, etc. Entre os vários tratados 
de gramática, salienta-se a gramá
tica de Panini (séc. IV a.C.), que 
determinou os princípios básicos 
da linguagem clássica.

V E J A  T A M B É M :  B ra m a n ism o :  
Índia: Indo-europeu; Línguas.
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Santa Catarina

S U M Á R IO

Localização geográfica: Sul Brasi
leiro

Limites: Paraná. (N), Rio Grande do 
Sul (S), oceano A tlâ n tico  (E) e A r
gentina (0)

Superfíc ie. 95  9 8 5  k m 2 
População: 2 9 0 3  3 6 0  hab. (1970) 
Densidade dem ográfica: 3 0  a 41 

hab. por k m 2 (1970)
Capital: Florianópolis (138  556  

hab.)
Cidades principais:

Blum enau (1 0 0 2 8 1  hab.): Jo in - 
v ile  (126  095  hab.); Lajes 
(129  0 9 0  hab.)

Rodovias: 66  3 3 0  km (1970)
Fe rrovias: 1 17 3 km (1970)

Alguns historiadores afirmam 
que foi o francês Binot Paumier de 
Gouneville, em 1504. o primeiro eu
ropeu a estabelecer contato com o 
território que corresponde ao Es
tado de Santa Catarina. A partir de 
1514. vários navegadores portu
gueses e espanhóis visitaram a 
costa. Entre eles destacou-se Sebas
tião Caboto que, em 1526, deu à 
região o nome de Santa Catarina.

Com a divisão do Brasil em ca
pitanias* hereditárias, a maior 
parte do território catarinense 
coube a Pero Lopes de Sousa, que 
não chegou a colonizá-lo.

A região permaneceu abando
nada durante todo o século XVI, 
m as não completamente desconhe
cida dos jesuítas e colonos portu
gueses e espanhóis. Somente após 
o fim da dominação espanhola, em 
1640, o governo português iniciou
o processo de colonização da área.

Entre 1675/78, Francisco Dias 
Velho fundou o núcleo de Nossa 
Senhora do Desterro (atual Floria
nópolis*), que em 1726 foi elevado 
à categoria de vila. Até 1756, o bri
gadeiro José da Silva Paiva promo
veu o povoamento e desenvolvi
mento da área, que veio a contar 
com cerca de 4 000 colonos.

Em 1761, Portugal e Espanha 
entraram na Guerra dos Sete Anos, 
que Inglaterra e França travavam 
desde 1756. Portugal aliou-se à In
glaterra, e Espanha à França. Em 
conseqüência, os espanhóis invadi
ram e tomaram a ilha de Santa Ca
tarina (1777) restituindo-a aos por
tugueses no ano seguinte, pelo 
Tratado de Santo Ildefonso.

_ Com a proclamação da Indepen
dência, Santa Catarina tornou-se 
um a das províncias do Império. 
Em 1839, com a Guerra dos Farra
pos*, os farroupilhas tomaram La
guna e proclamaram a República 
Catarinense^ ou Juliana, que teve 
curta duração.

Ainda no Primeiro* Reinado ini
cio u-se a imigração alemã para o 
sul do Brasil, com a finalidade de 
povoar, com trabalhadores livres, a 
região. Em 1829, surgiu a primeira 
colônia em Santa Catarina (São 
Pedro de Alcântara). Mas só na se
gunda metade do século XIX apa
receriam os principais centros colo- Na costa catarinense, as belezas naturais com eçam  a atrair turistas. (Vale do Ita ja í e praia de Cam boriú.)

Colonizada por portugueses, alemães e italianos, Santa Catarina incorporou 
influências diversas num a fisionom ia própria. (Ponte Hercílio Luz.)

mais. Em 1850, fundou-se Dona 
Francisca (hoje Joinvile); em 1852, 
Blumenau; e em 1860, Brusque.

A Proclamação da República’ 
Brasileira foi muito bem acolhida 
em Santa Catarina, mas em 1893 
o tenente-coronel Manoel Joaquim 
Machado, governador nomeado 
por Floriano Peixoto*, rompeu 
com o presidente e aliou-se aos fe- 
deralistas do Rio* Grande do Sul, 
numa revolta que durou pouco 
tempo. Entre 1894/98, Hercílio 
Luz empenhou-se na reparação dos 
danos da luta.^ Promulgou uma 
nova Constituição e remodelou a 
capital, que teve mudado o nome 
para Florianópolis.

Estado de muitas paisagens 
e clima ameno

No relevo de Santa Catarina pre
dominam os planaltos (serra do 
Mar, planalto Paleozóico e pla
nalto Ocidental) que ocupam 52% 
do território, com alturas superio
res a 600 metros. A baixada litorâ
nea constitui 16% dos terrenos ca
tarinenses, com menos de 2 0 0  
metros de altura.

A planície litorânea apresenta 
forma irregular, ampliando-se ao 
norte, onde penetra no interior. 
Continua para o sul seguindo os 
vales dos rios e estreita-se ao cen
tro, onde cede terreno à serra do 
Mar. Esta possui encostas cobertas 
pela mata atlântica, vegetação 
densa numa área onde caem chu
vas constantes.

Os terrenos cristalinos, que em 
outras regiões litorâneas formam 
planaltos relativamente regulares, 
em Santa Catarina assumem feijão 
bastante fragmentada. Compoem 
um conjunto de montanhas em 
forma de tronco de cone, com al
tura inferior a 1 000 metros. Nos 
terrenos cristalinos, a ação da dre
nagem atlântica produz grandes 
vales que se estendem para o inte
rior.

O planalto Paleozóico situa-se a 
oeste da serra do Mar e, como os 
terrenos cristalinos, é afetado pela 
drenagem atlântica, que reduziu 
sua superfície regular.

O planalto Ocidental ocupa a
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Em um cenário de antigas vilas, onde fachadas tradicionais relem bram  a herança européia, erguem -se construções  
m odernas. 0  Estado ganha nova face, e as rodovias cortam  a calm a paisagem de florestas e enseadas.

maior parte do território catari
nense. Limitado a leste pela serra 
Geral, dista cerca de 150 quilôme
tros do litoral, ao norte, e cin
qüenta ao sul. Basalto e arenito 
constituem sua superfície, que é re
gular e sulcada por vales profundos 
formados pelos rios que se dirigem 
para o Paraná.

Santa Catarina caracteriza-se 
por uma temperatura média anual 
relativamente baixa em compara
ção com os outros Estados. Atinge 
menos de 20° C no litoral e menos 
de 18°C no planalto. O clima é 
subtropical umido, com verões 
quentes no litoral e nas regiões 
mais baixas do planalto e verões 
brandos na maior parte do pla
nalto.

As estações do ano são climati- 
camente bem caracterizadas, ocor
rendo uma diferença de tempera
tura bastante sensivel entre o 
inverno e o verão. No litoral chega 
a gear cinco dias por ano e no pla
nalto, mais de dez dias.

As chuvas abundantes, distri- 
buem-se uniformemente. No oeste, 
a pluviosidade anual é superior a
1 250 milímetros; no extremo leste, 
esse índice é ultrapassado. Na re
gião meridional do planalto Oci
dental, parte das chuvas cai sob 
forma de neve.

A umidade do clima é favorecida 
pela existência de extensas flores
tas. Originalmente, as florestas co
briam 65% do território. Os outros 
35% correspondem a campos lim
pos e pastagens, limitados em vá
rios lugares por matas de pinheiros.

A vegetação caracteriza-se por 
dois tipos diferentes de florestas; as 
latifoliadas e as de araucárias (ou 
m ata dos pinheiros). As primeiras 
formam a densa mata atlântica e 
cobrem as áreas do litoral e da 
serra do Mar; as de pinheiros co
brem as regiões do planalto.

A mata subtropical que cresce 
no extremo oeste do Estado, no 
vale do rio Uruguai, é rica em pal
meiras.

A influência européia

O povoamento de Santa C ata
rina iniciou-se no litoral, com a for
mação dos primeiros centros, orga
nizados em pequenas regiões 
agrícolas. Seus colonizadores fo
ram, basicamente, portugueses e 
brasileiros (séculos XVII e XVIII) 
e alemães e italianos (século XIX). 
As velhas vilas coloniais evoluíram 
até se tornarem cidades bastante 
industrializadas, cuja produção 
está voltada para os mercados do 
sudeste e cuja força reside na exis
tência de um empresariado local 
forjado na colonização européia. É 
um a das áreas de maior densidade 
do Estado, chegando a atingir mé
dia superior a cinqüenta habitantes 
por quilômetro quadrado nas re
giões de Joinvile e Blumenau, e 
mais de cem, na de Tubarão.

Outra zona com alta densidade 
é o vale do rio Uruguai, cujo po
voamento se deu em epoca mais re
cente. Algumas de suas cidades 
chegam a atingir cinqüenta habi
tantes por quilômetro quadrado. 
Esta é uma das principais regiões 
brasileiras onde se pratica a pe
quena agricultura.

O resto do território catarinense
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apresenta uma densidade que varia 
entre dez e 25 habitantes por quilô
metro quadrado. Nas regiões de 
Lajes e São Joaquim a média cai 
para menos de dez habitantes por 
quilômetro quadrado.

A taxa de crescimento popula
cional do Estado iguala-se à taxa 
média de crescimento do Brasil. E 
elevada no extremo oeste, onde en
tre 1950/60, chegou a atingir índice 
superior a 120%. Este alto cresci
mento populacional deve-se basica
mente, à maciça migração prove
niente do Rio Grande do Sul.

A distribuição da população é 
feita de acordo com a seguinte por
centagem: 65% na zona rural e 
35% na área urbana.

Uma economia agrária

A economia de Santa Catarina 
baseia-se, fundamentalmente, na 
atividade agropecuária, que ocupa 
mais da metade da mão-de-tfbra do 
Estado. A agricultura desenvol
ve-se, sobretudo, nas regiões de flo
resta e a pecuária, nos campos.

A zona do litoral é a mais antiga 
na produção agrícola. Em regime 
de pequenas propriedades, culti
vam-se produtos como o arroz, a 
cana-de-açúcar e o fumo. A pecuá
ria tem certa importância na eco
nomia da região e seu principal 
produto é o leite, seguido pela cria
ção de porcos.

A principal zona agrária é o pla
nalto, onde as atividades extrativas, 
especialmente a exploração de ma
deira e erva-mate, assumem papel 
de destaque. O principal produto 
cultivado é o milho, utilizado con

sideravelmente na alimentação dos 
porcos. O feijão, distribuído no 
mercado nacional, é outro produto 
importante. O fumo é quase todo 
exportado para o Rio Grande do 
Sul. O Estado também produz trigo 
e uva. Esta é levada para Sao 
Paulo, ou usada na produção.de vi
nho para consumo local.

A pecuária assume importância 
com a criação de porcos. O gado 
bovino é criado em pequena escala 
e destina-se à produção de leite, 
queijo e manteiga. Esta atividade 
só tem importância econômica na 
zona dos campos.

A indústria, embora não utilize 
nem 10% da mão-de-obra catari
nense, alcançou notável desenvolvi
mento. Os principais centros indus
triais são Blumenau, Joinvile e 
Brusque. As fábricas de tecidos são 
as mais importantes e se concen
tram em Blumenau. São também 
significativas as indústrias mecâni
cas, químicas, de produtos ali
mentícios e de cristais. Entre as fá 
bricas que suprem o mercado local, 
destacam-se as de cimento, papel, 
cigarro e móveis e as de beneficia- 
mento de arroz. O interior dedi 
ca-se à indústria madeireira, cujo 
principal centro é Lajes.

Santa Catarina é o maior produ
tor nacional de carvão, extraindo 
cerca de 3 milhões de toneladas 
anuais das regiões meridionais do 
litoral.

VEJA TAM BÉM : Brasil —  Geo-

f
rafía e Geologia; Florianópolis; 
ul Brasileiro. Durante muito tem po, o porto Impulsionou o desenvolvim ento de Santos.

Santos

Entre os fidalgos que acompa
nharam Martim Afonso de Sousa* 
na fundação do povoado de São 
Vicente, em 1532, Brás Cubas* ine
gavelmente foi um dos mais bem 
sucedidos.

Sua plantação de cana-de-açúcar 
encontrou terra e clima favoráveis 
na região nordeste da ilha de São 
Vicente, onde se fixou com a famí
lia e os agregados.

Em 1535, as terras ocupadas por 
Bràs Cubas formavam um núcleo à 
parte dentro da ilha; mas o ano em 
que foi construída a Santa C asa de 
Misericórdia de Todos os Santos 
(1543) marcou oficialmente a fun
dação do povoado que era conhe
cido apenas como Porto. O nome 
definitivo, que daí se originou, sur
giu em 1546, com a elevação à ca
tegoria de vila reconhecida por 
C arta Régia.

Através do porto, a vila recebia 
mercadorias de Portugal e enviava 
à metrópole os pães-de-açúcar pro
duzidos no Engenho do Governa
dor (depois chamado Engenho de 
São Jorge dos Erasmos). Vários 
outros engenhos estabeleceram-se 
com o passar dos anos em Santo 
Amaro, região continental limítrofe 

Localizada no planalto, a agricultura é a base da econom ia. Mas a indústria à ilha de Sao Vicente, 
tam b ém  se desenvolveu, e o Estado é o m aior produtor de carvão. Embora pouco movimentado, o

porto tornou-se o coração de San
tos, enquanto São Vicente entrava 
numa fase de declínio.

O café foi, sem dúvida, o grande 
responsável pelo desenvolvimento 
das instalações portuárias e pelo 
progresso santista.

A estagnação de mais de duzen
tos anos foi superada com a cons
trução dos canais sanitários e da 
estrada de ferro que ligou o porto 
ao continente. A 26 de janeiro de 
1839, Santos passou à categoria de 
cidade.

Um lugar aprazível

Os 345 456 habitantes do mu
nicípio (censo de 1970) ocupam 
749 quilômetros quadrados de 
área. Á cidade de Santos situa-se 
na ilha de São Vicente, mas o mu
nicípio conta também com a parte 
continental — a maior em extensão 
— que inclui o distrito de Bertioga, 
onde há uma subprefeitura.

Próxima à capital do Estado (72 
quilômetros de rodovia, 78 quilô
metros de ferrovia), transformou-se 
inevitavelmente em centro turístico 
da maior importância; nos fins de 
semana e feriados recebe em média 
300 000 visitantes e, nas férias de 
verão, 600 0 0 0 .

O clima agradável na maior 
parte do ano e o terreno plano —  
2 metros acima do nível do mar (na 
divisa com Salesópolis, ao norte, o 
município alcança 1 275 metros de 
altitude) —  favoreceram a expan
são do turismo, em torno do qual
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giram as principais atividades da 
cidade.

O turista pode visitar lugares 
históricos como o outeiro de Santa 
C atarina e as ruínas do Engenho de 
São Jorge dos Erasmos (do tempo 
da fundação da cidade), igrejas 
como as do Valongo (obra dos 
franciscanos de 1640), do Mosteiro 
de São Bento (também de 1640) e 
de Nossa Senhora do Carmo (ca
pela erguida em 1599 e a igreja em 
1725).

O Aquário Municipal, o Orqui- 
dário, a Casa do Café, o monte 
Serrat, o morro de Santa Teresinha 
e o Museu de Pesca são alguns dos 
lugares mais visitados.

A maior festa religiosa ocorre no 
dia 8  de setembro, consagrado a 
Nossa Senhora do Monte Serrat, 
padroeira da cidade. Os atos litúrgi- 
cos realizam-se na Ermida de 
Nossa Senhora do Monte Serrat, 
construída em 1603. Uma outra 
festa — a de Iemanjá a 8 de dezem
bro —- atrai para as praias santis- 
tas pessoas de todos os Estados 
brasileiros.

Os administradores santistas 
vêem nos investimentos turísticos
—  valorizados pela Rodovia dos 
Imigrantes e pela auto-estrada 
R io— Santos —  o modo mais con
creto de promover o desenvolvi
mento da cidade.

Centro industrial

O interesse pelo turismo não 
afasta a preocupação com o 
avanço industrial.

Santos possui indústrias relacio
nadas com a pesca, metalúrgicas, 
indústrias de calçados e de blocos 
e artefatos de cimento. Mas 83% 
da arrecadação provêm do setor 
terciário. Privilegiadas isenções im
pedem o porto de contribuir à al
tura para a arrecadação municipal.

Diante deste impasse econômico, 
os administradores ventilaram a 
necessidade da criação de um dis
trito industrial, na área continental 
denominada vale do Quilombo.

Diversos fatores foram conside
rados para a escolha do local: a na
tureza do solo (que dispensa fun
dações indiretas, de custo bastante 
elevado), água e energia elétrica 
compatíveis com as necessidades 
industriais, e fácil escoamento dos 
produtos através das estradas Pia- 
çagüera— Guarujá e Rio— Santos.

O planejamento previu instala
ções de indústrias pesadas no vale 
do Quilombo, reservando para as 
indústrias leves a zona industrial de 
Alamoa e a zona mista do no
roeste; indústrias de barcos e de 
pesca ficariam restritas a Bertioga 
e à zona portuária.

Cidade-porto

No dia 2 de_ fevereiro de 1893, 
um vapor britânico deu início às 
operaçoes intercontinentais no pri 
meiro trecho do cais dé Santos. 
Além de ser um dos mais antigos 
portos brasileiros, é o maior de to
dos; a localização estratégica colo- 
ca-o ao alcance de importantes 
centros estaduais agrícolas e indus 
triais, como os Estados do Paraná, 
Minas Gerais, Mato Grosso, São 
Paulo e Goiás.

A Estrada de Ferro Santos a

O clim a agradável, os vários quilômetros de praias ajardinadas, transform aram  o porto em  cidade turística.

Há aspectos comuns aos grandes portos: modernas frotas pesqueiras, que afluem  ao entreposto da Ponta da Praia; 
um a vida noturna que atrai m arinheiros; e um centro de comércio exterior onde ainda se destaca o café.
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Jundiaí faz conexão com a Compa
nhia Paulista que chega, por um 
dos ramais, até Bauru, onde encon
tra a Noroeste do Brasil. Em Co
rumbá, a Noroeste liga-se à Bra
sil— Bolívia, chegando a Santa 
Cruz de la Sierra. Outro ramal da 
Noroeste alcança a fronteira com o 
Paraguai, em frente a Ponta Porã.

A Sorocabana liga o porto de 
Santos a uma extensa zona do Es
tado de São* Paulo, irradiando-se 
em direção ao sul através da Rede 
de Viação Paraná— Santa Cata
rina.

Os corredores roaoviários a ser
viço do porto Começam pela Via 
Anchieta (Santos— Sao Paulo) que 
encontra os sistemas rodoviários de 
Minas Gerais e do Paraná, atin
gindo algumas regiões da Bolívia e 
do Paraguai.

As ilhas de São Vicente e Santo 
Amaro e um pedaço de continente 
formam o estuário onde o porto se 
localiza. A profundidade das águas 
oscila entre 5 e 13 metros nos 
8  147 metros de extensão do cais, 
que é dividido em dois trechos: na 
margem direita do canal — ilha do 
Barnabé; e na ilha de Santo Amaro 
— Conceiçãozinha.

Grandes armazéns internos e ex

ternos, pátios cobertos e descober
tos, servem de abrigo às mercado
rias embaladas de todos os 
tamanhos, que aguardam o embar
que ou o transporte até o conti
nente; os combustíveis líquidos 
(vindos da Refinaria Presidente 
Bernardes, no município vizinho de 
Cubatão) e outros produtos a gra
nel ficam armazenados nos tanques 
da ilha do Barnabé, e dos cais de 
Al amoa e Saboó.

Canalizações submarinas de 
1 0 0 0  metros de extensão condu
zem o petróleo e seus derivados da 
ilha do Barnabé a Santos; Saboó e 
Alamoa estão equipados com qua
tro vias de canalização submarina 
para  transporte de oleo combustí
vel (uma com 7 805 metros de 
comprimento e outras três que so
mam 16 054 metros) e uma espe
cialmente para óleo, com 848 me
tros de extensão.

O  movimento do porto de Santos 
atingiu 11 745 000 toneladas em
1970, e 13 524 043 toneladas em
1971.

VEJA TAM BÉM : São Paulo, Es
tado de. Libertar-se das am arras, voar —  o sonho do brasileiro Santos Dum ont.

A proxim idade da capital supervalorizou os terrenos junto às praias e o Par
que Balneário, tradicional hotel e cassino, acabou sendo dem olido.

Santos Dumont

'Alberto Santos Dumont, o brasi
leiro considerado o “pai da avia
ção”, nasceu a 20 de julho de 1873, 
na fazenda Cabangu, em João Ai
res (hoje Santos Dumont), no Es
tado de Minas Gerais.

Filho de Henrique Dumont, en
genheiro formado na França, e de 
D. Francisca dos Santos — de uma 
grande família de fazendeiros — , 
Alberto foi o sexto dos oito filhos 
do casal. Até os 10 anos viveu 
numa outra fazenda do pai, em Ri
beirão Preto, revelando grande vo
cação para a mecânica. Passava o 
tempo entre brincadeiras com as 
máquinas da fazenda e os livros de 
Júlio Verne*, seu autor preferido. 
Freqíientou vários colégios, entre 
eles Culto à Ciência, em Campi
nas, Instituto dos Irmãos Kopke, 
Colégio Moretzohn, Menezes 
Vieira, no Rio de Janeiro, e Escola 
de Minas, na cidade de Ouro Preto.

Em 1891 seu pai vendeu a fa
zenda e transferiu-se com a família 
para Paris. Alberto apaixonou-se 
pela cidade e um dia, visitando a 
Exposição do Palácio das Indús
trias, descobriu um pequeno motor 
que o deixou fascinado.
— A peça desenvolvia 1 cavalo de 
força e já  era usada nos automóveis 
da época. Santos Dumont conven
ceu o pai a comprar um Peugeot, 
que trouxe p ara  São Paulo 
quando a família retornou ao Bra
sil. No entanto, com o pensamento 
fixado na França, logo tentaria 
convencer o pai a voltar a Paris. 
Henrique Dumont resolveu o pro
blema doando dois terços de sua 
fortuna aos filhos e obtendo para  
Alberto a emancipação jurídica
(ele ainda não completara 18 anos).

Assim o jovem viu-se autorizado a 
viajar. E descobriu na Europa a úl
tima novidade: os balões tripula
dos.

Em Paris conseguiu, por 250 
francos, passear a bordo de um ba
lão construído pelo engenheiro La- 
chambre.

A partir daí, dividia seu tempo 
entre subir em balões (em apenas 
um ano, 1898, fez mais de trinta 
viagens) e corridas de automóveis, 
como participante e organizador.

As primeiras experiências

Depois de muita observação e 
pesquisa, Santos Dumont desenhou 
e encomendou a Lachambre um 
balão diferente: formato esférico (6  
metros de diâmetro), invólucro de 
seda japonesa envernizada, 14 qui
los de peso e capacidade para 113 
metros cúbicos de gás. A rede, que 
nos balões usuais chegava a pesar 
50 quilos, nesse pesava apenas 
1 800 gramas; e a barquinha, ape
nas 6  quilos (nos outros chegava a 
2 0 ). O balão possuía ainda uma 
guide rope, corda de compensação 
equivalente à linha dos papagaios, 
de 1 0 0  metros de comprimento e 8 
quilos.

Apesar do ceticismo com que foi 
recebido, o balão subiu em 4 de ju 
lho de 1898 e, segundo testemu
nhas, “era o menor, o mais lindo e 
o único que teve nome: Brasil” . Da 
noite para o dia Santos Dumont fi
cou conhecido em toda Paris.

Em seguida, o jovem tentou 
nova experiência: combinou o ba
lão com um motor a gasolina, de 
modo que o veículo pudesse ser di
rigido para onde o piloto quisesse 
e não para onde o vento soprasse. 
Aperfeiçoou um pequeno motor a 
gasolina de 3 1/2 cavalos de força 
e adaptou a um balão em torma de 
charuto, cheio de hidrogênio.

Novamente vieram as previsões 
p e ss im is ta s , po is  ex p eriên c ia s  an te-
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riores tinham sido negativas: os ba
lões de Giffard e Renard, um mo
vido a vapor e outro, a etetricidade, 
não haviam alcançado êxito.

Realmente, a primeira tentativa 
de Santos Dumont fracassou, mas 
a segunda foi triunfal, apesar de um 
pequeno problema na descida: o in
vólucro começou a dobrar-se, mas 
ele conseguiu aterrissar suave
mente, auxiliado por alguns garo
tos que puxavam o balão pela 
guide rope.

Essa foi a primeira mas não a 
única vez em que Santos Dumont 
correu perigo. Teve duas viagens 
quase fatais, quando enfrentou vio
lentas tempestades.

O Santos Dumont n.° 3 tinha 
forma esférica e utilizava gás de 
iluminação. Com ele, Santos Du
mont realizou o que mais tarde de
finiria como a sua “mais feliz as
censão”.

Em 1898 comprou um terreno 
em Saint Cloud, onde montou um 
hangar para aperfeiçoar seu novo 
modelo: o Santos Dumont n.° 4, 
que possuia guidão e selim de bici
cleta e ainda pedais que comanda
vam o pequeno motor a gasolina.
Fez várias ascensões e os cientistas 
que se encontravam em Paris, para 
a Grande Exposição, tiveram opor
tunidade de vê-lo e estimulá-lo.

Desafios e vitórias

Em 1900, Deutsch de la
Meurthe, do Aeroclube da França, O prim eiro da série de balões dirigíveis de Santos Dum ont —  o vôo deixava de ser uma aventura ao acaso.
ofereceu um prêmio de 1 0 0  0 0 0  
francos ao aeronauta que, nos 
cinco anos seguintes, circunave- 
gasse a Torre Eiffel em balão di
rigível ou aeronave, partindo de 
Saint Cloud e retornando em me
nos de trinta minutos.

Daí por diante o objetivo de San
tos Dumont passou a ser a con
quista desse prêmio. Para acirrar 
as disputas, ele próprio ofereceu 
4 000 francos a quem fizesse o 
mesmo percurso sem limite de 
tempo.

As duas primeiras tentativas de 
Santos Dumont fracassaram. Mas, 
no dia 19 de outubro de 1901, con
seguiu realizar o percurso com seu 
modelo n.° 6 . O prêmio foi-lhe ou
torgado, apesar de ter tocado o 
solo um minuto depois do prazo es
tabelecido: havia cruzado a linha 
demarcatória ainda em pleno ar 
dentro do prazo. Distribuiu todo o 
dinheiro entre seus funcionários e 
mecânicos.

Sua façanha teve repercussão 
mundial e entre os muitos telegra
m as que recebeu estava um de Tho- 
mas Edison*, que lhe deu especial 
prazer.

O sucesso, entretanto, não afetou 
o brasileiro, que continuou a aper
feiçoar seus modelos. Construiu 
mais sete balões: o Balladeuse — 
seu n.° 9 — seria o mais famoso.
Leve, ágil, fácil de dirigir, tornou-se 
meio de transporte para o inventor.
Passeava com o pequeno balão por 
toda parte, chegando até a algumas 
excentricidades; certa vez aterris
sou em plena calçada, para tomar 
um café.

Em 1903, uma carta fez com que 
relembrasse a sua infância: recebia 
cumprimentos de Júlio Verne. Sen-
tiu-se então incentivado para tentar 
novas experiências. Depois de ter

Desde m uito cedo, a vocação para a m ecânica. E no ano de 1901 o reconhecim ento m undial, com a volta em  
torno da Torre  E\tte\, M as O inventor continuou a projetar e construir modelos cada vez mais aperfeiçoados.
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testado os motores do n.° 14, cons
truiu um modelo de aeroplano. 
E, em 23 de outubro de 1906, 
subiu com seu 14-bis, conquistando 
os prêmios Aeroclube (1 500 fran
cos) e Archdeacon (3 000 francos), 
além da paternidade da aviação e 
da glória de ter sido o primeiro a 
voar com o “mais pesado que o ar” .

Logo, porém, surgiram contesta
ções. A maior delas partiu dos Es
tados Unidos, onde se reivindica
vam todos os títulos para os irmãos 
Wright* — Orville e Wilbur.

A partir dessa época, Santos Du- 
mont perdeu o interesse pelos ba
lões: passou a construir apenas 
aviões. O terceiro deles —  o De- 
moiselle —  ficou famoso por sua 
elegância e leveza.

Depois que um avião conseguiu 
realizar a travessia do canal da 
M ancha (1909), fábricas e hanga
res passaram a surgir em toda

fiar te. Os países começaram a vis- 
umbrar as potencialidades das má

quinas voadoras, miraculosas ar
mas militares. Na Primeira* 
Guerra Mundial os aviões, em no
civo uso, despejavam suas bombas 
sobre alvos militares ou sobre inde
fesas populações.

Desilusão e cansaço

Em Paris, Santos Dumont via 
com horror a destruição e angustia- 
va-se. Aposentado, lançou um 
apelo para que fosse proibido o uso 
do avião como arma. Mas não foi 
ouvido.

O desgosto acentuava-se e ele 
entrava em crise cada vez que era 
informado de um acidente aéreo, 
sentindo-se culpado por todas as 
mortes. Resolveu voltar para o 
Brasil. Comprou um terreno em 
Petrópolis e construiu uma casa — 
a Encantada — onde passou a vi
ver e onde escreveu o livro O que 
Eu Vi, o que Nós Veremos.

Ao mesmo tempo auxiliava o go
verno brasileiro na instalação de 
aeroportos e na criação de escolas 
de pilotagem.

Em 1928, ao ser homenageado 
com evoluções do hidroplano San
tos Dumont, presenciou um trágico 
acidente: o aparelho desgover- 
nou-se e caiu ao mar, causando a 
morte de todos seus tripulantes.

Ainda mais angustiado, desilu
dido e cansado, Santos Dumont re
tirou-se para um subúrbio de São 
Paulo, onde ficou residindo, com 
assistência dos parentes.

Durante o movimento constitu- 
cionalista de 1932, achava-se no 
Guarujá. Reunindo forças, escre
veu um manifesto às autoridades 
ministeriais pedindo a união aos 
paulistas em defesa da normalidade 
jurídica do país. Seu pedido, po
rém, não foi atendido.

Na manhã do dia 23 de julho de 
1932, viu passarem os aviões que 
iam bombardear um cruzador pau
lista que se encontrava ancorado 
em Santos. Eram brasileiros bom
bardeando e matando brasileiros. 
Nessa mesma noite ele cometeria o 
suicídio.

VEJA TAM BÉM : Aeronáutica; 
Aeróstato; Aviação; Avião; Dirigí
veis

O "Balladeuse" (no alto) assustava com  evoluções os freqüentadores de cafés em  Paris, e o "Santos Dum ont n.° 
1 0"  Ino centro) era como um  ônibus. Um  cam inho de experiências, até o "1 4-b is "  voar pela prim eira vez.
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São Luís

São Luís, capital do Maranhão*, 
deve sua origem a uma fortificação 
(Forte São Luís) construída no sé
culo XVII pelos franceses que in
vadiram o Brasil.

Fundada em 8  de setembro de 
1612, por Daniel de La Touche 
(1590-1632), Senhor de La Ravar- 
dière, tornou-se uma das maiores 
expressões urbano-econômicas do 
período colonial. O forte, cujo 
nome homenageava o rei francês 
Luís* XIII, foi erguido sobre rocha 
íngreme, em uma ilha situada na 
reentrância costeira das baías de 
São Marcos e São José, ponto de 
convergência dos rios Itapecuru e 
Mearim. Apesar da localização es
tratégica e de contar com o apoio 
de vinte canhões e 1 500 índios 
aliados, os franceses foram batidos 
na decisiva batalha de Guaxenduba 
por quinhentos homens chefiados 
por Jerónimo de Albuquerque 
(1548-1618).

Mesmo derrotados, os franceses 
permaneceram na região durante a 
longa trégua que se seguiu ao com
bate. Só em 1615, com a chegada 
de reforços portugueses, ocorreria 
a definitiva expulsão dos invasores.

N o porto, o desenvolvimento

Livre das tropas francesas e, 
posteriormente, das forças holande
sas, São Luís tornou-se importante 
centro do comércio colonial. Seu 
porto alcançou satisfatórios níveis 
de competição com outras áreas 
brasileiras, na exportação de açú
car. Durante algum tempo o nome 
da vila foi mudado para São Filipe, 
em honra ao rei de Portugal e Es
panha. Quando, porém, cessou o 
domínio espanhol (1640), retomou 
o antigo nome.

Ao longo do século XIX, devido 
ao destaque obtido pelo Maranhão 
na produção algodoeira, obser
vou-se um crescente aumento na 
movimentação portuária. Logo, po
rém, haveria vertiginosa queda oca
sionada pela maior concentração 
de interesses econômicos em outras 
áreas do país.

Para superar esse período de de
cadência e adaptar-se à nova situa
ção, foi providenciada a constru
ção de uma ferrovia (São 
Luís— Caxias) para uni-la a outra 
(Caxias— Cajazeiras) já  existente 
nas imediações de Teresina. Fo
mentou-se também a instalação de 
algumas indústrias, o que a trans
formaria, cinqüenta anos depois, 
na 19.“ cidade do Brasil.

No século XX, o porto de São 
Luís revelou-se bastante aquém das 
necessidades do tráfego moderno. 
Além de possuir a maior oscilação 
de marés entre todos os portos bra
sileiros (7,8 metros), seus canais de 
acesso são freqüentemente obstruí
dos pelas areias dos rios Bacanga 
e^Anil, o que imgede a aproxima
ção de embarcações de maior ca
lado.

Com o povoamento da região
sul do Estado, desviou-se a canali
zação do tráfego de mercadorias

O rig inalm ente uma fortificação, São Luís tom ou-se im portante núcleo de comércio durante o período colonial.

M ais  ta rd e. por causa da concorrência da outras cidades, ficou reduzida à simples condição de capital regional.
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As necessidades do mercado intensificaram  o m ovim ento do porto, que, devido à grande oscilação de marés, tornou-se inadequado ao tráfego m odem o.

Da cidade histórica, perm anecem  ainda as obras da arquitetura colonial.

para os transportes rodoviários 
(através da Belém— Brasília) pri
vando a capital maranhense de sua 
importante fonte de divisas._ Seu 
porto sofre também a concorrência 
do porto de Tutóia, sendo forçado 
a partilhar a exportação de diver
sos produtos estaduais.

A poderosa influência exercida 
por Recife* e Fortaleza* em todo 
o território de seu Estado reduziu-a 
à condição de simples capital re
gional (para áreas vizinhas), do
tada de deficiente organizaçao ur
bana e cercada de pequenos 
povoados, tipicamente rurais, cuja 
população se dedica a culturas de 
exclusivo consumo local. Apesar 
de figurar como principal centro 
manufatureiro do Estado, São Luís 
conta com reduzido número de es
tabelecimentos que se dedicam à 
produção de derivados do babaçu, 
artefatos de couro, produtos ali
mentícios, têxteis, sabão, vestuário 
e fumo.

Com 267 320 habitantes (numa 
estimativa feita em 1970), possui 
apenas 4% da população ativa de
dicada às atividades industriais. 
Distribui-se o restante na seguinte 
escala: 61% no setor de serviços 
(administração pública, transpor
tes, etc.); 30% nos ramos comer
ciais e apenas 5% na agricultura. A 
grande absorção de mão-de-obra 
pelos serviços públicos é motivada 
pela insuficiência dos setores priva
dos.

Há, entretanto, na região de Ita- 
qui, novas perspectivas para o de
senvolvimento de suas atividades 
portuárias e industriais. Na década 
de 1970 projetou-se a construção 
de um porto nessa área para possi
bilitar a exportação do minério de 
ferro que a United Steel e a Com
panhia Vale do Rio Doce extraem 
no sul do Pará. Projetou-se tam 
bém um distrito industrial, uma ci
dade universitária e um terminal 
para exportação de óleos vegetais.

Em virtude de sua origem histó
rica (construída em ponto estraté
gico), São Luís possui uma única 
via de acesso para o interior, o que 
tem gerado graves problemas para 
sua ampliação urbanística. Em 
torno dessa via (Caminho Grande) 
foram se formando novos bairros,

entrecortados por chácaras de 
grande extensão, o que obriga a po
pulação a se instalar em áreas dis
tantes e impróprias para a habita
ção (terrenos de forte relevo, 
mangues, etc.). Na ponta original 
do Caminho Grande centraliza-se a 
instalação das atividades principais 
da cidade, como as autarquias, o 
centro comercial e as diversões^pú
blicas. Tombadas pelo patrimônio 
histórico, grandes extensões dessa 
área estão vedadas à construção de 
novos edifícios. Nas adjacências do 
corpo central da cidade existem 
bairros importantes, com alta den
sidade populacional, embora ainda 
possuam as características origi
nais dos aglomerados de favelas.

Estilo colonial

Cidade histórica, é tida como re
positório de inúmeras obras-primas 
da arquitetura colonial. Desta
cam-se entre elas a Fonte das Pe
dras (construída em 1641), a Igreja 
de São José do Desterro, o Palácio 
La Ravardière, a Catedral Metro
politana, o Palácio Arquiepiscopal 
(antigo colégio de jesuítas) e a 
Fonte do Ribeirão, dotada de vá
rias galerias subterrâneas. Em es
tilo manuelino, seus casarões asso
bradados (como o prédio da 
Faculdade de Filosofia), encimados 
por mirantes e fachadas recobertas 
por antiquíssimos azulejos colori
dos, constituem fiel retrato do Bra
sil colonial.

Sua vida universitária é repre
sentada pela Universidade do Ma
ranhão, que em 1968 contava com 
1610 alunos matriculados.

Dotada de clima quente e úmido, 
a cidade possui temperatura média 
anual estimada em 26,6°C, elevan
do- se para 26,9°C em novembro, o 
mês mais quente. A média das tem
peraturas máximas atinge a marca 
de 30,8° C, enquanto as mínimas 
estabilizam-se nos 23,3°C. O índice 
de pluviosidade média anual é de 
1 7 30 milímetros.

VEJA TAM BÉM : Holandês, 
Domínio; Maranhão; Nordeste 
Brasileiro.
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São Paulo

Fundada em 1554, a cidade de 
São Paulo, capital do Estado de 
São* Paulo, originou-se do pri
meiro centro de catequese do Bra
sil: o Colégio São Paulo (ou Casa 
de São Paulo, ou, ainda, Pátio do 
Colégio).

Ao redor desse colégio, a cidade 
tomou sua forma urbana inicial: 
um triângulo, em cujos vértices en
contravam-se os conventos de São 
Bento, de São Francisco e do 
Carmo.

No século XVI, os jesuítas par
tiam do povoado para suas peregri
nações missionárias. Nesse século, 
São Paulo resumia-se a pequenos 
grupos de famílias decepcionadas 
com o efêmero surto da cana-de- 
açúcar no litoral, atraídos pelas 
possibilidades da “serra-acima”. 
Essa nova povoação, porém, man
teve-se pobre por longo tempo, vi
vendo da pequena lavoura, em 
nível de subsistência.

A partir do século XVII, o an
tigo núcleo de catequese transfor- 
mou-se em centro de irradiação do 
bandeirantismo (campanhas para 
apresamento de índios e busca de 
metais e pedras preciosas). O fato 
deu origem à abertura de novos ca
minhos para a acanhada cidadela, 
limitada à região compreendida en
tre os vales do Anhangabaú e Ta- 
manduateí.

Ao longo do século XVIII, sur
giu no quadrilátero formado por 
Itu, Sorocaba, Porto Feliz e Piraci
caba um novo surto açucareiro que 
transformou a província em rota 
obrigatória de transporte, entre as 
plantações e o porto de Santos, 
através do Caminho do Mar (já pa
vimentado com pedras). O Piques 
(atual Praça da Bandeira) era o 
centro econômico da época, sendo 
muito procurado para pernoite, pe
los caravaneiros.

Contudo, o principal fator de 
mudança nos hábitos e na econo
m ia paulista seria o surto cafeeiro. 
Com o advento do café, deu-se a 
convergência dos grandes fazendei
ros para a cidade, dotando-a, ao 
longo do século XIX, de vários me
lhoramentos: a construção da fer
rovia Santos a Jundiaí, a retifica
ção do rio Tamanduateí, a 
iluminação a gás, os chafarizes pú
blicos, etc. Inaugurou-se tambem, 
em 1828, a Academia de Direito do 
Largo de São Francisco, que pas
sou a servir como chamariz para 
estudantes de diversas partes do 
país, mudando significativamente o 
aspecto provinciano da cidade. Em 
1872 surgia o primeiro bonde (pu
xado por burros) que trafegava en
tre o Brás e a Estação da Luz. Ini
ciou-se também a construção de 
diversas casas ao redor da Estação 
do Norte (atual Estação Roosevelt) 
e o loteamento dos Campos Elísios, 
onde foram construídos suntuosos 
palacetes. Apesar disso, com seus 
31 0 0 0  habitantes, a cidade era 
ainda menor que Niterói*, São 
Luís* ou Cuiabá*.

No início do século XX, o cres
cimento populacional provocado

pela imigração transformaria a mo
desta cidade no principal centro 
econômico-político do país.

Nas últimas décadas do século 
XIX, o sistema urbano já  contava 
com o Boulevard Bouchard (atual 
Higienópolis), formado por catorze 
ruas cujos nomes honravam damas 
e senhores da aristocracia paulis
tana, como por exemplo, a Avenida 
Angélica, a Alameda Barros, etc. O 
centro urbano, contudo, dividia-se 
em dois núcleos: de um lado, o tra
dicional triângulo formado pelos 
conventos; de outro, as chácaras 
do General Arouche, do Barão de 
Itapetininga e de Sousa Queirós, 
além do Campo dos Curros (atual 
Praça da República), construído 
em 1814.

Para uni-los, construiu-se, em 
1889, o Viaduto do Chá, elimi
nando de vez o obstáculo formado 
pelo vale do Anhangabaú.

A mais importante artéria ur
bana, porém, só foi construída em 
1891: era a Avenida Paulista, ras
gada na parte mais alta da cidade 
(a 847 metros de altitude, com 30 
metros de largura e 2 800 metros 
de extensão). Ali se instalaram os 
“milionários do café” com suas 
suntuosas mansões (em 1900 já  ha
via cinqüenta). Daí encaminhou-se 
a ejtpansão urbana para a con
quista da vertente sul do Espigão, 
rumo ao rio Pinheiros, passando 
pela Vila América (atual Jardim 
Paulista) entre as alamedas Itu, 
Franca e Lorena.

Na mesma epoca, surgiram as 
primeiras companhias construto
ras. A Cia. City (City Improve- 
ments) criou os planos do Jardim 
América e do Alto da Lapa. Com 
a decadência dos bairros centrais 
(Brás, Glicério, Liberdade, Conso
lação, Vila Buarque, Santa Ifigê
nia), o fluxo urbano expandiu-se 
em direção aos novos Jardins, Pa-

No centro dela, na calm a rua Flor&ncio de Abreu, com eçaram  a se desenvolver as atividades com erciais.

Era uma vez uma São Paulo provinciana, que ainda podia parar.
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caembu. Pinheiros, Morumbi, 
avançando na direção do Embu, 
Itapecerica, Cotia, onde antiga
mente se localizavam as aldeias 
indígenas.

Nas áreas urbanizadas da perife
ria (subúrbios) formaram-se duas 
espécies distintas de bairros, que se 
destacavam bastante dos núcleos 
mistos. De um lado. os bairros po
bres, geralmente industriais, habi
tados pelas camadas economica
mente inferiores, cujas moradias 
ofereciam péssimas condições ha
bitacionais (sem instalação de 
água, luz, esgoto, etc.), ocupadas 
em sua quase totalidade pelos mi
grantes que vinham de outros Esta
dos à procura de sucesso na metró
pole. Em contrapartida, surgiram 
os subúrbios ricos, exclusivamente 
residenciais, dotados de excelentes 
instalações e amplas áreas ajardi
nadas. Ali moravam as camadas 
privilegiadas, em sua fuga à asfi
xiante pressão das zonas centrais.

As terras de Piratininga

São Paulo situa-se no planalto 
Paulistano (antigo planalto de Pira
tininga), a uma altitude de 740 a 
850 metros do nível do mar e está 
integrada no planalto Atlântico 
Brasileiro.

Lembrando um anfiteatro, a ci
dade estende-se sobre uma bacia 
sedimentar, circundada por áreas 
amorreadas, onde sobressaem pe
quenos maçiços serranos esculpi
dos no planalto de rochas cristali
nas. O corpo principal do 
organismo urbano, entretanto, as
senta-se sobre colinas relativa
mente suaves, onduladas sobre os 
terrenos da bacia sedimentar.

Cercada ao norte pela serra da 
Cantareira, e, ao sul e sudeste, pela 
escarpa da serra do Mar (próximo 
às represas Billings e Guarapi- 
ranga), sua única saída para a ex
pansão urbana é o vale do Tietê, no 
sentido leste—oeste.

O Tietê —  principal rio da re
gião — apresenta larguras cam 
biantes entre 25 e 50 metros, com 
profundidades que vão de 2 a 3 me
tros, sendo seus afluentes o Pinhei
ros e o Tamanduateí, margeados 
em todo curso por planícies de rela
tiva largura (até 1 0 0 0  metros) que 
constituem elementos marcantes no 
panorama urbano. Ocorrem aí fre
qüentes e desastrosas inundações, 
afetando a vida de diversas areas 
da cidade.

Localizada no ponto de encontro 
entre massas tropicais e polares, 
São Paulo apresenta clima tropical 
de altitude, marcado por acentua
das variações térmicas. As tempe
raturas mais altas (entre novembro 
e março) atingem média anual de 
25 graus Celsius, enquanto as míni
mas (observadas em junho) perfa
zem a média anual de 7,5 graus 
Celsius, com variações diárias de 
8 ,8  graus Celsius. Seu índice plu- 
vio métrico anual oscila de 1 1 0 0  a 
quase 2 0 0 0  milímetros, com preci
pitação maior nos meses de dezem
bro a fevereiro, e relativo estio no 
período de abril a setembro.

Os bairros-colônias

Com um índice de crescimento 
demográfico de 5,2% ao ano (supe-

A rua 15 de Novembro já era periodicam ente ocupada por dezenas de populares, em  grandes com em orações-cívicas.

No m apa, surgiam as prim eiras idéias de um a cidade destinada a crescer.

rior ao de Nova York, com 3,1%), 
São Paulo deve sua condição de 
primeiro núcleo industrial do Brasil 
aos imigrantes italianos que nela se 
instalaram com suas pequenas fá
bricas. Figuram nessa lista os Ma- 
tarazzo, Crespi, Scarpa, Paschoal 
Bianco, etc.

No início do século XX, a popu
lação paulista era constituída por 
50% de italianos. Os lombardos 
preferiram instalar-se no Brás, en
quanto os calabreses e sicilianos 
espalharam-se pelo Bexiga (atual 
Bela Vista) e Bom Retiro, onde 
concentraram seus costumes e tra
dições, que, incorporados aos lo
cais, tipificaram a fisionomia da 
nova Paulicéia.

O Bom Retiro, quase todo estru
turado para o comércio, situa-se 
próximo às estações da Luz e Soro- 
cabana e é um típico bairro de ju 
deus. Caracterizado como colônia, 
principalmente pelo sentimento re
ligioso que une seus elementos, 
possui incorporadas à sua lingua
gem cotidiana até algumas pala
vras em iídiche.

O bairro da Liberdade, locali
zado na zona central, é conside
rado colônia japonesa, possuindo 
desde alimentos até diversões (cine
mas, por exemplo) com todas as 
singularidades do Japão. Em 1908, 
instalou-se nesse bairro o escritório 
da Companhia de Migração Japo
nesa, acolhendo nipômcos que 
exerciam as mais variadas profis
sões (copeiros, arrumadeiras, car
pinteiros, etc.) até que tivessem 
condições para abrir seu próprio 
negócio.^

A colônia árabe concentra-se ao 
longo da rua 25 de Março e imedia
ções, embora tenha sido a que mais 
perdeu suas características origi
nais. Grande parte desses árabes
(ch e g ad o s  ao  B rasil em  1880  ̂ ins-
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talou-se inicialmente nas proximi
dades da Estação da Luz, daí par
tindo para o interior do Estado, 
como mascates, percorrendo ci
dade por cidade, mesmo as mais 
isoladas.

O litoral e o planalto

O eixo São Paulo— Santos, de 
fundamental importância para a 
economia paulista, representa o elo 
de ligação entre as fontes produto
ras e o mercado externo.

Dominando a faixa litorânea, es
tendem-se mais de 60 quilômetros 
de loteamentos balneários, que par
tem de Santos* e São Vicente (a 
primeira cidade fundada no Es
tado) seguindo o rumo sudeste, em 
direção aos núcleos de Itanhaém,
Mongaguã e Peruíbe. A nordeste 
localiza-se Guarujá (um dos mais 
luxuosos baneários do pais), e, de
rivando para o interior, encontra-se 
Cubatão, cidade industrial insta
lada ao pé da serra do Mar.

Para atingir o porto de Santos 
(de onde são exportadas as merca
dorias paulistasj há duas opções: o 
sistema ferroviário —  constituído 
pelas ferrovias Santos a Jundiaí e 
Sorocabana —  e a rede rodoviária, 
que conta com o velho Caminho do 
Mar e a Via Anchieta, além da Ro
dovia dos Imigrantes.

A Grande São Paulo

Com a enorme expansão metro
politana, verificada principalmente 
a partir de 1940, a cidade foi ane
xando áreas suburbanas a sua 
volta, originando-se a Grande São 
Paulo, estrutura radiocêntrica, 
composta por 36 municípios, além 
da capital: Arujá, Barueri, Biritiba- 
Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapi- 
cuiba, Cotia, Diadema, Embu, Em- 
bu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos,
Francisco Morato. Franco da Ro
cha, Guararema, Guarulhos, Itape- 
cerica da Serra, Itapevi, Itaquaque- 
cetuba, Jandira, Juquitiba,
Mairiporã, Mauá, Mogi das Cru
zes, Osasco, Pirapora do Bom Je
sus, Poá, Ribeirão Pires, Rio 
Grande da Serra, Salesópolis,
Santa Isabel, Santana do Parnaíba,
Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul, Su- 
zano e Taboão da Serra. Pelo censo 
de 1970, abrangia uma área de
7 951 quilômetros quadrados, com 
a população estimada em
8 137 401 habitantes, o que signi
fica uma densidade de 1023,44 
pessoas por quilômetro quadrado.

Com 34% do operariado brasi
leiro, a Grande São Paulo é respon
sável por 40,4% de toda a produ
ção industrial do país. Em 1970, 
havia milhares de trabalhadores 
distribuídos entre as diversas áreas 
industriais (têxtil, metalúrgica, me
cânica, química, de material elé
trico, etc.), dos quais cerca de 
1 0 0  0 0 0  na indústria automobilís
tica, que congrega mão-de-obra al
tamente especializada e recebe 
73,3% dos salários de todo o Es
tado. É considerada a principal ati
vidade fabril da Grande São Paulo, 
pois unicamente de São Bernardo, 
um de seus municípios, saíram, em 
1970, cerca de 416 000 veículos, 
colocando o país entre os maiores 
produtores mundiais. E. assim, a cidade foi crescendo. A lèm  dos jardins, o Teatro M unicipal.

Essa rede de municípios é tam- 
bém_ responsável por 90% da pro
dução estadual nos setores da in
dústria farmacêutica, editorial e 
gráfica, de materiais plásticos e de 
fumo.

A  industrialização

As primeiras indústrias paulistas 
foram instaladas nos vales dos rios 
Tietê e Tamanduateí, obedecendo a 
duas determinantes: o baixo preço 
dos terrenos e o traçado favorável 
das ferrovias. Assim, verificou-se 
notável desenvolvimento industrial 
do Brás, Pari, Mooca, Ipiranga, 
São Caetano do Sul e Santo André 
(servidos pela .Santos a Jundiaí, 
Barra Funda, Agua Branca, Lapa 
e Osasco (servidos pela Santos a 
Jundiaí e Sorocabana).

Mais tarde. porém, com a impor
tância crescente das estradas de ro
dagem, as fábricas passaram a se

Entre os dois retratos do Vale do Anhangabaú, a distância do tem po e a abertura de espaço para o progresso.
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localizar cada vez mais nas zonas 
periféricas, instalando-se ao longo 
dos eixos de comunicação e das 
principais vias de transporte e 
criando, a seu redor, seus próprios 
núcleos residenciais.

O processo de industrialização 
paulista foi ativado pela abundân
cia de recursos humanos (mão-de- 
obra) e naturais (matéria-prima) 
encontrados na região. Também fo
ram importantes os fatores exter
nos, como a Primeira* Guerra 
Mundial, a crise* econômica de 
19 29 (que resultou na crise cafeeira 
de 1930) e a Segunda* Guerra 
Mundial. Com o advento das guer
ras agravou-se extremamente o 
problema da importação de produ
tos industriais, forçando o país a 
criar seu próprio parque industrial 
para suprir as necessidades do mer
cado interno. A crise econômica 
mundial, por sua vez, veio de en
contro à superprodução do café, 
gerando um grande desvio dos ca
pitais paulistas para as atividades 
industriais. Com isso, assinalou-se 
o fim do monopólio que a cultura 
cafeeira vinha mantendo, há tem
pos, sobre a economia nacional.

Em 1924, havia 121 fábricas que 
empregavam um total de 5 000 
operários. E a partir de 1930 ini- 
ciou-se a grande escalada industrial 
na região do ABC ("Santo André, 
São Bernardo e São Caetano). Foi 
nessa época que São Paulo pas
sou a receber, em grande escala, as 
correntes migratórias de outros Es
tados, que provocaram seu cresci
mento desordenado. Para organi
zar a cidade, a administração do 
prefeito Prestes Maia (1895-1965), 
entre 1938 e 1945, realizou a aber
tura de amplas avenidas (como a 9 
de Julho) e desafogou o centro atra
vés de perimetrais de irradiação. 
Proporcionou também a recupera
ção de extensas áreas de várzea, 
através da canalização de longo 
trecho do Tietê, além da constru
ção de diversos viadutos e outras 
obras públicas (Biblioteca Munici
pal, Estádio Municipal do Pa- 
caembu, etc.).

Mais tarde, com o novo plano de 
redistribuição do sistema tributário 
da União, verificou-se uma capta
ção maior de recursos, o que possi
bilitou ao prefeito Faria* Lima, 
eleito em 1965, as condições neces
sárias para remodelar a fisionomia 
da metrópole. Assim foi dado novo 
impulso a construção das vias mar
ginais do Tietê e do Pinheiros, além 
da abertura das avenidas 23 de 
Maio e Rubem Berta, que vieram 
facilitar a comunicação entre bair
ros distantes.

A cidade cresceu tanto em todos 
os sentidos que sua rede bancária 
(34,17% da rede estadual) contava, 
em 1969, com 53 estabelecimentos 
(930 filiais), dez dos quais perten
centes a poderosos grupos estran
geiros.

M elhoramentos urbanos

O abastecimento de água, a co
leta de esgotos e as drenagens da 
capital nâó têm conseguido acom 
panhar o extraordinário ritmo de 
crescimento urbano. O forneci
mento de água é feito pela_ Compa
nhia Metropolitana de Aguas de 
São Paulo (Comasp), cujo maior

M ais gente nas ruas, bondes elétricos, prédios m aiores: começava a se desenhar um sistema urbano diferente.

O progresso foi irreversível: a cidade cresceu para cim a, para baixo, para os lados. E nunca mais pôde parar.
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acionista é ogoverno do Estado. A 
distribuiçãg é feita pela Superinten
dência de Águas e Esgotos da Ca
pital (SAEC), que é também res
ponsável pela coleta de esgotos, 
cujo encaminhamento final per
tence à Companhia de Saneamento 
do Estado de São Paulo (Sanesp), 
criada conforme os moldes das 
duas anteriores.

Em 19 70, a SAEC servia uma 
população de 3 200 000 pessoas, o 
que representava atendimento para 
56% do total de habitantes. Con
tudo, suas redes de distribuição 
eram insuficientes e inadequadas. 
Por isso, planejou-se o Sistema 
C antareira, da Comasp. Em 1973, 
calculava-se que, no ano seguinte, 
o dejicit de distribuição seria de 
apenas de 30% e que em 1980 já  
estariam abastecidos de água cerca 
de 90% dos habitantes.

Igualmente deficitário, o sistema 
de esgotos da SAEC atendia em 
1970 a apenas 35% da população. 
Entretanto, no plano que englobava 
também a Grande São Paulo, o 
complexo SAEC-Sanesp previa, 
para 1974, a efetivação de 200 000 
ligações para 50% da população. 
Planejava-se também a construção 
de várias estações de tratamento de 
água, entre as quais São Miguel 
Paulista, Billings, Suzano e outras 
menores.

O abastecimento

O grande volume de gêneros des
tinados ao suprimento da metró
pole provém, na maioria das vezes, 
de áreas distantes, o que tem susci
tado a procura de fórmulas que ga
rantam a regularidade desse fluxo. 
Uma das soluções seria o chamado 
“cinturão verde” em torno da ci
dade, por meio de determinadas 
obras de saneamento e equipagem 
técnica dos granjeiros e chacarei- 
ros. Tal plano, porém, fracassou 
em razão do alto preço das terras 
circunvizinhas da capital.

A ação da Prefeitura é exercida 
através da Secretaria do Abasteci
mento, que dispõe dos seguintes ór
gãos: Departamento de Controle 
Sanitário, Departamento de Opera
ções, Divisão de Planejamento, La
boratório Bromatológico, além de 
outros. O Departamento de Con
trole Sanitário ocupa-se da fiscali
zação da saúde publica e dos ali
mentos vendidos nos empórios, 
feiras, mercados, etc. Ao Departa
mento de Operações cabe a admi
nistração de 495 feiras livres sema
nais, oito mercados municipais, 
seis feiras modernas, um m ata
douro municipal (o de Carapi- 
cuiba), um Tendal Municipal e um 
Frigorífico Central.

Além dos mercados comuns, o 
abastecimento metropolitano conta 
com a Companhia de Entreposto 
de Armazéns Gerais de São Paulo 
(Ceagesp), o mais importante cen
tro municipal de distribuição e co
mercialização direta entre produto
res e consumidores. Ocupa uma 
área de 500 000 metros quadrados, 
no bairro do Jaguaré.

Meios de transporte

No setor ferroviário, São Paulo 
é beneficiada pela vantajosa posi
ção de posto-chave no entronca

mento de três destacadas ferrovias 
do sistema federal: a Central do 
Brasil, a Sorocabana e a Santos a 
Jundiaí. Na área metropolitana, 
seus principais terminais sao: Esta
ção Presidente Roosevelt, Estação 
Júlio Prestes e Estação da Luz. Es
sas estações, além de outras meno
res, recebem a demanda diária de 
milhares de usuários espalhados 
pelos bairros e subúrbios ao longo 
de seus 1 1 2  quilômetros de linhas 
urbanas, que são assim distribuí
das : Central do Brasil —  46 quilô
metros; Sorocabana —  31 quilô
metros; Santos a Jundiaí —  35 
quilômetros.

O setor rodoviário, por sua vez, 
conta com um grande número de 
vias pavimentadas que ligam a ca
pital ao litoral e ao interior, entre 
as quais se destacam: Anchieta, 
Anhangiiera, Presidente Dutra, 
Fernão Dias, Raposo Tavares, 
Castelo Branco e Régis Bitten
court.

Na área urbana, o transporte co
letivo é feito em ônibus e trolley- 
bus, cuja exploração é dividida 
entre a Cia. Municipal de 
Transportes Coletivos (CMTC) e 
grande número de empresas parti
culares.

O problema do trânsito, um dos 
maiores da cidade, é cada vez mais 
agravado pelo número de veículos, 
excessivo em relação ao espaço 
destinado à circulação. Com a con
clusão do metrô*, espera-se para 
1978 a resolução de parte desse 
problema. O metrô foi planejado 
para ter uma extensão total de 60 
quilômetros, divididos em quatro 
linhas, com movimentação horária 
de quarenta trens, transportando 
80 0 0 0  pessoas, à velocidade média 
de 37 km/h.

No setor aeroviário, o destaque 
maior pertence ao aeroporto de 
Congonhas, que é considerado um 
dos mais movimentados do mundo 
(a linha São Paulo— Rio equivale 
às de Nova York— Washington ou 
Paris— Londres). Suas pistas, en
tretanto, não são adequadas para a 
recepção dos modernos jatos nem 
para os supersônicos das linhas in
ternacionais.

Serviços urbanos

Em São Paulo, a Companhia Te
lefônica Brasileira (CTB) conta 
com 45 estações automáticas e 
doze estações interurbanas. A po
pulação faz cerca de 1 2  milhões de 
ligações diárias. As comunicações 
interestaduais e internacionais são 
feitas pela Empresa Brasileira de 
Telecomunicaçoes (Embratel).

O serviço postal também está a 
cargo de empresa pública — a Em
presa Brasileira de Correios e Telé
grafos (EBCT), que apresenta uma 
recepção diária de 500 000 cartas 
e expede cerca de 350 000. A en
trega de correspondência, apesar 
das 69 agências postais distribuí
das pelo município, só atinge 2 0 % 
da area urbanizada, empregando 
quinhentos carteiros.

O serviço telegráfico conta com 
o atendimento de várias organiza
ções particulares além da EBCT: 
Western Union, ITT-Comunica- 
ções Mundiais, Italcable e Embra
tel.

O gás encanado é privilégio de

A A cadem ia do Largo São Francisco atraiu estudantes de vários Estados.

O sistema de trânsito é um dos grandes problemas da capital. Com  a aber
tura das avenidas marginais, procurou-se dar m aiorvazão ao tráfego.
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Eles vêm  de tudos os lugares: são os im igrantes que procuram encontrar em  São Paulo uma nova form a de vida.

Ib irapuera, Horto Florestal, futebol, cafezinho no aeroporto: os paulistanos tèm  reduzidas opções para o lazer.

reduzida parcela da população. A 
maior parte dos paulistanos ser
ve-se do gás liquefeito de petróleo, 
engarrafado em botijões entregues 
a domicílio por companhias parti
culares. Em 1970, o fornecimento 
de gás na Grande São Paulo foi de
13 0 0 0  toneladas mensais.

Os serviços de limpeza, que be
neficiam 90% da populaçao, só 
atingem 30% das vias pavimenta
das. Dessa forma, uma considerá
vel parte da cidade fica privada de 
satisfatórias condições higiênicas, 
agravadas mais ainda pela má lo
calização e operação inadequada 
dos depósitos de lixo.

Assistência médico-sanitária

São Paulo, onde se calcula exis
tirem mais de 6  0 0 0  médicos ati
vos, além de quase 3 000 dentistas 
e 2  0 0 0  farmacêuticos, não conta 
com nível de atendimento condi
zente com o seu grau de cresci
mento. N a Grande São Paulo, por 
exemplo, há regiões que possuem 
apenas uma unidade médica para 
cada 22 000 habitantes. Há 154 
hospitais, entre públicos e priva
dos, perfazendo um total de 28 0 0 0  
leitos ( 2 2  0 0 0  gerais e 6  0 0 0  espe
cializados), o que representa uma 
média de 4,8 leitos para cada mil 
habitantes, muito aquém do padrão 
internacional que prevê de sete a 
oito leitos para cada mil pessoas.

A maior deficiência, contudo, é 
verificada na Grande São Paulo, 
pois, dos 37 municípios que a com
põem, dezenove nao têm hospital 
geral e 35 não possuem um hospi
tal público, podendo contar apenas 
com entidades para-hospitalares 
(pronto-socorro), divididas em dez 
municipais, dezoito particulares e 
seis autárquicas.

O centro urbano, entretanto, 
conta com renomados hospitais, 
como o Hospital das Clinicas, 
Hospital do Servidor Público Esta
dual, Hospital de Isolamento Emí
lio Ribas, Hospital A. C. Camargo, 
Hospital São Paulo, etc.

Aspectos culturais

Há na capital paulista um nú
mero considerável de casas tea
trais, entre as quais se destacam os 
teatros de Arena, Bela Vista, Ruth 
Escobar, Oficina, Aliança Fran
cesa, São Pedro, Paiol Gazeta, etc. 
Mas, apesar do excelente nível de 
suas apresentações, têm sofrido 
uma crescente queda de freqüência. 
A população tem também à sua 
disposição aproximadamente 170 
cinemas, além dos espetáculos es
peciais de entidades culturais e uni
versitárias. Como palco de atração 
dos grandes nomes do balé, da mú
sica e do teatro internacionais no- 
tabiliza-se o Teatro Municipal de 
São Paulo, cujos preços, no en
tanto, tornam a freqüência bastante 
seletiva.

O paulistano é também servido 
por seis canais de televisão e 
quinze emissoras de rádio, além de 
contar com farto material informa
tivo oferecido por 257 órgãos da 
imprensa. A produção de livros e 
revistas, proveniente de 97 editoras 
e impressoras, é bastante elevada e 
supre, além do mercado paulistano, 
grande parte do mercado nacional.
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Servindo diversos pontos da cidade, o metrô foi planejado para solucionar 
os vários problemas dos transportes coletivos. ( Fase dos trabalhos.)

Há também 146 bibliotecas, onde 
estão distribuídos cerca de 2  mi
lhões de volumes.

As áreas verdes

Em razão do crescente aumento 
da poluição* (atmosférica, visual e 
sonora) que cada vez mais ameaça 
a população paulistana, passaram 
a ser valorizadas as chamadas 
“áreas verdes”. Distribuídas em al
guns pontos do centro e das regiões 
circunvizinhas, esses pequenos oá
sis fazem a alegria dos fins de se
mana do paulistano. A maioria foi 
construída entre 1900 e 1930 e só 
pequena parte revela alguma im
portância efetiva para conter a po
luição. Entre outros, destacam-se: 
Ibirapuera, Horto Florestal, Par
que da Água Funda, Parque da 
Agua Branca, Jardim do Ipiranga, 
alem de locais como a Praça Ra
mos de Azevedo, o Vale do Anhan- 
gabaú, Praça da República, etc. 
Outros, concluídos após 1930, são 
o Parque da Aclimação e o antigo 
Hipódromo. ,

Segundo o Plano Urbanístico 
Básico (PUB), elaborado durante a 
gestão Faria Lima, a previsão para 
1975 seria de 45 metros qutadrados
de área verde para cada habitante.

aumentados para 65 metros qua
drados em 1990 (12 em área ur
bana e 53 em parques da periferia 
da cidade). A excessiva funcionali
dade da estrutura urbana tem sido 
uma das principais preocupações 
das autoridades paulistanas, que 
têm procurado, através de campa
nhas, humanizar a fisionomia da 
“cidade-trabalho” . Os urbanistas e 
sociólogos, entretanto, são bastante 
pessimistas em relação ao pro
blema, pois se trata de uma questão 
de infra-estrutura, cuja mudança 
implicaria a quase reconstrução da 
metrópole.

A inviabilidade de mudanças ra
dicais, entretanto, não impede um 
controle para o crescimento. As
sim, em 1972, criou-se a Lei do Zo- 
neamento, estabelecendo para as 
novas construções exigências que 
abrangem desde a localização aos 
prédios até o seu limite de altura. 
Além disso, divide a cidade em zo
nas específicas de urbanização e 
exige uma porcentagem de espaço 
livre para cada metro construído.

VEJA TAM BÉM : Metrópole; São 
Paulo, Estado de; Urbanização.

São Paulo, 
Estado de

S U M Á R IO

Localização geográfica: sudeste do 
Brasil

Limites: Minas Gerais (N), Paraná 
(S), Rio de Janeiro (NE), oceano 
A tlâ n tico  (L), M ato Grosso (O) 

Superfície: 247  898  km 2 
População: 17 775  8 89  hab. (1970) 
Capital: São Paulo (5 901 5 3 3  hab.

1970)
Cidades principais:

Santo André (417 773), Cam pi
nas (3 75  000), Santos (3 45  4 56 ), 
Osasco (282  285), Guarulhos.....
(236  4 62 ), Ribeirão P re to ...............
(209  4 27 ), São Bernardo do 
Campo (2 00  273) -  dados de 
1970

Aeroportos principais: C ongonhas 
(São Paulo) e V iracopos (Cam pi
nas)

Porto principal: Santos 
R odovias : 1 54  925  km (1970 ) 
Ferrovias: 5 8 7 0  km (1970)

No início da colonização* do 
Brasil, o mar era a única via de co
municação entre os núcleos estabe
lecidos ao longo da costa do atual 
Estado de São Paulo, região que na 
época pertencia à capitania de São 
Vicente. Os agrupamentos huma
nos eram muito distantes entre si, 
e a ocupação não se preocupava 
em estabelecer melhores vias de co
municação. Os meios de transporte 
terretres, cavalos e tropas de mulas, 
serviam de maneira precária, pois 
não havia estradas e os poucos e 
mal cuidados caminhos não eram

permanentes. A locomoção por 
terra era perigosa e as vias fluviais 
foram inicialmente muito utiliza
das. Além disso, como a penetra
ção para o interior era difícil de
vido à serra do Mar, os primeiros 
núcleos de colonização estabelece- 
ram-se no litoral.

Mas, apesar de todos os proble
mas que a penetração para o inte
rior envolvia, a característica mais 
marcante da colonização paulista 
nos três primeiros séculos foi a ex
pansão territorial. A região não 
apresentava nenhuma vantagem 
econômica capaz de motivar um 
povoamento intensivo.

A conquista do território

O atual Estado de São Paulo foi 
um dos primeiros trechos do terri
tório brasileiro onde _a presença do 
colonizador português se somou à 
dos primitivos habitantes indíge
nas. As primeiras expedições envia
das à Américaj>ortuguesa resulta
ram  na criaçao de importantes 
núcleos de povoamento nos litorais 
sul e central dessa região e, em me
nor escala, em alguns pontos do 
planalto mais próximo da costa.

Das catorze vilas criadas no 
Brasil durante o século XVI, cinco 
estavam em território paulista: São 
Vicente (primeira cidade brasileira, 
fundada em 1532), Santos (1545), 
Nossa Senhora da Conceição de 
Itanhaém (1561), e São Joao Ba 
tista de Cananéia (1600), todas no 
litoral; além de São Paulo de Pira 
tininga (1554), no planalto. No sé
culo seguinte estavam em território 
paulista onze das 38 vilas criadas 
no Brasil, entre as quais Santana de 
Moji das Três Cruzes (Moji das 
Cruzes, 1611) e Nossa Senhora da 
C andelária do Outu-Guaçu (Itu, 
1657). Mais treze vijas surgiram 
em São Paulo no século XVIII, 
como Nossa Senhora do Bom Su-

O café encontrou condições favoráveis para tom ar-se o m otor do cresci
m ento paulista: território ocupado, im igração, trabalho livre e urbanização.
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Nas últim as décadas do século X IX , cafeicultores do oeste paulista prom overam  a chegada de grandes levas de im igrantes. A im portância desses estrangeiros 
ultrapassou o âm bito agrícola: muitos constitu íam  m ão-de-obra especializada, que iria estim ular o desenvolvim ento das indústrias e das cidades.

cesso de Pindamonhangaba (1705), 
São João Batista de Atibaía (1769) 
e Porto Feliz (1797).

Era uma colonização que avan
çava em número de vilas e em sua 
distribuição geográfica, embora 
com povoamento escasso. O que 
ocorria de essencial era a ocupação 
do território, através de pontos es
tratégicos onde surgiam as primei
ras povoações e que serviam de 
apoio à penetração organizada das 
entradas e bandeiras. Através des
sas expedições, o território paulista
— sem atrativos econômicos e com 
rios navegáveis como o Tietê — 
teve importante papel no processo 
de ocupação de amplas porções do 
Brasil. Forçando a entrada p’elo in
terior em busca de índios e de ri
quezas minerais, o ciclo de expedi
ções dos bandeirantes* foi um dos 
principais fatores do povoamento e 
estabeleceu o domínio das rotas in
ternas para outras regiões, como 
Minas* Gerais, Rio* de Janeiro, 
Mato* Grosso e Goiás*.

Além da atividade de conquista 
exercida pelos bandeirantes, prati
camente não havia estímulos ao 
povoamento. A extração vegetal, o 
cultivo da cana-de-açucar e alguma 
criação e comércio de gado nao fo
ram suficientes para desenvolver a

região. A agropecuária caracteriza
va-se mais como meió de subsistên
cia que permitia um pequeno co
mércio.

Essa situação prolongou-se até o 
início do século XIX, quando sur
giram apenas duas novas vilas: São 
Miguel das Areias (atual Areias) e 
Vila Bela da Princesa (Ilhabela). 
São Paulo ainda era um Estado po
bre e pouco povoado.

O impulso cafeeiro

_ O grande desenvolvimento eco
nômico que iniciaria no século
X IX  a segunda fase do povoa
mento paulista proveio da expan
são do cultivo do café*: vindo do 
Rio de Janeiro, ele estendeu-se pelo 
vale do Paraíba a partir da década 
de 1830; ao atingir a capital, avan
çou em direção ao oeste desde 
1850 e ocupou a região de Campi
nas. Em 1890 já  dominara os con
trafortes ocidentais da serra da 
Mantiqueira e avançava mais para 
oeste, atingindo as zonas de Botu- 
catu e Ribeirão Preto (zona de 
“ terra roxa”, excelente para a cafei
cultura).

A nova cultura constituía uma 
fonte de renda segura e estável e 
suas lavouras exigiam a fixação da

mão-de-obra na própria empresa 
agrícola, o que forneceu as bases 
para a intensificação do povoa
mento. Sempre à procura de terras 
virgens, derrubando a floresta tro
pical, o café foi povoando o pla
nalto Ocidental de São Paulo e es
tendendo-se até ultrapassar as 
fronteiras estaduais e atingir o 
norte do Paraná*. Nesse processo, 
o oeste paulista foi rapidamente 
ocupado e criaram-se novos pólos 
e subpdlos de desenvolvimento, 
como Presidente Prudente, Marília 
e Araçatuba, entre outros.

A necessidade de comercializa
ção e exportação do café impulsio
nou a melhoria do sistema de trans
portes, principalmente no eixo São 
Paulo— Santos. Em 1840, a 
província aplicou 14% de sua re
ceita orçamentária na reforma do 
velho Caminho do Mar (ligação en
tre a capitai e o porto de Santos), 
que passou a chamar-se Estrada da 
Maioridade. O trecho da serra rece
beu pavimentação para permitir o 
tráfego de veículos. O passo se
guinte foi a construção de ferro
vias, de importância fundamental

fiara o escoamento da produção ca- 
eeira: em 1857, o barao de Mauá* 

criou a São Paulo Railway (depois 
Estrada de Ferro Santos a Jundíai);

em 1862 surgia a Estrada de Ferro 
de Campinas (depois Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro), li
gando a capital à região mais pro
dutiva da província; em 1871, a Es
trada de Ferro Sorocabana (da 
capital ao sudoeste e litoral sul); e 
no ano seguinte a Mojiana (de 
Campinas ao nordeste, até Minas 
Gerais) e a Companhia São Pau
lo— Rio de Janeiro. As ferrovias 
seguiam junto com o café, acompa
nhando os espigões, afastando-se 
das margens dos rios e criando nú
cleos que eram “pontas de trilhos”, 
logo sobrepujados pelo avanço da 
frente pioneira do café. O Estado 
urbanizava-se e começava a orga
nizar-se em função das cidades Que 
eram pólos da expansão agrícola. 
O grande crescimento da cafeicul
tura tornara São Paulo o centro di
nâmico de toda a economia nacio
nal, e seu progresso passou a atrair 
migrantes de outros países e Esta
dos brasileiros.

Os imigrantes

A população paulista, que não 
chegava a 900 000 habitantes em 
1872, passou a 12 milhões em 
1960. Esse rápido crescimento 
(14% ao ano) está intimamente li-
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gado ao desenvolvimento da la
voura cafeeira e à conseqüente in
corporação da mão-de-oora num 
sistema econômico que começava a 
surgir, desvinculado da escrava
tura.

O afluxo de mão-de-obra para 
São Paulo já  era anterior à aboli
ção da escravatura, através de uma 
redistribuição da população es
crava do nordeste e centro para o 
sul. Além disso, o escravo torna
va-se cada vez mais caro e escasso, 
e o abolicionismo* se intensificava. 
Por isso, o setor mais dinâmico da 
cafeicultura, localizado no oeste 
paulista, adotou a solução de subs
tituir o escravo pelo imigrante eu
ropeu remunerado —  uma opção 
bem sucedida e de importância fun
damental para a história econô
mica do país. Em São Paulo, ao 
contrário ae outras_províncias suli
nas, a imigração não visou à colo
nização de novas terras — pratica
mente todo o território já  fora 
ocupado no período colonial — , 
mas à obtenção de braços para a 
lavoura. O destino do imigrante, 
principalmente o italiano e, mais 
tarde, o japonês, identificou-se com 
a cultura do cafe nas grandes pro
priedades.

O processo de imigração ini- 
ciou-se por volta de 1850, ano da 
abolição do tráfico de escravos (lei 
Eusébio de Queirós), mas só seria 
intensificado mais de duas décadas 
depois. De 1870 a 1874, São Paulo 
recebeu 1 275 imigrantes, na maio
ria portugueses. Nos cinco anos se
guintes, esse número chegava a
14 416 e o maior grupo era o dos 
italianos. A onda imigratória foi 
crescendo e atingiu o nível máximo 
no ano da abolição da escravatura 
(1888), com 104 353 pessoas, e 
manteve-se intensa durante toda a 
primeira metade do século XX 
(São Paulo recebeu um total de
2 593 652 estrangeiros de 1870 a 
1950).

Os imigrantes chegavam com 
suas famílias, desembarcando em 
Santos e seguindo para hospedarias 
onde já  faziam os contratos —  ge
ralmente de um ano — com os fa
zendeiros ou com seus representan
tes. Os homens eram, então, 
inscritos num caderno de registros, 
mas esses ajustes também podiam 
ser apenas verbais. A partir de 
1906, criaram-se agências de colo
nização e de trabalho que funciona
vam como tribunais de arbitragem 
quando surgiam problemas entre 
imigrantes e fazendeiros. Os con
tratos passaram a ser mais respei
tados e os fazendeiros foram obri
gados a  fornecer gratuitamente ao 
colono meio de transporte até a fa
zenda, moradia, pasto para um ou 
mais animais e uma pequena gleba 
para culturas alimentares.

Os italianos espalharam-se por 
todo o interior paulista e também 
pelos grandes centros urbanos, 
onde tiveram importante papel no 
desenvolvimento industrial. Outro 
grupo de influência preponderante 
(embora numericamente inferior 
aos de italianos, portugueses e es
panhóis) foi o dos japoneses, que 
imigraram principalmente na se
gunda e terceira décadas do século
X X  e se dirigiram também às fa
zendas cafeeiras, concentrando-se 
em certas áreas, como as de Presi

dente Prudente, Marília, Araçatuba 
e municípios da Alta Paulista.

Os japoneses chegaram como 
colonos e com o tempo passaram 
a arrendatários, parceiros e peque
nos proprietários. Sua influência 
manifestou-se sobretudo na intro
dução do cultivo de novas e mais 
produtivas variedades d ep lan tas , 
nova tecnologia de produção e uma 
eficiente organizaçao rural (que se 
expressou principalmente na cria
ção de importantes cooperativas 
agrícolas como a de Cotia, a Sul- 
Brasil, a Central e a de Moji das 
Cruzes). Contrastando com os 
sírio-libaneses e os judeus, que se 
destacaram no comércio e na in
dústria, os japoneses ficaram con
centrados na agricultura. Sua pene
tração no mundo dos negócios tem 
sido mais lenta, e muitas vezes 
também ligada à produção agrí
cola.

No final da década de 1920, o 
afluxo de imigrantes europeus di
minuiu bastante e começou a ser 
substituído pelo movimento de mi-

ração interna do país. Em 1928,
ão Paulo já  recebia um número de 

migrantes brasileiros maior que o 
de estrangeiros, e em 1934 o vo
lume total da migração interna su
plantava a do exterior e tendia a 
aumentar.

A maior parte dos migrantes na
cionais vinha de Minas, Bahia e ou
tros Estados nordestinos, abando
nando economias rurais pouco 
produtivas e integrando-se ao capi
talismo urbano e industrial que se 
desenvolvia no sudeste brasileiro. 
A grande maioria deles constituía 
mão-de-obra desqualificada e era 
absorvida pela indústria de cons
trução civil ou submetida a situa
ções de subemprego e desemprego.

A era da indústria

A introdução do trabalhador li
vre na cafeicultura formou uma po
pulação assalariada bem mais ins
truída e com novas necessidades de 
consumo, constituída basicamente 
pelo imigrante. A maior circulação 
monetária proporcionada pelos 
rendimentos do trabalhador livre 
dinamizou a economia. Era o nas
cimento de um mercado interno, 
restrito mas suficiente para estimu
lar o surgimento de pequenas in
dústrias. Paralelamente, os lucros 
cafeeiros levaram a uma acumula
ção de capitais que, através de ban
cos e associações de crédito, finan
ciou pequenos empreendimentos de 
artesaos e donos de oficinas, mui
tos dos quais se transformariam em 
grandes industriais.

O início da industrialização pau
lista pode ser situado nos primeiros 
anos do século XX, quando o Es
tado já  reunia dezenas de estabele
cimentos fabris, principalmente no 
setor têxtil (o primeiro fora a indús
tria de tecidos São Luís, de Itu, fun
dada em 1873). As indústrias têx
teis já  empregavam em 1900 cerca 
de 5 mil operários, núcleo de uma 
nova categoria social que se estabe- 
cia em meio à sociedade agrária, 
abrindo caminho para a mudança* 
social (caracterizada pela indus
trialização e urbanização) que se 
operaria no primeiro quartel do sé
culo.

O surto industrial está muito li

A pecuária paulista é especializada na engorda de gado bovino de corte. 
Cana é a segunda cultura do Estado. Chá é produto típ ico do litoral sul.

O conjunto de armazéns e silos do Ceagesp —  antigo Ceasa —  garante o 
abastecim ento a lim entar de toda a Grande São Paulo.
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gado à iniciativa dos imigrantes 
italianos. Chegando ao pais com 
suas ferramentas e utensílios, dedi
cavam-se a atividades de sua espe
cialidade e ensinavam-nas aos aju
dantes. Desse modo, disseminaram 
o artesanato e criaram indústrias 
domésticas. Em Campinas, intro
duziram a indústria da seda natu
ral. Em São Carlos, criaram uma 
fábrica de tecidos. Por todo o Es
tado, fundaram fábricas de adubos, 
cola, peneiras, pregos e massas ali
mentícias. Geralmente, depois de 
vários anos de difícil trabalho, o 
imigrante reunia seus recursos à 
poupança de grupos familiares, 
para iniciar um empreendimento.^

A indústria existente em São 
Paulo no início do século XX era 
constituída de pequenos estabeleci
mentos que ocupavam poucos ope
rários (na maioria, italianos) e pro
duziam basicamente bens de 
consumo.

Em 1919, o Estado já  tinha 
4 145 indústrias e 83 998 operá
rios, e notava-se claramente uma 
diversificação nos setores indus
triais. De_stacavam-se, por ordem 
de importância, as fábricas de teci
dos, alimentos, vestuários, cosméti
cos, cerâmicas, metalurgia e produ
tos químicos. Ao fim da Primeira 
Guerra Mundial (1914/18), que in
centivara a produção pela substi
tuição de importações, o surto in
dustrial dava maior impulso ao 
desenvolvimento urbano e à expan
são populacional.

Policultura e integração

A crise* econômica mundial de 
1929 afetou a cultura cafeeira (su
perprodução, queima de estoques 
para garantir os preços do pro
duto) estimulando a diversifica
ção agrícola que caracterizaria 
um a nova fase do desenvolvimento 
paulista: a da policultura.

Favorecida pelo crescimento de
mográfico, especialmente urbano, a 
agricultura paulista intensificou a 
produção de alimentos e matérias- 
primas para a indústria (como o al
godão). Outro importante fator de 
aceleração da policultura foi a pre
sença ao agricultor japonês, que 
com sua tecnologia e sua organiza
ção cooperativista, aperfeiçoou as 
culturas alimentares, antes pratica
das apenas em nível de subsistên
cia. 0  antigo panoram a agrícola, 
caracterizado pela predominância 
maciça da cultura cafeeira, sofria 
importante transformação com o 
desenvolvimento das lavouras vol
tadas para um mercado interno 
(que se ampliava). Ao mesmo 
tempo, iniciava-se um processo de 
erradicação dos cafezais (basica
mente os menos produtivos), para 
diminuir a dependência econômica 
em relação a essa cultura e evitar 
novas crises de superprodução e 
queda dos preços. Antigas áreas 
cafeeiras foram sendo substituídas 
por pastagens e novas culturas, em
bora o produto continuasse ocu
pando o primeiro lugar na agricul- 
tjura paulista.

A crise do início da década de 
1930 fez ainda com que um grande 
volume de capitais fosse desviado 
da agricultura para a indústria, que 
a partir de entao acelerou bastante 
seu -desenvolvimento. Novo e deci

sivo impulso à atividade industrial 
que supria as importações veio 
com a Segunda Guerra Mundial 
(1939/45).

Após o conflito, iniciou-se a fase 
de integração econômica do desen
volvimento paulista, que se carac
terizou jsela diversificação e racio
nal izaçao dos processos produtivos 
na agropecuária e na indústria, 
apresentando uma expansão cons
tante da renda “per capita”, acom
panhada de um explosivo cresci
mento demográfico.

Agricultura diversificada
Apesar da diversificação ini

ciada na fase da policultura, a 
agropecuária paulista sofreu um 
declínio em sua posição relativa no 
conjunto das atividades econômi
cas do Estado, pois os setores se
cundário e terciário cresceram num 
ritmo mais intenso.

A participação do setor primário 
na renda interna do Estado passou 
de 30% no período de 1948/52 
para 18% em 1965/66, fenômeno 
que reflete o intenso desenvolvi
mento industrial.

A procura de alimentos am
pliou-se muito em função do cresci
mento demográfico e São Paulo de
pende, para seu abastecimento, de 
culturas localizadas em outros Es
tados (principalmente cereais e le
guminosas).

Entretanto a agropecuária pau
lista participa de forma significa
tiva de quase todos os . produtos 
brasileiros de exportação, como al-

f
odão, açúcar, milho, banana, fi
ras e couros, além do café, que 

ainda é o principal (588 000 tonela
das em 1970).

A cana-de-açúcar é o segundo 
produto agrícola do Estado, que é 
o maior produtor nacional (30,3 
milhões de toneladas em 1970). 
Destacam-se como zonas canaviei- 
ras as áreas de Piracicaba e Rio 
Claro, Araraguara, Ribeirão Preto 
e toda a região que vai de Assis a 
Ourinhos. 0  sucesso dessa cultura 
paulista deve-se em boa parte a seu

O primeiro setor industrial em  valor de produção é o de m aterial de trans
porte. mas o têxtil ainda é o que ocupa o m aior núm ero de em pregados.

No setor de infra-estrutura, destacam -se a refinaria de Cubatão (esquerda) e a hidrelétrica de Ilha Solteira.
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alto grau de mecanização. O ter
ceiro produto mais importante em 
valor de produção é o milho, bas
tante espalhado por todo o territó
rio (2 676 333 toneladas em 1970).
Segue-se o algodão, produzido na 
Alta Sorocabana e na região de Pe
reira Barreto, e do qual o Estado 
é o maior produtor nacional 
(707 810 toneladas, 1970). Uma 
cultura de desenvolvimento recente 
é o amendoim. Podem-se mencio
nar ainda as de batata-inglesa, ar
roz, laranja, banana, mamona, hor
taliças e frutas em geral.

A fruticultura paulista é muito 
diversificada, mas dois produtos se 
destacam e são exportados: a la
ranja ( 6  915 675 toneladas em 
1970), que ocupa amplas áreas nas 
regiões de Limeira, Araraquara e 
Bebedouro; e a banana (64 388 to
neladas), muito cultivada no litoral, 
sobretudo no vale do Ribeira de 
Iguape.

A cultura de legumes e hortali
ças é praticada sobretudo nas áreas 
próximas à capital, para o abasteci
mento de sua grande população.

São Paulo tem um dos maiores 
rebanhos bovinos do pais:
11 496 000 cabeças em 1970. O 
gado leiteiro é criado nas regiões 
do vale do Paraíba, Araraquara,
Rio Claro, São Carlos e Franca, 
principalmente, e abastece indús
trias de laticínios e leite em pó ou 
condensado.

São Paulo é o maior produtor de 
leite do país: 1 358 702 000 litros 
em 1970. Na pecuária bovina de 
corte, especializada na engorda de 
gado, destacam-se Barretos (maior 
centro abatedor), São José do Rio 
Preto, Araçatuba, Andradina, Pre
sidente Prudente e Presidente Ven- 
ceslau.

A suinocultuna e a avicultura 
também são atividades de destaque 
em geral praticadas em pequenas 
propriedades.

De 1967 a 1971, a área culti
vada total do Estado passou de 
4 712 683 hectares para 5 452 153 
hectares, enquanto a área de pas
tagens passou de 8 256 272 hecta
res para 10 854 030 hectares, no 
mesmo período.

Indústria em avanço

O desenvolvimento industrial 
paulista acentuou-se a partir da se
gunda metade do século XX, pas
sando a caracterizar-se pela expan
são de setores de tecnologia mais 
avançada — como as industrias de 
máquinas, material elétrico e veícu
los —  e pelo afluxo de capitais es
trangeiros sob forma de investi
mentos industriais.

A participação da indústria pau
lista na produção brasileira tem au
mentado constantemente. As indús
trias mais importantes, segundo o 
valor da produção, são as de mate
rial de transporte, produtos alimen
tares, químicos, texteis, metalúrgi
cas, mecânicas e as de material 
elétrico e de comunicações.

Quase 70% da produção indus
trial concentra-se na região da 
Grande São Paulo (formada por 37 
municípios, incluindo a capital), 
que constitui o maior complexo in
dustrial da America Latina. O eixo
São Paulo— Santos é um impor- Rodovias de im portância histórica e modernas auto-estradas sâo parte de uma rede viária em constante expansão: 
tante binômio econômico, pois pelo a esquerda, a Anchieta (em cima) e a D utra; è direita, a dos Im igrantes (em  cim a) e a  Castelo Branco.
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porto santistao Estado faz seu co
mércio com o exterior.

Em 1970, São Paulo exportou
2 746 137 toneladas de produtos, 
no valor de Cr$ 3,6 bilhões, e im
portou 840 220 toneladas no valor 
de CrS 6,1 bilhões.

O comércio paulista exerce um 
papel básico na articulação de vá
rias regiões econômicas do país, 
através da  compra de alimentos e 
matérias-primas, e da venda de ma
nufaturados. Nesse sentido, a capi
tal funciona como “porto seco” , 
constituindo um entroncamento 
das comunicações com o interior e 
outros Estados.

A ampla disponibilidade de re
cursos hidrelétricos é um fator na
tural que tem favorecido a indus
trialização do Estado, cujo sistema 
de geração e distribuição de ener
gia e o maior do país.

São Paulo é um dos Estados bra
sileiros mais bem servidos em 
transportes. O sistema rodoviário 
desenvolveu-se muito a partir da 
década de 1940, enquanto o ferro
viário sofreu uma estagnação 
(como em todo o país). As rodovias 
abrem-se em leque a partir da capi
tal, ligando-a ao interior e a outros 
Estados.

Por causa do intenso tráfego en
tre São Paulo e Santos, fez-se ne
cessária a construção de uma nova 
e ampla auto-estrada, a chamada 
Rodovia dos Imigrantes. O desen
volvimento do litoral também rece
beu grande impulso com a constru
ção da rodovia Rio— Santos, parte 
da BR-101, que percorre todo o li
toral brasileiro.

Quadro natural

Pode-se caracterizar quatro 
províncias fisiográficas no Estado 
de São Paulo: Litoral (4% do terri
tório), planalto_ Atlântico (25%), 
depressão Periférica (13%) e pla
nalto Ocidental (58%). Em cada 
uma delas distinguem-se certos re
levos característicos: planícies cos
teiras, maciços insulares, colinas 
sedimentares sublitorâneas, baixos 
esporões e encostas da serra do 
Mar, no Litoral; serras, planaltos 
cristalinos e compartimentos coli- 
nosos no planalto Atlântico (inclu- 
sive as bacias de São Paulo, Tau- 
baté, Atibaia e Jundiaí); colinas e 
baixos chapadões na depressão Pe
riférica (inclusive a pequena bacia 
de Rio Claro); escarpas estruturais 
e chapadões no planalto Ocidental.

As planícies costeiras paulistas 
são reduzidas e descontínuas. Ilhas 
e maciços insulares são os elemen
tos topográficos mais freqüentes na 
paisagem litorânea. No litoral 
norte, a costa é recortada e alta, en
tremeada de enseadas e pequenas 
baías. Para o sul, a partir de San
tos, as planícies tornam-se contí
nuas e amplas.

Do Litoral aos primeiros com
partimentos do planalto Atlântico, 
sucedem-se paisagens de mangues, 
grandes matas e capoeiras.

Pelas fronteiras com Minas Ge
rais e Rio de Janeiro penetram im
portantes parcelas do relevo dos 
antigos maciços do sudeste brasi
leiro. São maciços fortemente aci
dentados, formados de gnaisses, 
xistos e granitos, e representam im
portante setor da porção sul-orien-
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Pirapora do Bom Jesus (esquerda) e Aparecida do Norte sào os centros religiosos tradicionais do povo paulista.

Beirando a acidentada costa norte, a rodovia Rio— Santos rompe o isola
mento natural das mais belas regiões literfineas do E ttado de Sân Paulo.

tal do escudo Brasileiro. Apresen- 
tam-se como planaltos acidentados 
(morros mamelonizados e peque
nos maciços granítico-gnáissicos 
ou quártzicos salientes, quase total
mente despojados de sua vegetação 
florestal primária); incluem escar
pas bastante salientes, como as ser
ras do M ar e da Mantiqueira; pos
suem também bacias tectômcas 
preenchidas por argilas, siltes e 
areias, dispostas em formações re
gionais intermontanhosas como as 
bacias de São Paulo e Taubaté. 
Esse conjunto de maciços antigos, 
que apresentam velhas direções es
truturais e compartimentação tec- 
tônica moderna, constitui o pla
nalto Atlântico.

Delimitados a leste por esse pla
nalto e a oeste pelas escarpas de 
“cuestas” da bacia do planalto Oci
dental, estendem-se pela porção 
central do Estado —  desde os limi
tes com Minas Gerais até os do Pa
raná —  planaltos relativamente de
primidos (altitudes entre 650 e 700 
metros) em relação às unidades 
morfológicas vizinhas. É a depres
são Periférica Paulista, esculpida

A Baixada Santista è o m aior centro portuário, petroquím ico e siderúrgico. (Sâo V icente, cidade-dorm itório.)
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Sarampo

Vale  do Paraíba: a Indústria com eça a percorrer o velho cam inho do safé.

O sarampo é uma doença alta
mente contagiosa, que_ se caracte
riza jio r  erupções cutâneas, infla- 
maçao catarral dos olhos e vias 
respiratórias. Seu causador é um 
vírus ARN, do tipo paramixovírus, 
de tamanho médio, com cerca de 
1 400 A (angstrons) de diâmetro. 
Sua transmissão ocorre através da 
aproximação e, do contato direto 
entre pessoas. É uma doença rece
bida e transmitida pelo aparelho 
respiratório.

O sarampo produz imunidade 
por toda a vida, por induzir a for
mação de anticorpos, cujas concen
trações sanguíneas mantêm-se rela
tivamente altas, até idade 
avançada. Por isso, ocorre tipica
mente como doença infantil, em
bora possa atacar adultos que não 
estejam imunizados.

Cerca de 90% da população, 
com mais de dez anos, possui imu
nidade adquirida.

Nos países desenvolvidos a

maior incidência da moléstia coin
cide com o início da idade escolar 
(seis anos). Nos países subdesen
volvidos, devido às precárias con
dições de higiene e à promiscui
dade, a incidência maior ocorre 
entre dois e três anos.

Embora geralmente tenha cará
ter benigno, ocorrem casos fatais 
devido a infecções bacterianas se
cundárias, decorrentes da fraqueza 
e conseqüente quebra da resistencia 
orgânica aos microrganismos. Cos
tuma apresentar maior gravidade 
em crianças com menos de cinco 
anos e em adultos idosos.

A ocorrência de sarampo em po
pulações primitivas assume fre
qüentemente acentuada gravidade, 
com alto índice de mortalidade, so
bretudo entre velhos e pessoas de
bilitadas. Vivendo em condições 
precárias e em promiscuidade, es
sas populações são um caminho 
aberto as infecções secundárias. A 
má alimentação tem, nesses casos, 
um peso importante.

Quadro da doença

O sarampo possui um período de 
incubação de onze dias, após os 
quais iniciam-se as seguintes mani-

sobretudo em terrenos sedimenta
res datados do Paleozóico e, local
mente, em rochas eruptivas (diabá- 
sios, principalmente).

E penetrada por campos e cerra
dos em diversos setores setentrio
nais e de sua porção centro-sul, e 
revestida de campos e bosques de 
araucárias na extremidade su
doeste. Apresenta-se como uma 
faixa de colinas amplas e descam
padas e é uma espécie de “segundo 
planalto” paulista. Mostra as pai
sagens mais representativas do 
mundo agrário do Estado: é uma 
zona de antigos cafezais, atual
mente substituídos por extensas 
plantações de cana-de-açúcar, ge
ralmente aglutinadas em torno de 
usinas.

Os espigões tabuliformes do pla
nalto Ocidental começam no re
verso das grandes escarpas de 
“cuestas” (de 900 a 1 000 metros 
de altitude), caindo para oeste e no
roeste até as barrancas do rio Pa
raná (250 a 275 metros). Esse pla
nalto caracteriza-se sobretudo pelo 
potencial hidráulico dos grandes 
rios que o atravessam, provenientes 
do planalto Atlântico e que, depois 
de cruzarem a depressão Periférica, 
penetram nas escarpas do planalto 
Ocidental, formando notáveis ca
choeiras.

Clima e hidrografia

O Estado de São Paulo inclui-se 
na faixa terrestre sujeita a altas 
temperaturas durante todo o ano (é 
compreendido pelas latitudes de 2 0  
a 25 graus do hemisfério sul, e atra
vessado em seu centro-sul pelo tró
pico de Capricórnio). Mas as dife
renças de relevo modificaram em 
grande parte essas condições ge
rais. Nas planícies litorâneas, as 
temperaturas médias anuais são de 
20 graus Celsius, e diminuem à me
dida que as altitudes crescem. No 
planalto cristalino, as médias osci

lam entre 18 e 2 0  graus, e caem 
para 14 graus nos maciços monta
nhosos (serras do Mar e da Manti
queira).

Para o interior, em direção nor
deste, as altitudes e latitudes dimi
nuem, e as médias sobem para 2 2  
graus Celsius nas proximidades 
dos rios Paraná e Grande.

Três massas de ar dinamizam es
sas situações atmosféricas do Es
tado: a Tropical Atlântica, a  Polar 
Atlântica e a Equatorial Continen
tal. Isso faz com que os índices plu- 
viométricos variem de cotas excep
cionalmente altas, como nas 
encostas da serra do Mar (2 000 a 
4 000 milímetros anuais) até índi
ces moderados, como em certos 
trechos da depressão Periférica, no 
médio vale do Paraíba ou em seto
res dos chapadões ocidentais 
(1 0 0 0  a 1 1 0 0  milímetros anuais).

Uma riqueza básica do território 
està ligada à dominância dos cli
mas tropicais e subtropicais úmi
dos : é a rede hidrográfica, extensi
vamente composta de rios perenes. 
Há três áreas hidrográficas nos pla
naltos, serras e escarpas: a bacia 
do Paraná, a do Paraíba do Sul e 
a vertente Atlântica.

Em função desse complexo, há 
água disponível para vastas cultu
ras agrícolas, grandes grupos urba
nos, importantes hidreletricas e 
áreas que apresentam forte concen
tração industrial. Em quase todo o 
território do Estado essa combina
ção de fatores climáticos, morfoló
gicos, estruturais e hidrográficos 
permite construir barragens e cap
tar energia hidráulica.

VEJA TAM BÉM : Bandeirante; 
Brasil — Geografia e Geologia; 
Café; Constitucionalista, Revolu
ção; Emboabas, Guerra dos; M i
gração; Santos; São Paulo; Sudeste 
Brasileiro.

Durante a evolução do saram po, ocorre elevação de tem peratura , acentuada  
quando aparecem  as manchas características do periodo exantem ático.

Incuba*
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Vacinas com virus atenuado dào im unidade perm anente.

festações: febre, mal-estar, dores 
musculares (mialgias) e dor de ca
beça (cefaléia).

Em poucas horas, aparecem sin
tomas oculares: o doente sente-se 
incomodado pela luz, ocorre dor 
em queimação, hiperemia conjunti- 
vaí, exsudação e lacrimejamento. 
No aparelho respiratório, a infla
mação catarral manifesta-se poj 
tosse, espirros e secreção nasal. E 
possível, mas menos comum, afec
ção da laringe, acompanhada de 
afonia e rouquidão. Nessa fase apa
recem mancnas esbranquiçadas na 
mucosa bucal (manchas de Ko- 
plik), que podem atingir também 
outras mucosas, como a vaginal.

Esse período, chamado prodrô- 
mico, tem a duração de três a cinco 
dias; é anterior ao aparecimento do 
exantema (manchas cutâneas) que 
caracteriza a doença e dura de um 
a quatro dias, podendo excepcio
nalmente chegar a sete dias. Mani
festa-se inicialmente atrás da ore
lha e na face, sob a forma de um 
eritema maculoso (máculas verme
lhas), disseminando-se depois para 
o tronco e mais tarde para as extre
midades.

O exantema dura cerca de cinco 
dias, após os quais desaparece na 
ordem em que apareceu, seguido de 
uma descamaçao fina e purulenta. 
O ponto máximo do exantema 
m arca o fim da febre e do mal-estar 
nos casos não complicados.

Alastramento e cura

A maior parte das complicações 
são atribuíveis a infecções bacteria- 
nas secundárias. As mais comuns 
são a otite média e a pneumonia. 
Os agentes mais comuns são os 
pneumococos, Streptococus hemo- 
lyticus, Staphylococus aureus e 
Haemophilus influenzae.

Sua freqüência é alta em hospi
tais de doenças contagiosas e com 
excesso de pacientes.

Entre as complicações devidas 
diretamente ao vírus do sarampo, 
estão a laringite (que pode chegar 
a certa_ gravidade), dor abdominal 
e diarréia, e anormalidades eletro- 
cardiográficas.

Uma complicação grave, feliz
mente rara (0,01 a 0,5%), é uma en-

cefalomielite desmielinizante, que 
pode ocorrer de um a catorze dias 
após o início da infecção. Dela de
corre uma volta da febre, cefaléia 
com vômitos, rigidez da nuca e, 
ocasionalmente, torpor e convul
sões. A morte ocorre em 10% dos 
casos. A metade dos sobreviventes 
conserva marcas permanentes da 
doença.

Como nas demais doenças por 
vírus, não há tratamento específico 
contra o agente. O clínico limita-se 
a um tratamento sintomático. Nos 
casos em que infecções secundárias 
estejam presentes, costuma-se usar 
antibióticos como medida terapêu
tica; profilaticamente, eles são em
pregados em pacientes crónicos, 
muito idosos, muito novos, debili
tados, ou ainda que vivam em con
dições de promiscuidade.

Utilizam-se também soro de con
valescente ou gamaglobulina em

doses suficientes, nos casos em que 
se deseja impedir a doença (por 
exemplo, em crianças muito debili
tadas). Doses menores de soro ou 
de gamaglobulina podem atenuar 
bastante a doença, diminuindo seus 
sintomas.

Existem vacinas bastante efica
zes contra o sarampo, obtidas com 
vírus vivo atenuado. A imunidade 
conseguida com essas vacinas pa
rece ser permanente.

Outra variedade de vacina, ob
tida de vírus inativo, deixou de ser 
usada por não produzir imunidade 
permanente e alterar desfavoravel
mente a resposta à infecção poste
rior. Esta é agravada por uma rea
ção de hipersensibilidade ao vírus.

VEJA TAM BÉM : Imunologia; In
fecciosas, Doenças; Vírus.

Sartre

Jean-Paul Sartre nasceu em Pa
ris, a 21 de junho de 1905. O pai, 
politécnico e oficial da  Marinha, 
morreu na Cochinchina, dois anos 
depois. (Sobre isso, ele escreveria 
mais tarde: “Foi um mal, um bem? 
Não o sei, mas subscrevo de bom 
grado o veredicto de um eminente 
psicanalista: não tenho superego”.)

Logo em seguida, o pequeno 
Jean-Paul e sua mãe, Anne-Marie 
Schweitzer, mudaram-se para a 
casa do avô Charles Schweitzer, 
em Meudon (nos arredores da capi
tal). Em 1916, Anne-Marie ca
sou-se pela segunda vez, e transferi- 
ram-se para La Rochelle.

Outro traço marcante najforma- 
ção de Sartre foi a imaginação cria
tiva, alimentada por uma leitura 
precoce e intensiva: aos dez anos 
de idade manifestou o desejo de ser 
escritor e ganhou uma máquina de 
escrever. Seria seu instrumento de 
trabalho por toda a vid^.

O autor iniciou seus estudos no 
Liceu Henrique IV, passando em 
1917 para o Liceu de La Rochelle. 
Em 1922 recebeu o bacharelato 
(que na França corresponde à con
clusão do segundo ciclo).

Em 1924, foi admitido na Escola 
Normal Superior, onde seguiu o 
curso de filosofia até 1928. Embora 
não fosse um aluno brilhante, Sar
tre dedicava especial interesse às 
aulas de Alain (1868-1951), que se 
preocupava em discutir o problema 
da liberdade*.

Nesse estabelecimento, ele veio a 
conhecer Simone de Beauvoir*, 
uma “moça bem comportada” que 
lhe afirmou: “A partir de agora, eu 
tomo conta de você”. Nunca mais 
se separaram.

Em 1929, Sartre recebeu a agre
gação (licença para lecionar em 
cursos secundários). Em outubro 
do mesmo ano, foi convocado para 
o serviço militar, na função de me
teorologista. Dispensado em 1931, 
conseguiu a cadeira de filosofia 
num colégio de Havre. Nessa 
época, escreveu A  Lenda da Ver
dade, romance recusado pelos edi
tores.

Em 1933, partiu para a Alema
nha, na condição de bolsista do 
Instituto Francês de Berlim. Du
rante o ano em que ficou na cidade, 
estudou a fenomenologia* de Hus- 
serl*, o existencialismo* de Heideg- 
er* e Jaspers* e as teorias de Max 
cheler*. Essas leituras levaram-no 

a pesquisar as obras de Kierke- 
gaard* e Hegel*.

Ainda na Alemanha, iniciou a 
redação de Melancolia, romance 
concluído sob o título de A Náu
sea, em 1938.

É preciso resistir

De volta à França, ficou dois 
anos no Havre e um ano em Laon, 
dirigindo-se a Paris em 1937, para 
lecionar no Liceu Pasteur.

Em 1936, publicou A  Imagina
ção e A Transcendência do Ego, 
trabalhos fortemente influenciados 
pela fenomenologia. Em 1938, edi-Nào há tratam ento específico contra o saram po. Com o em  qualquer virose, recorre-se a medidas profiláticas.
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tou O M uro (contos) e o ensaio Es
boço de uma Teoria das Emoções.
. Ao eclodir a Segunda Guerra 

Mundial, foi convocado a servir na 
Lorena, como meteorologista. Em 
junho de 1940, foi preso na cidade 
de Padoux e levado para o campo 
de concentração de Trier, na Ale
manha. Quase um ano depois, con
seguiu fugir e voltar a seu país.

Em Paris, voltou ao Liceu Pas- 
teur. Determinado a participar da 
Resistência, editou panfletos clan
destinos contra a ocupação alemã 
e os colaboracionistas franceses, 
fundando o grupo “Socialismo e 
Liberdade”.

Em 1942, passou a dar aulas no 
Liceu Condorcet. No ano seguinte, 
encenou A s Moscas, sua primeira 
peça teatral. Tratava-se de uma 
lenda grega, onde todos os elemen
tos funcionavam simbolicamente: o 
reino de Agamenon era a França 
ocupada; Egisto, o comando ale
mão que depusera o governo fran
cês; Clitemnestra, os colaboracio
nistas; a praga das moscas, o medo 
que abrangia setores cada vez mais 
amplos da população. O gesto final 
de Orestes, eliminando a praga, era 
uma exortação à Resistência.

No mesmo ano, publicou volu
moso ensaio filosófico — O Ser e 
o Nada — , onde fundamenta suas 
teorias existencialistas.

Em 1945, a peça Huis-Clos (En
tre Quatro Pareaes) dramatiza os 
problemas existenciais das obras 
teóricas, o que também fazem os 
romances que escreveu na época
—  A  Idade da Razão (1945), Sur- 
sis (1945) e Com a M orte na A lm a  
(1949).

Ainda em 1945, fez a primeira 
viagem aos Estados Unidos, como 
jornalista do Figaro e do Combat. 
Nos anos seguintes, percorreria a 
África, Europa mediterrânea, Es
candinávia, União Soviética, China 
e América Latina.

Com o fim da guerra, Sartre dis
solveu o movimento “Socialismo e 
Liberdade”, por considerá-lo ape
nas necessário à Resistência. Fun
dou então a revista Les Temps Mo- 
dernes, com Simone de Beauvoir, 
Merleau-Ponty*, Raymond Aron e 
outros intelectuais. Nessa publica
ção, editaram-se os mais diversos 
trabalhos, analisando os problemas 
da época. No entanto, divergências 
políticas ligadas à guerra* fria 
afastaram Aron do grupo. Por seu 
lado, Merleau-Ponty discordou da 
interpretação da fenomenologia de 
Husserl e também desligou-se da 
revista.

Filósofo, dramaturgo, 
romancista

Diante das críticas à filosofia* 
exposta em O Ser e o Nada, Sartre 
publicou O Existencialismo é um  
Humanismo  (1946), onde mostra o 
significado ético de sua teoria.

No mesmo ano, publicou Mortos 
sem Sepultura, A  Prostituta Res
peitosa  (peças teatrais) e o ensaio 
Reflexões sobre a Questão Judaica. 
Em 1947, lançou o ensaio Baude 
laire, a peça Os Dados Estão Lan
çados, e Situações (uma coletânea 
de ensaios). No ano seguinte, escre
veu outro roteiro (A Engrenagem) 
e Situações II. Situações III  foi pu
blicada em 1949.

Em 1952, Sartre empreendeu a 
defesa do escritor “maldito” Jean 
Genet (1909- ) — São Genet, 
A to r  e Mártir; em 1953, publicou 
O Caso Henri Martin; em 1954, 
adaptou Kean (peça de Alexandre 
Dumas*). No drama Nekrassov 
(1956), procurou demonstrar a difi
culdade em manter-se pessoal
mente livre, numa sociedade obce
cada pela ameaça do comunismo*. 
Em 1964, publicou A s  Palavras, 
onde analisa com clareza o signifi
cado psicológico e existencial de 
sua infância.

Sete anos depois, quando parecia 
ter se afastado definitivamente da 
literatura, surpreendeu seus leitores 
lançando a primeira parte de um

extenso estudo sobre Flaubert — O 
Idiota da Família.

O militante

Em 1952, Sartre filiou-se ao Par
tido Comunista. Mas a intervenção 
soviética na Hungria (1956) le
vo u-o a romper com o partido e a 
escrever o artigo O Fantasma de 
Stálin, onde criticava o desvirtua
mento do marxismo* pelos soviéti
cos.

Todavia, o autor não deixava de 
ser um “intelectual engajado”. Em 
1960, estreava sua peça Os Seqües
trados de Altona, cujo tema é o co
lonialismo francês na Argélia*, em
bora a ação ocorra na Alemanha

nazista. O interesse pelo problema 
argelino estendeu-se a todo o Ter
ceiro Mundo.

Ainda em 1960, viajou para 
Cuba (publicando o artigo Furacão 
sobre Cuba) e para o Brasil. Diante 
do conflito vietnamita, acreditava 
num alargamento do “ campo do 
possível” , pela ação dos revolucio
nários vietcongs.

Em 1964, recusou o prêmio No- 
bel de literatura, alegando as ambi
güidades políticas do troféu e a ina
dequação dos juizes que o 
conferem. Publicou ainda em 1964, 
Situações IV, V  e VI, e Situações 
VII no ano seguinte.

Com a eclosão do movimento 
estudantil de maio de 1968 (que,

Na filosofia da J. P. Sartre. uma perm anente reflexão sobre os problemas fundam entais da oxistència hum ana.

questions
sur

libération
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Preocupado com  o Terceiro Mundo, apóia causas estudantis e proletária«. (Entre S. de Beauvoir e Guevara.)

das ruas de Paris, expandisse rapi
damente para o mundo inteiro), 
Sartre colocou-se ao lado dos re
beldes, apoiando as reivindicações 
de uma “universidade critica , 
onde se pudesse questionar f r e 
mente o destino e o valor social dos 
conhecimentos recebidos. (Os estu
dantes afirmavam que a cultura e 
incompatível com a ordem estabe
lecida, e que só sobreviveria na me
dida em que assumisse um carater 
transformador do mundo, a partir 
de um de seus núcleos — a Univer- 
sidade.)

No dia 26 de junho de 1970, Sar
tre, Simone e dezoito jovens foram 
presos quando vendiam em portas 
de fábricas o jornal La Cause du 
Peuple, órgão do Partido Comu
nista Revolucionário Francês, mais 
conhecido como Gauche Proleta- 
rienne (Esquerda Proletária), de 
tendência maoísta.

Semanas antes, assumira a dire
ção provisória de La Cause du 
Peuple, como protesto pela prisão 
de seus diretores e para “defender 
a liberdade de expressão”. Sartre e 
Simone deixaram claro que, em
bora não concordassem com as 
idéias emitidas pelo jornal, consi
deravam um dever emprestar seus 
nomes e prestigio a uma publica
ção ameaçada de fechamento por 
suas opinioes.

Em janeiro de 1973, fundou o 
diário Libération, cuja tiragem che
gou a 100 000 exemplares.

A dualidade do ser

Do ponto de vista filosófico, o 
pensamento sartreano inicia-se 
com A  Transcendência do Ego, A  
Imaginação, Esboço de uma Teoria 
das Emoções e O Imaginário, onde 
se encontram aplicações críticas do 
método fenomenológico.

Contudo, a obra que exprime a 
filosofia existencialista que o cele
brizou é O Ser e o Nada, ensaio de 
ontologia* fenomenológica.'

Ao contrário das metafísicas tra
dicionais — que contrastam ser e 
aparência; essências subjacentes à 
realidade e fenômenos; o que está 
por trás das coisas e as próprias 
coisas — , a metafísica de Sartre 
procura superar essa dicotomia 
pela descrição do “ser” como 
aquilo que ocorre imediatamente, 
sem explicar a experiência humana 
a partir de uma realidade extra-fe- 
nomenal.

O dualismo “ ser” e “parecer” 
não tem mais “ direito de cidada
nia” , na filosofia; não há outra rea
lidade fora do fenômeno; o “ ser” 
seria precisamente aquilo que 
“aparece” .

O ser do fenômeno é posto pela 
própria consciência, cujo caráter 
essencial é a intencionalidade: toda 
consciência é “consciência de al
guma coisa” — visa a um objeto 
transcendente (percebido, imagi
nado, lembrado, etc.), implicando a 
existencia de um ser não cons
ciente.

Existiriam, portanto, dois tipos 
de ser: o “ ser-para-si” (consciência) 
e o “ser-em-si (fenômeno).

Do “ ser-em-si” pode-se dizer 
apenas que “é aquilo que é” (idên
tico a si mesmo). Isso significa que 
o “ ser-em-si” é opaco para si; não 
tem qualquer relação ativa ou pas

siva fora de si: o “ser-em-si” sim
plesmente é.

O caráter de absurdo que car
rega como determinação funda
mental e a densidade opaca do 
“ser-em-si” provocariam no ho
mem um mal-estar, denominado 
“náusea”.

O “ser-para-si” (consciência), ra
dicalmente diferente, define-se 
como “sendo aquilo que não é, e 
não sendo aquilo que é ’. Se o “ ser- 
em-si” é inteiramente preenchido 
por si mesmo, a consciência repre
senta uma descompressão do ser. 
Ela é presença para si mesma, su
pondo uma fissura instalada no ser. 
Tal fissura (ou deslocamento) é a 
marca do nada no interior da cons
ciência. O nada é um “buraco”, 
pelo qual se constitui o “ser-pa- 
ra-si”. E o fundamento do nada é 
o próprio homem.

O “ser-para-si” conteria, por
tanto, uma abertura responsável 
pela faculdade que o “para-si” tem 
de ultrapassar seus limites. (O “ ser- 
em-si” permaneceria dentro das 
próprias fronteiras.) Esse poder de 
transcendência seria expresso atra
vés das formas de tempo, ou seja, 
o “ para-si” seria um ser para o fu
turo —  seria “projeto”.

O tempo, o corpo: o existir

O tempo também exprime a fu
são do “em-si” e do “para-si” , mis
tura que constitui a existência hu
mana.

Nessa perspectiva, o passado 
não existe, a menos que se ligue ao 
presente. Todo indivíduo pode afir
m ar: “eu sou meu passado, e, no 
momento da minha morte, não se
rei mais do que esse passado, que 
agora é presente” .

Quando o homem é consciente 
de si mesmo (no presente), vive se
gundo o modo_ do “para-si”, mas 
seu passado reúne todas as carac
terísticas do “em-si”.

A existência humana constitui-se 
principalmente pela espontaneida
de da consciência, mas encontra 
atrás de si um ser dotado de abso
luta fixidez.

Sartre afirma não ser possível 
distinguir a consciência do corpo: 
este seria constitutivo daquela. A 
consciência é estruturalmente in
tencional e, portanto, relaciona-se 
com o exterior; o corpo, por sua 
vez, exprime a imersão no mundo. 
Ele é um centro a partir do qual se 
ordenam as coisas. Assim, compõe 
uma estrutura permanente que 
torna possível a consciência.

Ampliando sua interpretação, 
Sartre diz que o corpo é a própria 
condição da liberdade, ou seja, a 
necessidade de que haja escolha, 
sem a qual não há liberdade.

Humanista radical

O “ser-para-si” define-se como 
ação, cuja condição primeira é a li
berdade. A base da existência hu
mana é a livre escolha que cada um

faz de si mesmo e de sua maneira 
de ser.

O “em-si”, sendo apenas o que 
é, não pode ser livre —  a liberdade 
provém do nada que obriga o ho
mem a se fazer, em vez de apenas 
ser.

A partir desse princípio, o autor 
afirma que o homem é inteiramente 
responsável por aquilo que é; nin
guém pode atribuir suas falhas a fa
tores externos, como hereditarie
dade e ambiente.

Por outro lado, a autonomia da 
liberdade, enquanto determinação 
radical do “para-si” , faz do existen
cialismo uma filosofia que pres
cinde da idéia do sobrenatural. Sar
tre elimina qualquer fundamento 
místico para os valores: é o homem 
quem os cria. A vida não tem um 
sentido prévio que não o “viver” ; 
o valor da vida é o sentido que 
cada um escolhe para si mesmo.

O existencialismo sartreano, 
ortanto, é uma forma radical de 
umanismo*, onde o próprio ho

mem cria seu universo material e 
valorativo.

Ao lado das análises rigorosa
mente teóricas de O Ser e o Nada, 
Sartre expressou suas idéias em vá
rias obras literárias, onde suas con
cepções se concretizam em perso
nagens e situações. Antoine 
Roquetin, personagem principal de 
A  Náusea, vive absolutamente só; 
não tem referenciais afetivos, reli
giosos ou políticos. Para ele, o 
mundo não tem razão de ser; é ab-
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surdo porque composto de seres 
l,em-si : a cidade, o jardim, as ár
vores.

Pablo Ibieta, republicano espa
nhol (personagem central do conto 
O Muro), vive uma “ situação-li- 
mite” . Preso e torturado pelos fran-

3
uistas, vê postas à prova as virtu- 
es de coragem, fidelidade, 

sangue-frio, etc.

A liberdade

O problema da ação e da liber
dade constitui o tema da trilogia 
Os Caminhos da Liberdade. No 
primeiro romance, A  Idade da R a
zão  (1945), predominam questões 
individuais: Mathieu Delorme, jo 
vem professor de filosofia, procura 
a liberdade pura e descompromis- 
sada; Brunet renuncia à liberdade 
pessoal, em favor da participação 
política; Daniel ilustra a tese de 
Gide* da liberdade como ato gra
tuito; Jacques abandona os sonhos 
juvenis da  liberdade para inte
grar-se no sistema e levar uma vida 

regular” .
Em Sursis (1945), segundo vo

lume da trilogia, os acontecimentos 
políticos revelam que os projetos 
individuais acabam sendo determi
nados pelo curso da história: a 
busca cia liberdade/ pessoal é ilusó
ria. A liberdade é sempre vivida 
“em situação” e realizada no en
volvimento com projetos humanos 
comunitários.

No romance conclusivo da série, 
Com a Morte na A lm a  (1949), 
Mathieu ilustra a tese do engaja
mento gratuito: arrisca a vida ape
nas para retardar um pouco a in
vestida alemã.

As propostas existencialistas es
tão presentes em diversas outras 
obras, como M ortos sem Sepultura 
(1946), A s  Mãos Sujas (1948) e O 
Diabo e o Bom Deus ( 1951).

Em quase todas, emerge a idéia 
de que o “ bem” abstrato e sobrena
tural nada realiza: só o homem é 
criador de sua liberdade.

Existencialismo e marxismo

As primeiras posições filosóficas 
de Sartre modificaram-se, à medida 
que o autor procurou ampliar as 
fronteiras do existencialismo. Tais 
alterações derivam em parte do 
existencialismo “ aberto” do filó
sofo e de seu envolvimento político.

As novas concepções sartreanas 
fundamentam-se em Questão de 
Método e Crítica da Razão Dialé
tica (1960), obras que discutem a 
possibilidade de se realizar uma an
tropologia* estrutural e histórica 
ao mesmo tempo. Nelas Sartre in
vestiga a viabilidade de uma com
preensão unitária do homenij para 
além das várias filosofias e ciências 
humanas. Contudo, não pretende 
inventar um novo “saber do ho
mem, capaz de solucionar proble
mas humanos não resolvidos. Diz 
mesmo que esse novo “saber” já  
existe, articuladamente: o mar
xismo*. Sartre encara o pensa
mento marxista como a filosofia do 
século XX, insuperável porque re
flete a praxis que a engendrou. 
Nessa perspectiva, sustenta que, 
depois da morte do pensamento 
burguês, o marxismo será por si só 
a cultura, pois é o “único [sistema

"S ó há realidade na açào". afirm ou o pensador que participou da revolta estudantil francesa, em  maio de 1968 .

filosófico] que permite compreen
der as obras, os homens, os aconte
cimentos” . Em conseqüência, 
afirma que a expressão “ intelectual 
de esquerda” é necessariamente re
dundante.

Todavia, o autor não se refere ao 
marxismo “oficial”, nem pretende 
revisar as obras de Marx*. Para 
ele, o marxismo é auto-superável; é 
uma filosofia que se adapta — por 
conta própria — às transformaçoes 
sociais. Também não cjuer voltar 
ao materialismo* dialético puro, 
que “não conseguiu dar conta das 
ciências, que ainda permanecem 
em estágio positivista” .

Não se trata também do materia
lismo histórico, exclusivamente: se
parar as duas categorias do pensa
mento dialético seria uma divisão 
artificial do “saber” , contrariando 
o espírito marxista, que pretende 
ser um projeto abrangente do co
nhecimento. Na medida em que o 
marxismo é “a filosofia do nosso 
tempo”, Sartre concebe o existen
cialismo como “ um território en
cravado no próprio marxismo”, 
que o engendra e o recusa ao 
mesmo tempo. Nesse contexto, o 
existencialismo seria apenas uma 
ideologia*, e o marxismo uma filo
sofia.

Sartre também aborda o pro
blema dos modos de produção 
através do projeto existencial. To
davia, não se trata  de um existen
cialismo tingido de marxismo (pois 
o primeiro está inserido neste se
gundo). Significa sobretudo que o 
saber marxista pode exprimir-se na 
linguagem do existencialismo.

Embora afirme que o marxismo 
é “ insuperável”, Sartre não faz dele 
uma filosofia eterna. A rigor, o 
marxismo seria superado quando 
houvesse para todos “uma margem 
de liberdade real, além da produ
ção da vida”.

Projeta para um universo futuro, 
não mais premido pela carência, 
uma filosofia preocupada unica
mente com a liberdade.

Seu depoim ento ganhou as ruas: "N ão  se trata apenas de minha liberdade".

VEJA TAM BÉM : Ética; Existen
cialismo; Fenomenologia; Filoso
fia; Liberdade; Literatura; Mar
xismo; Materialismo.

Camus e Malraux, durante muito tem po, defenderam  os m esmos ideais de 
liberdade do filósofo. Posteriorm ente, separaram -se por razões polfticas.
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Satélites

Os corpos celestes que giram em 
torno de planetas*, aos quais estão 
sujeitos pelas leis da mecânica* ce
leste, sao denominados satélites. 
São também chamados corpos ce
lestes secundários, em oposição aos 
planetas, que são corpos celestes 
principais.

A orbita dos satélites e em pri
meira aproximação uma elipse, 
sendo o centro de massa do planeta 
um dos focos dessa elipse. Excen
tricidade é a relação entre a distân
cia focal (distância do foco ao cen
tro da elipse) e o semidiâmetro 
maior da elipse.

Embora vários planetas do sis
tema solar tenham satélites naâiores 
do que a Lua*, esta se destaca pela 
relação de proporções que apre
senta com a Terra*. Esta tem 
12 757 quilômetros de diâmetro e 
uma superfície de 510 milhões de 
quilômetros quadrados, enquanto a 
Lua possui 3 472 quilômetros de 
diâmetro e 38 milhões de quilôme
tros quadrados de superfície. Isso 
resulta em uma relaçao Terra/Lua 
de aproximadamente quatro para 
um em diâmetro e de catorze para 
um em superfície; o satélite é cerca 
de cinqüenta vezes menor que o 
planeta. Comparados com os tam a
nhos dos outros 31 satélites conhe
cidos, essas medidas fazem realçar 
a importância da  Lua. Por exem
plo: Titã, o maior satélite de Sa
turno*, tem 4 950 quilômetros de 
diâmetro, mas sua massa é cerca de 
4 700 vezes menor que a do pla
neta. Tais relações entre Terra e 
Lua permitem considerá-las um sis
tema duplo.

Marte e Júpiter

O planeta Marte* possui dois sa
télites de minúsculas proporções: 
Fobos e Deimos. Constituem pro
váveis exemplos de “captura de 
asteróides*, visto que, entre Marte 
e Júpiter*, ocorre um verdadeiro 
“cinturão de asteróides”, todos 
com menos de 1 000 quilômetros 
de diâmetro. O maior deles, Ceres, 
tem cerca de 700 quilômetros. Fo
bos e Deimos —  verdadeiros ro
chedos crivados de crateras — têm 
as menores dimensões atribuídas 
para satélites. Seus diâmetros são 
23 e 14 quilômetros.

Júpiter, o gigante do sistema so
lar, tem a maior família de satéli
tes: doze membros. Amalteu, o 
mais próximo do planeta, tem 
cerca ae 190 quilômetros de diâme
tro. Uma revolução leva 11 horas 
e 5 7 minutos. Em seguida vem Io, 
com 3 340 quilômetros de diâmetro 
e período de 1 dia, 18 horas e 27 
minutos. Europa, outro satélite, 
leva 3 dias, 13 horas e 14 minutos 
para dar uma volta e seu diâmetro 
e de 3 010 quilômetros. Os maiores 
satélites de Júpiter são Ganimedes 
e Calisto. Seus diâmetros são de 
4 750 e 4 460 quilômetros. Gani
medes tem período de 7 dias, 3 ho
ras e 42 minutos, e Calisto de 16 
dias, 16 horas e 32 minutos. Os de
mais satélites de Júpiter são conhe

cidos por VI, VII, VIII, IX, X, XI 
e XII. Suas dimensões são_ meno
res: o maior tem 140 quilômetros 
de diâmetro, e o menor vinte. Os 
períodos de revolução variam entre 
25 0 e  750 dias.

As famílias de Saturno, 
Urano e Netuno

Saturno apresenta outra nume
rosa família de satélites: dez mem
bros. Seus diâmetros aproximados 
são: Janus, 350 quilômetros; Mi
mas e Encelado, 600; Tétis, 1 000; 
Dione, 1 200; Réia, 1 400; Titã, 
4 950; Hiperíon, 500; Jápeto, 
1 800; e Febe, 200. Os períodos de 
rotação variam de algumas horas 
(Janus: 17 horas, 58 minutos) até 
mais de um ano terrestre (Febe: 
550 dias e 11 horas).

A família de satelites de Urano* 
é composta por cinco membros: 
Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e 
Oberon. Miranda é o mais próximo 
do planeta e também o menor:_ tem 
cerca de 200 quilômetros de diâme
tro. Os demais têm 900, 700, 1 700A Terra e seu satélite form am  um sistema duplo. (Terra vista da Lua.)

O satélite possui 3  4 7 2  quilômetros de diâm etro , resultando numa relação com a Terra em  tom o de 4  para 1
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Por meio do estudo dos eclipses sofridos pelos satélites de Júpiter —  que 
têm  duração diferente conform e a época do ano em  que são observados 
—  Olaus Roemer conseguiu as primeiras evidências de que a luz se propaga 
com  veíoçidade fin ita (ou seja: não é um fenôm eno instantâneo).

Satélites
Artificiais

As atividades científicas no 
campo da exploração espacial têm 
sido feitas por corpos de provas es
paciais e satélites artificiais. Con
tudo, os corpos de provas espaciais 
podem ter qualquer trajeto, ao 
passo que os satélites artificiais são 
planejados para entrar numa órbita 
determinada (geralmente, em torno 
da Terra). Tornam-se, assim, sujei
tos às leis físicas que governam os 
movimentos de todos os corpos no 
espaço.

Para desempenhar sua missão 
com êxito, os satélites e os corpos 
de provas precisam, antes de mais 
nada, atingir a velocidade de es
cape, isto é, superar a gravidade 
terrestre. Como a força de atração 
gravitacional diminui com a distân
cia ao centro da Terra, varia a ve
locidade mínima para superar a 
gravidade.

Geralmente, os satélites artifi
ciais são lançados por intermédio 
de um foguete* composto de vários 
estágios. A ação da força de pro
pulsão deve ir cessando à medida 
que o satélite for atingindo a velo
cidade horizontal; isto é, a direção

da velocidade, no momento em que 
o satélite é colocado em órbita, 
deve ser perpendicular à direção 
satélite-Terra.

O cálculo dessa velocidade é 
dado pela fórmula

V„ = GM

sendo que G  é a constante de gravi
tação, M, a massa da Terra, e r0 a 
distância do centro da Terra ao sa
télite. Por exemplo: a uma altura de 
100 quilômetros (isto é, r0 =  6 478 
km) tem-se V„= 7 845 metros por 
segundo; a 300 km (r„= 6 678 km) 
tem-se V0 =  7 727 m/seg.

Se essa velocidade circular nao 
for atingida, o ponto de “ sateliza- 
;ão” constituirá o apogeu da órbita 
que no caso será elíptica).

É impossível colocar o satélite 
em uma órbita circular, pois a 
Terra também não é exatamente es
férica. Apenas se o planeta fosse 
uma esfera, não tivesse atmosfera e 
fosse isolado de outros corpos no 
sistema solar é que a órbita de um 
satélite artificial poderia ser uma 
elipse de tamanho e forma cons
tante, situada em um plano cuja di
reção permaneceria fixa em relação 
às estrelas. E dessa maneira os ele
mentos orbitais permaneceriam 
inalterados.

Devido às mudanças no campo 
gravitacional terrestre, causadas 
pelo achatamento (pólos*), ocor
rem algumas perturbações; primei
ramente, o plano orbital gira sobre

é ;

e 1 600, respectivamente. Os perío
dos de rotação estão compreendi
dos entre um e treze dias.

Com Netuno* encerra-se a série 
de satélites conhecidos. Esse pla
neta tem dois corpos em sua órbita: 
Tritão e Nereida. Tritão é, prova
velmente, o maior satélite do sis
tema. Possui pelo menos 5 000 qui
lômetros de diâmetro e período de 
rotação da ordem de 6 dias. Ne
reida é bem menor: tem apenas 320

f
uilômetros, mas seu período é de 
59 dias, 21 horas e 7 minutos. Seu 

apogeu ocorre a cerca de 10 mi
lhões de quilômetros do planeta e, 
no perigeu, chega a 1 335 470 qui
lômetros de Netuno. Isso resulta 
em uma excentricidade de 0,749 
que, juntam ente com a de Mercú
rio, e uma das maiores do sistema 
solar.

Os retrógrados

Alguns satélites, quando vistos 
do planeta central, nascem a leste 
e poem-se a oeste. Outros — os “re- 
trogrados” —  têm movimento em 
sentido oposto: jiascem a oeste e 
põem-se a leste. E o caso de Fobos, 
satélite de Marte. Outros onze saté
lites perfazem suas revoluções em 
torno de seus primários no sentido 
retrógrado: Tritão (de Netuno); 
VIII, IX, XI e XII (de Júpiter); 
Febe (de Saturno); e todos os de 
Urano.

A rotação retrógrada desses sa
télites contraria certas hipóteses 
cosmogônicas. Por outro lado, a 
ausência de satélites, como no caso 
dos planetas Mercúrio e Vênus, di
ficulta consideravelmente o cálculo 
de parâmetros pertinentes ao pla
neta principal, como, por exemplo,

a determinação da massa. Quando 
há satélites, os cálculos são feitos 
diretamente através das perturba
ções mútuas ocasionadas entre es
tes e o planeta central. Quando não 
há, a determinação é realizada por 
meios indiretos e menos exatos.

Fobos, de Marte, é o único saté
lite do sitema solar com período de 
rotação mais curto do que o do pla
neta. Em 7 horas e 39 minutos ele 
completa uma rotação inteira. As
sim, num dia marciano, Fobos é 
visto mais de três vezes.

O brilho apresentado no decurso 
das revoluçoes dos satélites em 
torno de seus planetas também é 
objeto de estudos. Jàpeto, por 
exemplo, oferece maior brilho 
quando se encontra a oeste de Sa
turno. Isso faz supor que um de 
seus hemisférios e mais escuro, 
sendo provavelmente constituído 
por substâncias diferentes.

Os comportamentos dos satélites 
têm importância fundamental no.s 
problemas da mecânica celeste. À 
parte isso, foi através dos satélites 
de Júpiter (Io, Europa, Ganimedes 
e Calisto) que o astrônomo dina
marquês Olaus Roemer*, entre 
1672 e 1675, conseguiu verificar 
que a luz, fenômeno até então con
siderado instantâneo, tem uma ve
locidade finita.

Essa descoberta abriu vasto 
campo de pesquisa, tanto para a as
tronomia e a física em geral, como 
para as modernas concepções do 
universo.

VEJA TAM BÉM : Gravitação; 
Lua; Mecânica Celeste; Órbita; 
Planeta.

Satélites artificiais (como o Sputnik. o primeiro deles) são planejados para 
determ inada órbita, sujeitando-se às leis do m ovim ento no espaço.
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o eixo da Terra, na direção oposta 
ao movimento do satélite; em se
gundo lugar, o eixo maior da órbita 
gira sobre o plano orbital.

O arraste atmosférico (frea- 
mento do satélite pela atmosfera) 
retarda a passagem do satélite pelo 
perigeu (ponto em que a Lua mais 
se aproxima da Terra, em seu mo
vimento de translação). A órbita se 
contrai e cada vez mais se apro
xima da forma circular.^ (Se a at
mosfera fosse estacionária e de 
forma esférica, o eixo maior e a ex
centricidade seriam os únicos ele
mentos alterados.)

Existem outros problemas: as 
perturbações luni-solares, que de
correm da atração gravitacional do 
Sol e da Lua, pressão da radiação 
do Sol e campo magnético do Sol. 
As perturbações derivadas da pres
são de radiação solar afetam sobre
tudo satélites do tipo balão (como 
o Echo I, o Vanguard, o Pageos e 
outros).

Viagens com corpos de provas

As primeiras missões dos corpos 
de provas espaciais foram dirigidas 
à Lua, com o objetivo de serem co
locadas em órbita lunar.

Lançado a 4 de janeiro de 1959, 
o Lumk I (russo) foi o primeiro 
corpo de prova a alcançar a veloci
dade de escape. Ele acabou dei
xando a órbita lunar e provavel
mente atingiu a órbita solar. O 
Lunik II, lançado em 12 de setem
bro do mesmo ano, chocou-se com 
a Lua; o Lunik III (4 de outubro) 
obteve mais sucesso: transmitiu pe
quenas fotos da face oculta do saté
lite natural.

Os dados obtidos pelos primei
ros Pioneers (americanos) refé- 
riam-se principalmente ao campo 
magnético da Terra e ao Cinturão 
de Van Allen. O Pioneer I (lançado 
em 11 de outubro de 1958), o"Pio
neer II (9 de novembro) e o Pioneer 
III (6 de dezembro) alcançaram al
turas que permitiram a transmissão 
de importantes dados sobre magne
tismo e radiação. O Pioneer IV, 
lançado a 11 de março de 1960, foi 
o primeiro corpo de prova espacial 
de_ longo alcance. Dirigia-se para 
Vênus, mas acabou desviando-se 
de sua rota e entrou em órbita so
lar. Sua energia era fornecida por 
um conjunto de 4 800 células sola
res (bateria solar). O Pioneer VI e 
os subseqüentes foram equipados 
com geradores mais potentes 
(10 568 células) e mais baterias 
para reorientá-lo, caso fosse neces
sário.

Com a criação de um novo pro
grama — o Ranger — , os america
nos pretendiam obter dados cientí
ficos que permitissem o 
planejamento de missões tripuladas 
com destino à Lua. A viagem dos 
Rangers I e II visava a testar essas 
naves e seus instrumentos — que 
incluíam um analisador de plasma* 
e um detector de micrometeoritos.

O sucesso de algumas missões 
incentivou o lançamento de outros 
programas. Os Surveyors, por 
exemplo, transportavam aparelhos 
de televisão, equipamento fotográ
fico e instrumentos para determinar 
a mecânica do solo. O Surveyor I, 
lançado do cabo Kennedy a 30 de
maio de 1966, conseguiu realizar

um suave pouso na Lua, 63 horas 
depois. O Surveyor III, instalado 
no mar das Tormentas desde 19 de 
abril de 1967, tem enviado sistema
ticamente fotografias do solo lunar 
(muitas delas foram feitas com a 
ajuda de filtros coloridos, impor
tantes para informações geológi
cas). Suas cavadeiras abriram sul
cos de várias polegadas de 
profundidade no solo. Espalhando 
partículas alfa de uma fonte de cú- 
rio, o Surveyor V obteve e teleme- 
trou dados que demonstravam que 
o material da superfície lunar era 
similar às rochas basálticas encon
tradas sobre toda a superfície ter
restre. Descobriu também a pre
sença de elementos comuns aos da 
terra: oxigénio, silício, magnésio, 
alumínio, enxofre, ferro, cobalto e 
níquel.

Em fevereiro de 1966, o Luna IX 
(satélite russo) também transmitiu 
uma série de fotografias da superfí
cie lunar.

A série dos Mariners tinha um 
objetivo um pouco diferente: eram 
corpos de prova planetários não 
orbitais (projetados para passar 
perto dos planetas e enviar por rá
dio suas observações). Lançado a 
22 de julho de 1962, o Mariner I, 
que ia para Vênus, foi destruído de
vido a falhas no controle. O Mari
ner II passou 33 000 quilómetros 
distante de Vênus. Em outubro de 

Atguns satélites têm  como finalidade principal a obtenção de dados biológi- 1967, o Mariner V teve mais su
cos; para isso levam  desde bactérias até anim ais de grande porte. cesso: passou a 3 000 quilómetros

Outros são usados em  telecpm unicações. O satélite recebe as ondas eletrom agnéticas emitidas por uma estação 
terrestre (A) e SS remete a outra estação (B), após am plificá-las por aproveitam ento da energia solar.
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Ou seja: experiências biológicas 
têm sido incluídas em satélites lan
çados com outras classificações.

SATÉLITES DE COM UNICA
ÇÃO — Foram criados para resol
ver o problema da saturação^ dos 
canais terrestres de comunicação.

Utilizado por muitos anos, o sis
tema de condutor sólido (mesmo 
com cabos coaxiais) esteve sempre 
tão lotado que fez aumentar tre
mendamente o uso de radiocomuni- 
cações. No entanto, esse processo 
apresenta uma desvantagem: em al
tas freqüências (3 —  30 megahertz) 
as ondas só podem ir de um ponto 
a outro da superfície da Terra por 
repetidas reflexões da ionosfera ao 
solo, e os sinais são interrompidos 
ou distorcidos pelos distúrbios io- 
nosféricos. Ondas de rádio de fre
qüência mais alta (30 —; 300 me
gahertz) não são refletidas pela 
ionosfera, e só são confiáveis entre 
estações que se acham situadas 
numa mesma linha de visada, 
sendo, portanto, muito limitadas 
pela curvatura da Terra. Dessa 
forma, um satélite que permanece a 
uma enorme distância do planeta 
pode retransmitir o sinal de uma 
estação terrestre para outra.

Existem duas maneiras de se efe
tuar essa retransmissão. Alguns sa
télites apenas refletem os sinais — 
e, por essa razão, são chamados 
“satélites passivos” . Outros rece
bem e retransmitem os sinais — 
são os “satélites ativos”.

Os “ satélites síncronos” desti
nam-se a telecomunicações mun
diais (inclusive entre avioes_e aero
portos) e a transmissões de 
televisão. Sincronizados com o mo
vimento de rotação, da Terra, pare
cem estacionários.

Em 1973 eles eram três e fica
vam à altitude de 35 800 quilôme
tros. Um permanecia sobre o 
Atlântico, outro spbre o Pacífico e 
o terceiro sobre o Índico.

Substituem não só os velhos ca
bos submarinos como a camada re- 
fletora de Heaviside. Periodica
mente, no entanto, precisam ser 
substituídos, pois, com o tempo, as 
irregularidades orbitais podem sin
cronizá-los.

O primeiro foi lançado no dia 6 
de fevereiro de 1965 (Early Bird, 
EUA), mas como não atingiu a ór
bita ideal, foi substituído pelo ATS 
(EUA), lançado em 6 de novembro 
de 1967 e que, por sua vez, foi 
substituído pelo Intelsat.

O primeiro satélite de comunica
ções passivo —  o Echo I (lançado 
em 12 de agosto de 1960) — era 
uma esfera de plástico aluminado 
de 30 metros de diâmetro.

Embora os satélites refletores 
como o Echo I e o Echo II tivessem 
executado com sucesso a transmis
são de mensagens e imagens entre 
estações bem distantes, a recepção 
sofria atenuações. Um grande 
passo para solucionar esse pro
blema foi dado com o lançamento 
do Telstar I, dotado de um retrans- 
missor de sinais que amplificava o 
sinal antes de retransmiti-lo.

O Relay I, colocado em órbita 
no dia 13 de dezembro de 1962 
(antes do Telstar II), diferia dos de
mais pela forma e pelo grande nú
mero de baterias solares —  sufi
cientes para operar um transmissor

O período de rotação de um satélite depende de sua distância em  relação ao centro da Terra: quanto mais próximo, 
m aior a velocidade. Situado a 4 2  5 0 0  quilômetros de distância, seu período de rotação é de 2 4  horas.

de Vênus e transmitiu dados sobre 
a atmosfera e o campo magnético 
do planeta. Um dia antes, a nave 
espacial russa Vênus IV havia pe
netrado na atmosfera venusiana e 
depositado uma cápsula instrumen
tal na superfície. Os dados obtidos 
pelos dois países confirmaram a 
alta temperatura abaixo das nu
vens, prevista pelos astrônomos. 
Durante a descida, a Vênus IV re
gistrou temperaturas entre 40 e 280 
graus Celsius, além de constatar a 
composição da atmosfera (90/95% 
de dióxido de carbono, 4,4% de 
oxigênio e 1,6% de vapor de água).

Os satélites

No dia 4 de outrubro de 1957, 
os russos lançaram o Sputnik, o 
primeiro satélite artificial da Terra.

O primeiro satélite lunar foi o 
Lunik X, também lançado pelos 
russos (fevereiro de 1966).

Existem inúmeros satélites com 
objetivos mais específicos.

SATÉLITES BIOLÓGICOS — 
A série de satélites do tipo Bios ti
nha como finalidade principal a ob
tenção de dados biologicos. O Bios 
II, por exemplo, lançado a 7 de se
tembro de 1967 e recuperado dois 
dias depois, continha centenas de 
milhares de o rgp ism os, inclusive 
sementes. Mas já  na série de vôos 
suborbitais e de satélites terrestres 
lançados antes dos tripulados, mui
tos testes utilizaram desde bacté
rias até animais de grande porte.

Nas observações astronôm icas usam-se sondas dotadas de possantes te les 
cópios, que fornecem  im agens dos astros para análise espectroscópica.
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de 11 watts. Além disso, possuía 
dois sistemas completos de trans
missão, prevenindo a eventualidade 
de um deles vir a falhar.

Os satélites Syncom, por outro 
lado, foram projetados para se mo
verem em órbitas síncronas. Os 
dois primeiros eram geossíncronos 
mas não geoestacionarios, porque 
não foram colocados em órbitas 
equatoriais.

O Syncom II foi colocado em 
uma órbita geoestacionária devido 
a uma cuidadosa operação de con
trole, envolvendo a queima de um 
motor na terceira vez que ele alcan
çou o apogeu, depois de ajustar sua 
altitude no segundo apogeu (com o 
auxílio de jatos laterais) para apro
ximar sua órbita da linha do equa
dor. Esse satélite foi utilizado, por 
exemplo, para televisar os Jogos 
Olímpicos do Japão para os Esta
dos Unidos.

A partir da série dos Intelsat 
(que substituiu o ATS), o Brasil en
trou no convênio para a utilização 
das telecomunicaçoes via satélite.

SATÉLITES GEODÉSICOS — 
Tornaram-se grandes auxiliares na 
determinação exata das distâncias 
entre dois pontos da Terra, e tam 
bém na definição de posições e for
mas de áreas no mar e na terra. Au
mentaram também a precisão do 
conhecimento da forma e do tama
nho da Terra, assim como as varia
ções da gravidade terrestre.

Além disso, os satélites geodési
cos podem ser combinados, com 
vários outros propósitos. O Explo- 
rer XXII (lançado em 9 de outubro 
de 1964), por exemplo, estava equi
pado para enviar sinais de rádio em 
duas freqüências bastante espaça
das, a fim de facilitar o rastrea- 
mento Doppler de pontos sobre a 
Terra. Foi_ de utilidade também

&
ara propósitos geodésicos, em- 
ora tenha sido designado princi

palmente para detectar elétrons no 
espaço.

Todavia, existem satélites essen
cialmente geodésicos, como os 
Geos, que transportam luzes, lasers 
e rádios-faróis.

Outro programa geodésico é 
constituído pelos Pageos —  satéli
tes projetados para serem inflados 
por um material explosivo depois 
de colocados em órbita. O Pageos 
I foi lançado no dia 24 de junho de 
1966 em uma órbita polar a 4 845 
uilômetros da Terra no apogeu, e 
551 quilômetros no perigeu. Or

bitando o pólo, o satélite passa du
rante cada período de doze horas 
sobre toda a área da Terra.

SATÉLITES M ETEOROLÓ
GICOS — Equipados com câma
ras de televisão e sensores infraver
melhos, permitem observações 
sobre áreas não cobertas anterior
mente. Além disso, as medidas me
teorológicas que fornecem permi
tem uma previsão muito 
aproximada do tempo. O aumento 
do conhecimento meteorológico 
obtido através de satélites pode, 
eventualmente, possibilitar ao ho
mem a modificação do tempo se
gundo suas conveniências ou ne
cessidades.

Os primeiros satélites meteoroló
gicos foram os do grupo Tiros. Os 
primeiros (Tiros I a VII) têm duas

câmaras vidacon, que no Tiros 
VIII e em modelos mais recentes 
foram adaptadas a um sistema de 
transmissão automática de fotogra
fias, no qual uma das câmaras está 
equipada com um relé que aciona 
aproximadamente 30 minutos em 
cada órbita.

O Tiros IX (22 de janeiro de 
1965) e modelos posteriores têm 
forma diferente dos primeiros (que 
se assemelhavam a tambores).

Os TOS (Tiros Operations Sate- 
llite) foram projetados para forne
cer diariamente informações sobre 
o tempo em toda a Terra.

Para superar as variações devi
das à precessão dos eixos, os satéli
tes Nimbus passaram a ser orienta
dos por um rastreador solar. 
Funcionam numa órbita polar, 
quase circular. O terceiro Nimbus 
foi lançado no dia 4 de abril de 
1969.

SATÉLITES DE NAVEGA
ÇÃO —  Segundo estimativas de 
1973, existem cerca de 20 000 apa
relhos a qualquer hora sobre o 
oceano Atlântico. Centenas de es- 
paçonaves cruzam os céus em 
quase todo o mundo. Uma infor
mação precisa a respeito de sua 
exata posição é imprescindível a 
qualquer navegador (do ar ou do 
mar). Além de indicar rotas segu
ras, os satélites do tipo Transit po
dem fornecer a exata localização

de uma nave a qualquer hora do 
dia ou da noite e com qualquer es
pécie de tempo. São equipados com 
poderosas baterias solares e/ou ge
radores SNAP.

SATÉLITES OBSERVACIO
NAIS —  Representam um grande 
grupo de programas: alguns_ me
dem a intensidade e a variação do 
campo magnético da Terra; outros 
indicam a concentração de partícu
las e radiação que circundam o pla
neta; um terceiro tipo mede radia
ções de todas as espécies de 
galáxias distantes; e há amda os sa
télites astronômicos, os que tornam 
possível o estudo do solo, dos pei
xes, a exploração de recursos natu
rais, etc.

O Explorer I (31 de janeiro de 
1958), por exemplo, possuía entre 
seus vários instrumentos um conta
dor Geiger para detectar raios cós
micos.

O Explorer III (26 de marco de 
1958) forneceu uma série de dados 
que possibilitaram a James van Al- 
len postular a existência do cintu
rão de radiação que tomou seu 
nome.

O Explorer IV possuía, além de 
dois contadores Geiger, dois conta
dores de cintilação, acrescentando 
importantes daaos sobre o Cintu
rão de Van Allen.

O Explorer X (25 de março de 
1961) entrou em órbita de maneira

diferente dos outros, pois sua mis
são principal era determinar a in
tensidade e a direção do campo 
magnético da Terra. Sua órbita ti
nha um apogeu de 290 000 quilô
metros e perigeu de 161 quilôme
tros, com um período de 115 horas. 
Seus instrumentos incluíam dois 
magnetômetros de fluxo, um 
magnetômetro de rubídio, um 
corpo de provas de plasma e senso
res ópticos.

O Explorer XII demonstrou que 
as partículas carregadas na parte 
mais distante do Cinturão de Van 
Allen possuíam 1 —  2 megaele- 
tron-volts.

O Explorer XVI tinha como mis
são o estudo de micrometeoróides; 
o XX foi o primeiro a levar uma 
sonda ionosférica.

Os satélites Pegasus, muito 
maiores que os Explorers, pos
suíam 416 detectores de microme- 
teoritos.

O Alouette (Canadá, 29 de se
tembro de 1962) estava equipado 
com sonda ionosférica e antenas 
especiais (enroladas até que o saté
lite entrasse em órbita).

O Ariel (inglês) incluía em seu 
equipamento instrumentos para ra- 
diaçao eletromagnética, além de 
um espectrômetro de massa para 
íons.

O satélite San Marco (lançado 
dentro de um plano cooperativo 
por cientistas italianos) estava

O grupo Intelsat resultou do aperfeiçoamento da uma série de satélites síncronos. Um deles, o intelsat III, gira 
em torno de si mesmo num sentido contrário ao do sua antena (ela fica estacionária em  relação à Terral.
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Satie

0  objetivo principal do programa Skylab é o estudo do organism o humano durante uma longa permanência no es
paço extraterrestre: suas condições fisiológicas, reações e capacidade de trabalho a um a gravidade quase nula.

equipado por um processo especial 
para determinar a densidade do ar.

Os OGO (Orbiting Geophysical 
Observatory) são equipados para 
medidas geofísicas.

Os OSO (Orbiting Solar Obser
vatory) levavam instrumentos para 
observações do Sol. Além disso, 
transportavam contadores Geiger 
para detecção de raios X entre 0,5 
e 8,0 amperes, câmaras de ioniza
ção para raios X entre 1 e 20 am- 
pères e 44 e 60 ampères, e uma câ
m ara ionizada para radiação 
ultravioleta entre 1 080 e 1 035 am
pères.

Os satélites Erts possuem todo o 
equipamento necessário para man
tê-los na órbita prevista, autocorri- 
gindo os erros introduzidos quando 
do lançamento pelos veículos que 
os colocaram em órbita.

O Erts A foi lançado a 23 de ju 
lho de 1972, e tem um período de 
103,2 minutos. Sua órbita é incli
nada de 99°, tem seu apogeu em 
918 quilômetros e o perigeu em 
904 quilômetros. Este e tal que ó 
satélite passa pela mesma faixa da 
Terra, na mesma hora local, a cada 
dezoito dias.

Para atingir seus principais obje
tivos, os Erts A e B possuem dois 
sistemas de sensoramento: um 
Scanner multi-espectral (MSS) de 
quatro canais (cinco para o Erts B) 
e três câmaras RBV (Return Beam 
Vidicon). Além disso, o observató
rio Erts pode ser utilizado como 
um sistema de relé para receber da

dos de remotas bases terrestres de 
sensoramento, equipadas com pes
quisadores individuais.

Assim, uma nova visão dos re
cursos da Terra passou a ser ofere
cida ao homem através do espaço. 
Todo elemento químico reflete ou 
irradia diferentes comprimentos de 
onda. Fotografias (feitas com fil
mes sensíveis a essas radiações) 
fornecem importantes informações 
sobre recursos naturais.

Com os Erts, poderão ser estu
dadas de maneira bem mais ampla 
as condições de temperatura local, 
ventos, profundidade das neves, 
composição do solo, e até mesmo 
deslocamento de grandes quantida
des de peixes. Os movimentos bio
lógicos no oceano, que são detectá
veis pelo calor ou pela cor, 
implicam uma possível relação en
tre a concentração de peixes e orga
nismos marinhos.

O programa Skylab compreende 
uma equipe e uma oficina especial 
tripulada.

Dentre os inúmeros objetivos da 
missão Skylab, destacam-se o es
tudo do homem (determinar, por 
exemplo, as condições fisiológicas 
e a capacidade de trabalho nas vizi
nhanças da gravidade zero durante 
uma longa viagem espacial); o es
tudo do Sol (pesquisa dos fenôme
nos especiais no disco solar em 
raios X, ultravioleta e espectro visí
vel); o estudo da tecnologia espa
cial (pesquisas sobre o desgaste do 
revestimento, contaminação da

nave, manufaturação e reparos téc
nicos e manobras tripuladas); es
tudo sinóptico de áreas seleciona
das da Terra no visível, no 
infravermelho e em microondas.

Além disso, os satélites podem 
ter aplicações específicas nas áreas 
de agricultura e florestamento (de
terminação das características do 
solo e otimização da utilização da 
água; redução de perdas, com a 
identificação prévia de pragas, in
cêndios, etc.); de oceanografia (au
mento da produtividade da pesca
—  localizando áreas ricas em pei
xes e condições térmicas ideais — , 
mapeamento submarino fotográ-. 
fico, localização de camadas de pe
tróleo e monitoramento do gelo do 
mar); de hidrologia (identificação 
de novas fontes de água, controle 
de poluição, predição e controle de 
enchentes); de geologia (identifica
ção de fontes minerais, detecção 
prévia de erupções vulcânicas, aes 
moronamentos, mudanças de sedi
mentação costeira e fluvial); e de 
geografia (inventário e classifica
ção das atividades humanas pela 
produção de mapas temáticos, 
como por exemplo o uso da terra, 
e compreensão da geografia física 
para aumento do desenvolvimento 
rural e urbano).

VEJA TAM BÉM : Astronáutica; 
Foguete; Navegação Espacial; Veí
culo Espacial.

Alfred Erik Leslie Satie nasceu 
em Honfleur, Normandia, a 17 de 
maio de 1866, e morreu em 1.° de 
julho de 1925, em Arcueil (um su
búrbio de Paris), no Hospital Saint 
Joseph.

Com 13 anos, entrou para o 
Conservatório de Paris, tenao sido 
aluno de Albert Lavignac 
(1846-1916). Seus estudos de mú
sica desenvolveram-se de maneira 
desordenada e irregular, reflexo de 
sua personalidade irônica e crítica, 
cheia de agressividade fantasista.

Suas primeiras peças para piano 
já  tinham títulos bizarros: Ogives 
(Ogivas, 1886), Trois Sarabandes 
(Três Sarabandas, 1887), Trois 
Gymnopédies (Três Gimnopédias, 
1888) e Trois Gnossiennes (Três 
Gnosianas, 1890). Além dessas, in
cluem-se nessa fase (considerada 
“pré-impressionista”) as obras ins
piradas nos princípios místicos me- 
dievalistas dos Rosacruzes*, a cuja 
ordem Satie se ligou por volta de 
1890: três prelúdios para Les Fils 
des Étoiles (Os Filhos das Estrelas, 
1891), as Sonneries pour la Rose 
Croix (Repicar dos Sinos para a 
Rosacruz, 1892), o Prélude a la 
Porte tiéroique du Ciei (Prelúdio à 
Porta Heróica do Céu, 1894), a 
M esse des Pauvres (Missa dos Po
bres, 1895), etc. Nessas obras, Sa
tie revela processos harmônicos pa
ralelos novos para a época, que se 
antecipam aos de Debussy*.

Nas peças seguintes o autor cul
tiva o humorismo musical: Pièces 
Froides (Peças Frias, 1897), Trois 
Morceaux en Forme de Poire (Três 
Peças em Forma de Pêra, 1903), 
Aperçus Desagréables (Impressões 
Desagradáveis, 1908) e Ên Habit 
de Cheval (Vestido de Cavalo, 
1911), Véritables Préludes Flas- 
ques ( Verdadeiros Prelúdios Fláci
dos., 1912), Descriptions Automati- 
ques (Descrições Automáticas, 
1913), Embryons Desséchés (Em
briões Dissecados), etc.

A respeito das Peças em Forma 
de Pêra, Cocteau*, amigo e “após
tolo literário” dos conceitos artísti
cos de Satie, explicou que os com
positores impressionistas cortavam 
uma pêra em doze partes, dando a 
cada uma o nome de um poema. 
Satie compôs então doze poemas, 
denominando o conjunto de Peças 
em Forma de Pêra, para mostrar 
que, ao contrário do que ̂ afirmara 
Debussy, suas peças não eram 
“amorfas” .

Depois dessa fase, as composi
ções de Satie passaram a ser pro
pulsionadas pela contradição e ne
gação. Opositor de Wagner*, 
Debussy e Stravinski*, proclamava 
a arte nacionalista francesa, cujos 
princípios e ideais antiespiritualis- 
tas teriam um clima circense, de 
musical*, de café-concerto. Essa 
tese era defendida em suas criações 
musicais, a exemplo de Em um 
Barco a Vapor, que traz entre as 
notas a advertência: “o capitão diz 
muito boa viagem”, ou Sobre um 
Farol, onde existe a observação: 
" n ã o  acen d a , tem  tem p o ” .
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Os títulos das obras de Satie ser
viam como uma espécie de prote
ção contra os adoradores do su
blime, fazendo rir aos que não 
conhecessem seu significado. Se
riam também como que desmistifi- 
cadores dos títulos pretensiosos de 
Debussy.

A partir de 1913, Erik Satie re
solveu aperfeiçoar sua técnica. Pra
ticou obedientemente o mais estrito 
contraponto, com Albert Roussel 
(1869-1937). Foi então que, da 
soma do humorismo anterior com 
a disciplina contrapontística, nas
ceu uma nova fase musical. Nela, 
revelam-se conotações e afinidades 
com o contemporâneo cubismo* 
das artes plásticas. Satie criou tam 
bém obras que podem ser enqua
dradas na linha estética do Rea
lismo* populista, pregado pelo 
Grupo dos Seis, que o tinha como 
patrono. (A École d’Arcueil nasceu 
quando ele contava mais de 40 
anos, sendo a princípio apenas a 
reunião de admiradores e amigos.) 
Desse período, as obras mais apre
ciadas são: Parade (1916), bailado 
em que o compositor se associou a 
J. Cocteau, Picasso* e Leonid Mas- 
sine (1896 ); Mercure (Mercú
rio) e Relâche (Folga), também bai
lados, compostos em 1924. Porém, 
a mais importante é o drama sinfô
nico Sócrates (1918), para quatro 
solistas e orquestra de câmara, ba 
seado em três Diálogos de Platão, 
traduzidos por Victor Cousin. 
Nessa obra, a objetividade de ex
pressão encontra o ponto máximo. 
Muitos críticos chegaram a consi
derá-la a mais característica peça 
do autor.

A pantomima Jack in the Box 
(1899) foi orquestrada em 1929 por 
Darius Milhaud (1892- ) e le
vada à cena pela companhia criada 
por Serguei Diaghilev (1872-1929), 
em 1936. Satie deixou ainda: Deux 
Chorales et Deux Fugues (Dois

Com pôs peças para piano, bailado e "m usic -ha ll", freqüentem ente em um  
clima circense. (Desenho de C. Martin para "Esportes e Divertimentos .)

Sátira

Em princípio, toda obra satírica 
se caracteriza pela crítica direta e 
violenta a uma pessoa determi
nada, para destruir sua imagem pú
blica.

Os latinos reivindicam para si a 
paternidade do gênero. Todavia, a 
sátira já  estivera presente na litera
tura grega do século VlI a.C., em 
textos de Arquíloco, Simônides de 
Amorgo e Hiponax, que se distin
guiram pela acrimônia de seus ata
ques a indivíduos.

Posteriormente, o caráter sa
tírico infiltrou-se em dois gêneros 
diferentes: a fábula e a comédia*. 
Aristófanes* utilizou a freqüente
mente em suas obras teatrais.

Zombando do inimigo

As origens da sátira romana li
gam-se à prática de cultos agrários, 
na Sicília. No início de cada esta
ção, o povo em procissão levava 
pratos grandes e redondos (em la
tim, lanx) e bem cheios (satura), 
como oferenda aos deuses da ferti
lidade.

O cortejo cantava hinos de lou
vor e agradecimento, mas também 
lançava escárnios e zombarias con
tra os inimigos (fictícios ou reais) 
dos campos. Este segundo aspecto 
das festividades acabou prevale
cendo, tornando a sátira uma re
preensão aos costumes individuais 
e sociais.

O inventor da sátira literária ro
mana teria sido Caio Lucílio*, cu
jos fragmentos denotavam extraor
dinária veia poética, seçundo a 
opinião de Horácio*, Cícero* e 
Quintiliano*.

Nas sátiras filosóficas de Pérsio 
(34-62) predominou o elemento di
dático. Juvenal*, mestre de retó
rica*, foi o primeiro epigramatista.

Na mesma época, entrou em 
voga a novela satírica, que se liber
tava das restrições do verso, como 
a Ceia de Trimálquio, o melhor e 
mais longo episódio de Satyricon, 
obra atribuída a Petrônio*.

A escandalosa linguagem

Durante a Idade Média, o es
pírito satírico proliferou na litera
tura francesa, italiana, ibérica, es
cocesa, alemã e inglesa.

Nas letras galaico-portuguesas, 
tomou o nome de “cantiga de es
cárnio e maldizer”. Na Provença, 
surgiu o sirventés {correspondente 
ao serventois francês), composição 
que assumia posturas moralizantes 
e ocasionalmente satíricas.

As “cantigas de escárnio” espa
nholas costumavam zombar de al
guém com frases de duplo sentido, 
ao passo que os portugueses agre
diam abertamente. Os temas eram 
muitas vezes “obscenos” , a lingua
gem, escandalosa, e o ataque, ge
ralmente pessoal.

Entre as sátiras políticas, desta- 
cavam-se as que investiam contra 
os alcaides traidores do Rei San- 
cho* II e aquelas compostas por 
Afonso X de Castela (1226?-1284),

Satie inspirou-se no misticismo m edieval, explorou o hum or e valeu-se do 
contraponto para criar uma música inovadora. (Desenho de Picasso.)

VEJA TAM BÉM : Impressio
nismo; Música,

Corais e Duas Fugas, 1911), Cinq 
Grimaces pour le Songe d ’une Nuit 
d'Êté (Cinco Esgares para o Sonho 
de umd Noite de Verão, 1914), 
Quatre Petites Pièces Montées 
(Quatro Pequenas Peças M onta
das, 1919), La Belle Excentrique 
(A Bela Excêntrica, 1920) — peças 
para music-hall. No setor das peças

f
ianísticas destacam-se: Prélude en 
'apisserie (Prelúdio em Tapeça

ria), Croquist et Agaceries d  un 
Gros Bonhomme em Bois (Esboço 
e Carícias de um Gordo em M a
deira), Chapitres Tournés en Tous 
Sens (Capítulos Virados em Todos 
os Sentidos), Enfantines (Infantis), 
Heures Séculaires et Instantanées 
(Horas Seculares e Instantâneas), 
Trois Valses du Précieux Dégoût 
(Très Valsas do Precioso Des
gosto), Sports et Divertissements 
(Esportes e Divertimentos), Avant- 
Dernières Pensées (Penúltimos 
Pensamentos). Salientou-se tam 
bém nos ciclos de canções —  Trois 
Mélodies (Três Melodias), Quatre 
Petites Mélodies (Quatro Pequenas 
Melodias) e Ludions (Lúdios).
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contra os cavaleiros que o abando
naram na Guerra da Reconquista*.

Na França medieval, a sátira 
manifestou-se também difusa
mente, nos epigramas fabliaux.far- 
ces, moralites, sotties, etc.

A evolução da sátira

No despontar da Idade Mo
derna, Gil Vicente* apresentou um 
teatro cômico, baseado na crítica 
de costumes. O teatro vicentino é 
tipicamente comédia, isto é, ser
ve-se do humor para efetuar a crí
tica  social; nessa medida, a sátira 
(crítica pessoal) entra como um de 
seus elementos integrantes, mas 
não predominantes.

O alemão Ulrich von Hutten 
(1488-1523), um dos promotores 
da Reforma , escreveu as Epistolae 
Obscurorum Virorum (1516), onde 
investia violentamente contra o 
clero. Na literatura francesa do sé
culo XVI, Du Bellay (1491-1543) 
e Ronsard* exortavam os poetas a 
cultivarem o antigo espirito sa
tírico. Nesse sentido, realizaram 
obras muito significativas, como os 
Discursos sobre as Misérias deste 
Tempo e a Satire Ménippée (pan
fleto coletivo).

Rabelais* deu uma contribuição 
decisiva em suas obras Gargântua 
e Pantagruel: fundindo realidade e 
fantasia, proporcionou o quadro 
mais grotesco da sociedade em que 
viveu.

Boileau*, no século XVII, escre
veu as Satires, onde descreve cáus
tica e fielmente os costumes bur
gueses, desenvolvendo reflexões 
morais e críticas literárias.

Em Molière*, a comédia vale-se 
abertamente da sátira, em peças 
como Tartuffe e D. Juan, por exem
plo, das quais faz os miroirs pu- 
blics (espelhos públicos), para ata
car a hipocrisia de sua época.

Pascal*, em suas Lettres Provin- 
ciales, atacou com grande energia 
a moral jesuítica.

La* Fontaine retomou, com uma 
grande penetração psicológica, os 
velhos temas satíricos em suas fá- 
bul as.

Crítica de costumes

A tendência satírica manifes- 
tou-se também ao longo de toda 
produção literária que se multipli
cou a partir da Idade Moderna.

No “Século de Ouro” espanhol 
(século XVI), salientou-se a novela 
“picaresca”, cuja máxima expres
são encontra-se em Dom Quixote 
de Cervantes*.

No  ̂ Brasil, surgiu a poesia de 
Gregório de Matos* Guerra (século 
XVII), repleta de ácida crítica pes
soal e social, e as Cartas Chilenas, 
de provável autoria de Tomás An
tônio Gonzaga* e circuladas por 
volta de 1788, testemunham a arbi
trariedade do governo português na 
figura de Luís da  Cunha Meneses, 
o “ Minésio-Fanfarrão”.

Na Grã-Bretanha, John Barclay 
(1582-1621) escreveu Salyricon e 
Argenis, que de certa forma consti
tuem uma adaptação do estilo de 
Petrônio. No poema burlesco Hu 
dibras, Samuel Butler* caracteriza 
os puritanos. Dryden*, por sua vez, 
manifestou o espírito satírico em 
Absalom and Achitophel.

A veia satírica dos poetas sem pre se voltou tanto contra indivíduos com o contra os sistemas sociais e políticos. 
(Desenho de um  personagem  de Beaum archais e capa para uma edicão de "S á tira" , de G. M atos Guerra.)

Cultivada desde a Antiguidade, durante sua evolução a sátira absorveu di
versos m atizes: à crítica somou o humor, e à ironia, a violência.

No século XVIII, Montesquieu* 
lançou as Lettres Persanes (Cartas 
Persas), onde, sob nomes orientais, 
fazia um quadro satírico da socie
dade francesa. Voltaire* também se 
expressou dessa forma em Candide 
e Diderot* em Le Neveu de Ra- 
meau (O Sobrinho de Rameau). No 
teatro dessa época revolucionária, 
Beaumarchais* deixou Mariage de 
Figaro (Casamento de Fígaro).

Entre os ingleses do século 
XVIII, Alexander Pope* escreveu 
um modelo de sátira literária — 
Dunciad; e Swift* lançou Viagens 
de Gulliver.

Na Alemanha, a sátira desta
ca-se na geração do escritor Wie- 
land e seus mais entusiásticos se
guidores — os sátiros.

T endências co n tem porâneas

No século XIX , a sátira ressur
giu estreitamente vinculada à crí
tica social e política.

Na França, os lambes (Jambos) 
de Augusto Barbier (1805-1882) e 
os Chatiments (Castigos) de Victor 
Hugo* condenavam moralmente o 
Segundo Império.

Na Inglaterra, Byron* lançou a 
obra English Bards and Scotch Re- 
viewers (Poetas Ingleses e Cronis
tas Escoceses). Posteriormente, o 
humorismo inglês acentuou se na 
crítica social de Bernard Shaw* e 
de Chesterton*.

Nos primeiros anos do sécujo 
X X , o expressionismo* alemão 
voltou-se contra a tirania do 
mundo burguês, nos trabalhos de 
Heirinch Mann*, Cari Sternheim 
(1881-1943) e Bertolt Brecht*.

VEJA TAM BÉM : Comédia; Hu
morismo; Literatura; Teatro; Tra
gédia.



Saturno

Com diâmetro polar de 108 000 
quilômetros e equatorial de 
120 960, Saturno possui achata
mento da ordem de 1/9,5 —  o mais 
importante do sistema solar. Seu 
volume é 740 vezes major que o da 
Terra*, porém a relação das mas
sas não é mais do que 95, devido 
à sua baixa densidade: 0,69 gramas 
por centímetro cúbico.

O planeta descreve sua órbita em
29,5 anos terrestres, ao redor de 
um eixo inclinado de 26°49’ com 
relação à perpendicular do plano 
da orbita. Por isso, em determina
das épocas, o sistema de Saturno 
volta para o observador terrestre o 
hemisfério norte, e em outras, o he
misfério sul.

À semelhança de Júpiter*, pos
sui rotação diferencial. Diversos 
períodos de rotação foram registra
dos: 10 horas e 14 minutos no 
equador e 10 horas e 39 minutos 
nas regiões polares (diferenças pre
visíveis, pois seu achatamento é 
pronunciado). Sua órbita é incli
nada de 2 graus e 29 minutos sobre 
a eclíptica (excentricidade de 
0,056), gravitando à distância mé
dia de 1 411 000 000 de quilôme
tros e à velocidade de 9,64 quilô
metros por segundo. A radiação 
solar recebida e de 0,023 calorias 
por minuto.

C om posição

O espectro do planeta contém 
elementos complexos, que revelam 
a presença do metano e de amo
níaco, diluídos numa gigantesca at
mosfera de hidrogênio. Estudos po- 
larimétricos mostraram a 
existência de cristais de amoníaco 
em equilíbrio com seu vapor. Por 
outro lado, os métodos de detecção 
da radiação infravermelha indicam 
temperaturas superficiais da ordem 
de —150 graus Celsius. Assim, o 
amoníaco deve encontrar-se com
pletamente congelado.

Admite-se que o núcleo —  parte 
mais densa — seja 10% da massa 
total do planeta, atribuindo-se para  
ele e Júpiter composição basica 
idêntica a do Sol*, o que poderia 
explicar a mesma origem. Em Sa
turno também aparecem faixas, po
rém menos desenhadas e com pou
cas manchas, que surgem 
esporadicamente. As calotas pola
res, sobretudo a austral, são mais 
nítidas; em meio às faixas tempera
das destaca-se a tonalidade azul-es- 
verdeada e, algumas vezes, a tona
lidade rosa-salmão.

Anéis e satélites

Saturno desafiou a argúcia de 
Galileu*, que, por impossibilidade 
de seus instrumentos, não conse
guiu explicar o tríplice aspecto do 
planeta. Huygens*, em 1655, reco
nheceu a estrutura dos anéis, 
acessíveis à pequena luneta. Du
rante muito tempo, conheciam se 
três deles: A, B e C; posterior
mente, fotografias indicaram um 
quarto, o D, próximo à superfície.

Percorrendo sua órbita em tom o do Sol (indicado por S no gráfico acim a), o eixo de rotação de Saturno permanece  
paralelo a si m esm o. Como a Terra (T) tem  um a órbita bem  menor que a desse planeta, parece estar parada em  
relação a ela. Dependendo da posição, os anéis de Satum o (cada um com  espessura da ordem  de alguns quilômetros  
e situado num a região crítica, onde é impossível a existência de qualquer satélite) serão mais ou menos visíveis. 
Nos pontos A e A ', eles tornam -se praticam ente invisíveis. Em B e C, apresentam -se com a abertura m áxim a, sendo 
visíveis por sua face norte ou sul, com  grande luminosidade.

São contados a partir do exterior, 
sendo o diâmetro total do sistema 
275 000 quilômetros.

O anel A é mais sombrio que Sa
turno, medindo 17 000 quilôme
tros, separado de B por um espaço 
de 4 000 quilômetros. Há um vazio 
de 1 000 quilômetros entre o anel 
B (29 000 quilômetros de diâmetro) 
e o C — este conhecido como anel 
“de Encke”, com 17 000 quilôme 
tros de diâmetro. O anel D, situado

entre o C e a atmosfera do planeta 
tem 10 000 quilômetros.

Os anéis são formados por quan
tidade inumerável de pequenas 
partículas girando ao redor do pla
neta, segundo as leis de Kepler*. 
Encontram-se numa região conhe
cida como “limite de Roche” — 
nome do matemático francês que a 
determinou. Além desse limite é 
impossível a existência de um saté
lite: forças muito grandes podem

fazê-lo explodir se se encontrar a
2,5 raios equatoriais do planeta.

Criadas pelos próprios satélites 
aparecem, entre os anéis, zonas de 
ressonância gravitacional, onde 
não existem partículas, pois qual
quer órbita torna-se instável. Em 
ordem decrescente de afastamento 
do planeta, os satélites são: Janus 
(com 350 quilômetros de diâme
tro); Mimas (600 quilômetros); En- 
celado (600); Tétis (l 000); Dione 
(1 200); Réia (1 400); Titã (4 950); 
Hiperíon (500); Jápeto (1 800); 
Febe (200). Seus períodos de revo
lução em tomo de Saturno vão de 
17 horas e 58 minutos (Janus) até 
550 dias e 11 horas (Febe).

Embora de grandes proporções, 
Titã possui pequena massa (qua
renta vezes menor que a da Terra); • 
por isso, exerce pouca força de 
atração, tornando inexplicável a 
presença da densa atmosfera a seu 
redor. Essa constatação abre pers
pectivas quanto à possível origem 
“a frio” de certos mundos, hipótese 
corroborada pela existência do me
tano à baixíssima temperatura de
— 150 graus Celsius.

Tidos como "os objetos mais chatos de todo o sistema solar", os anéis que VEJA TAM BÉM : Planeta; Satéli- 
circundam  Satum o constituem  a principal característica do planeta. tes.
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Saúde Pública

“ Saúde” constitui o estado de 
completo bem-estar físico, mental e 
social (e não apenas a ausência de 
enfermidade ou doença) a que a 
comunidade e os indivíduos aspi
ram atingir. Como tal, implica 
obrigatoriamente um fenômeno hu
mano não estável, que se modifica 
constantemente, constituindo o bi
nômio não dissociável saúde- 
doença. Essa dicotomia, que reapa 
rece com cada novo ser numano e 
só se extingue com sua morte, con
figura não só uma aspiração, mas 
um campo de necessidades existen
ciais basicas a serem satisfeitas 
através de ações concretas do ho
mem integrado em seu meio.

Estados e níveis de saúde

A partir de um substrato gené
tico, peculiar a cada indivíduo e, 
aparentemente, comum às comuni
dades humanas, é possível identifi
car-se diferentes estados de saúde, 
para as pessoas, ou níveis de saúde, 
para os agrupamentos populacio
nais. Os estados de saúde (física e 
mental) são identificados e expres
sos através de sensações subjetivas 
de bem-estar, assim como de obser
vações e dados objetivos fornecidos 
por variáveis biológicas, que vão 
desde a mensuração de peso e al
tura, até provas funcionais e testes 
psicológicos.

Os níveis de saúde também po
dem ser identificados e expressos 
pelos valores culturais dos povos, 
relativos à saúde, e por suas ativi
dades e comportamento. Objetiva
mente, podem ser expressos através 
de índices e coeficientes, geral 
mente mensurados a partir de da 
dos relativos à “esperança de 
vida”, mortalidade, morbidade, in
validez temporária ou permanente 
e de jndices de suscetibilidade ou 
resistência dos indivíduos a deter
minadas doenças.

As situações de saúde resultam 
sempre de um processo de intera- 
ão, mais ou menos favorável, do 
omem com seu ambiente. Este, 

por sua vez, tem suas característi
cas naturais transformadas pelo 
comportamento sócio-econômico- 
cultural das populações, cujas 
ações, nesse sentido, repercutem 
mais ou menos direta e favoravel
mente sobre a situação da saúde 
humana. Tais ações podem ser 
agrupadas em setores específicos, 
de acordo com seus objetivos bási
cos e as necessidades imediatas que 
tentam satisfazer. Dentre eles, ca
racteriza-se um setor específico de
dicado ao conhecimento e obten
ção da saúde.

No setor saúde distinguem-se 
dois grandes campos de conheci
mentos e atividades, que devem ser 
interrelacionados. No primeiro, es
pecífico para a resolução e satisfa
ção do problema saúde-doença das 
pessoas em si, encontram-se a me
dicina, odontologia, farmácia, en
fermagem, psicologia, etc. No se
gundo, de conhecimentos e 
atividades técnico-científicas volta

das diretamente para o diagnóstico, 
prognóstico, formulação e execu
ção de medidas de mudanças nas 
situações de saúde das comunida
des como um todo, encontra-se a 
saúde pública.

Num sentido amplo, pode-se 
conceituar a saúde pública como o 
campo de conhecimentos e ativida
des técnico-científicas que objetiva 
direta e especificamente identificar 
e elevar os níveis de saúde física e 
mêntal de agrupamentos humanos 
e que se desenvolve obrigatoria
mente com as seguintes caracterís
ticas: executa medidas de promo
ção, proteção e recuperação da 
saúde, de alcance coletivo; exige o 
concurso de equipes, multiprofis- 
sionais-interdisciplinares, com mo
tivação e participação dos agrupa
mentos humanos; implica uma 
ação'program ada, com estabeleci
mento racional, em bases sócio- 
econômico-sanitárias, de uma es
cala de prioridades dos problemas 
de saúde-doença a serem enfrenta
dos (dada a grandeza desses pro
blemas e a limitação permanente 
dos recursos econômico-financei- 
ros disponíveis para controlá-los).

Evolução histórica

O relato de certas atividades na 
Antiguidade revela, indiretamente, 
os rudimentos de uma saúde pú
blica, apesar de esta não constituir 
objeto principal. Assim, no Código 
de Hamurabi (2000-1965 a.C.) 
existem determinações relativas a 
saúde, como a proibição de doentes 
portadores de moléstias da pele 
conviverem socialmente. As legis
lações do Antigo Egito ressaltam 
também medidas benéficas à saúde 
coletiva —  constam mesmo dos 
Vedas práticas e ensinamentos que 
constituem típicas medidas de 
saúde pública (recomendação de se 
remover dos domicílios as águas de 
banhos e as dejeções humanas, por 
exemplo). Na lei mosaica pode-se 
tambem encontrar um grande nú
mero de deveres pessoais e comu
nais relativos à saúde, que, sob 
pena de sanções, deveriam ser ob
servados. Nesse sentido,-certos tre
chos do Velho Testamento" consti
tuem verdadeiro código sanitário, 
quando proíbem a ingestão de 
carne de determinados animais, 
que são, reconhecidamente, respon
sáveis pela transmissão de doenças.

Nessa fase empírico-mística, que 
alguns autores estendem até o sé
culo XVIII, podem ser verificadas 
outras medidas de saúde pública de 
interesse: a formação de hábitos de 
higiene pessoal e a construção de 
serviços públicos de saneamento, 
na Grécia Antiga e no Império Ro
mano. Depois, a criação, por toda 
a Europa, de várias casas destina
das a receber e isolar pacientes por
tadores do mal de Hansen (lepra) 
e de outras doenças dermatológi
cas; naquela época, ainda não ha
viam se desenvolvido medidas efi
cientes de tratamento e controle 
para tais moléstias.

Destacam-se também, nessa 
fase, alguns acontecimentos que ti
veram grande importância para o 
desenvolvimento da saúde pública. 
E o  caso da descoberta do micros
cópio (início do século XVII), que 
tornaria possível a descoberta dos

O controle da saúde pública é problem ático tanto nas com unidades que não 
têm  m edidas eficazes de saneam ento, com o nos centros desenvolvidos.
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William Budd (1811-1880) de
monstrou, também na Inglaterra, a 
transmissão da febre tifóide através 
das dejeções e da roupa de cama de 
um doente.

Nesse período, as ações que vi
savam à melhoria dos níveis de 
saúde voltaram-se fundamental
mente para as medidas de sanea
mento do ambiente (especialmente 
a não contaminação das águas de 
abastecimento) e para as medidas 
que viessem a propiciar um maior 
acesso das populações urbanas, 
economicamente desfavorecidas, 
aos serviços de assistência médico- 
hospitalar.

Saneamento

Num segundo período, de con
trole de doenças transmissíveis 
(1876-1917), Koch* obteve uma 
cultura pura de bacilo do antraz, 
demonstrando definitivamente a 
origem bacteriana de uma doença 
humana. Isso possibilitou o conhe
cimento da história natural de mui
tas doenças e a adoção de meios 
mais eficazes para controlá-las.

A partir daí, tornaram-se rele
vantes na saúde pública as ativida
des de alcance coletivo que levas
sem a um controle das moléstias 
transmissíveis, identificando-se 
seus agentes etiológicos e suas ca
deias de transmissao. Desenvolve
ram-se e aplicaram-se medidas de 
saneamento, já  especificamente di
rigidas no sentido de impedir a dis
seminação ou de destruir agentes 
etiológicos nas comunidades. 
Exemplo disso são as medidas de 
combate a vetores e reservatórios 
animais de determinadas doenças, 
como febre amarela, peste bubô
nica, etc. Foram também desenvol
vidas outras medidas de sanea
mento que impedissem a infecção 
do homem através do consumo ou 
utilização de meios contaminados 
por agentes microbianos e parasitá
rios (tratamento das águas de abas
tecimento público, controle de con
taminação dos alimentos, bem 
como de sua desinfecção, etc.).

Paralelamente, desenvolve- 
ram-se conhecimentos quanto à 
ação dos organismos patogênicos 
no organismo humano e suas rea
ções de defesa, que possibilitaram 
a utilização, em larga escala, de 
medidas que aumentaram passiva 
ou ativamente a resistência hu
m ana a certas doenças, por inter
médio de soros e vacinas. Resulta
dos evidentes na melhoria dos 
níveis de saúde pública observa- 
ram-se com a vacinação em massa. 
Isso deu-se no caso de certas doen
ças gastroentéricas de veiculação 
hídrica (que, posteriormente, com a 
cloração da agua de abastecimento 
público, foram ainda mais signifi
cativamente reduzidas) e também 
com as doenças transmitidas por 
determinados vetores, como a febre 
amarela urbana e a difteria. Nesse 
sentido, destacaram-se no Brasil 
médicos como Emílio Ribas*, Os
valdo Cruz* e Geraldo Horácio 
de Paula Sousa (1889- ).

Prevenção e integração

O terceiro período, da medicina 
preventiva (1917-1941), tem como 
im p o r tâ n c ia  a c r ia ç ã o , em  1917.

agentes etiológicos de determina
das doenças, facilitando medidas 
científicas de controle das mesmas. 
Em 1693, Halley publicou pela pri
meira vez a Tábua de Vida, que 
possibilitava a identificação dos 
níveis de saúde das populações. Em 
1796, a aplicação, por Jenner*, de 
uma vacina contra a varíola, deter
minou a descoberta de outros pro
cessos de imunização ativa contra 
várias outras moléstias.

A melhoria da saúde coletiva era 
conseguida principalmente através 
da imposição de leis e da transmis
são de hábitos e atitudes favoráveis 
à saúde: as medidas sanitárias bási
cas, que são atualmente conhecidas 
por legislação sanitária” e “edu
cação sanitária”.

A fase científica

Costuma-se distinguir quatro pe
ríodos na evolução técmco-cientí- 
fica da saúde pública, que acompa
nha o desenvolvimento sócio-eco- 
nômico dos povos, determinando 
maior ênfase nesta ou naquela me
dida sanitária.

No primeiro período, de sanea
mento e assistência médica a agru
pamentos humanos de baixo nível 
econômico-social (1832 a 1876), 
intensificaram-se as atividades me- 
dico-sanitárias baseadas em inves
tigações realizadas segundo méto
dos científicos da epoca, com 
ampla utilização da analise estatís
tica. No século XVIII e início do 
X IX , acelerou-se —  sobretudo na 
Europa —  o processo de urbaniza
ção, juntamente com o crescimento 
populacional e a rápida industriali
zação de algumas nações. O au
mento da população verificou-se 
principalmente entre o proleta
riado — empregados de baixa re
muneração, com condições insalu
bres de trabalho e sem quaisquer 
regalias sociais. A falta de habita
ções, a contaminação do solo e das 
aguas, a dificuldade de acesso à as
sistência médica (ainda que rudi
mentar) afetaram grandemente os 
níveis de saúde, o que se fez tradu
zir pelo aumento dos coeficientes 
de mortalidade geral. Assim, por 
exemplo, em Birmingham, na In
glaterra, o coeficiente (calculado 
por mil habitantes) passou de 14,6, 
registrado no ano de 1831, para 
27,2 em 1844.

Em 1832, o advogado Edwin 
Chadwick (1800 1890) foi no
meado membro de uma Comissão 
Real inglesa encarregada de pes-

3uisar as condições de aplicação 
a “Lei dos Pobres”. Como resul

tado, ele publicou, em 1842, The 
Sanitary Conditions o f  the Labo- 
ring Population o f  Great-Britain, 
em que e aplicada a estatística com 
um critério mais científico, para 
medir as condições sócio-economi- 
co-sanitárias de grande parte da 
população. Neste período, ini
ciou-se a descrição da ocorrência 
de doenças a partir do desenvol
vimento e aplicação de métodos 
epidemiológicos. John Snow 
(1813-1858) descreveu, assim, uma 
epidemia de cólera em Londres, de
monstrando, sem conhecer o agente 
bacteriano, a transmissão de colera 
através de um poço contaminado 
pelas águas de lavagem de roupa de 
uma criança portadora do mal.

A saúde na história: uma das ambulâncias usadas na Guerra da Crim éia.

Quando a aplicação de medidas preventivas se tom ou obrigatória no Brasil, 
médicos como Osvaldo Cruz furam  uaricdiuiado» e até agredidos.
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nos Estados Unidos, da Escola de 
Higiene e Saúde Pública da Univer
sidade John Hopkins. Através dela, 
intensificaram-se nos serviços de 
saúde pública a incorporação de 
estudos e atividades da medicina 
preventiva, em seu sentido estrito, 
através das quais se procurou mais 
intensamente obter não só a recu
peração dos enfermos, como tam 
bém a promoção e proteção especí
fica da saúde, além do diagnóstico 
precoce e pronto tratamento das 
doenças. Para tanto, desenvolve- 
ram-se medidas médicas e paramé
dicas, à disposição das parcelas 
maiores e mais significativas da po
pulação. Nesse período, intensifica- 
ram-se os exames médicos periódi
cos e as ações subseqüentes a 
grupos populacionais suposta
mente sadios, visando principal
mente, através da  educaçao sanitá
ria continuada, a criar hábitos 
sadios, bem como um padrão ali
mentar adequado.

Vencidos os grandes_ surtos de 
doenças endêmico-epidêmicas, as 
ações médico-curativas volta
ram-se para algumas moléstias 
transmissíveis de controle mais 
difícil e que dependem menos de 
medidas de grande alcance coletivo 
(tuberculose, mal de Hansen, doen
ças venéreas, etc.).

O quarto período, de integração 
econômico-social da saúde pública, 
iniciou-se em 1943, quando foi 
criada a UNRRA (Administração 
de Socorro e Reabilitação das Na
ções Unidas), órgão internacional 
de saúde substituído em 1948 pela 
Organização Mundial de Saúde e 
encarregado de levar assistência in
tegrada às populações devastadas 
pela Segunda* Guerra Mundial. 
Além das atividades médico-sanitá- 
rias, a UNRRA procurou desen
volver, de forma integrada, medi
das para recuperar e melhorar o 
bem-estar social (construção e de
senvolvimento de fábricas, m ora
dias, suplementos agrícolas, etc.).

As transformações políticas, téc- 
nico-científicas, sócio-culturais e 
econômicas do mundo puseram em 
relevo a necessidade de esforços 
concatenados de atendimento si
multâneo aos problemas de saúde 
pública e de outros setores. Assim, 
o crescimento demográfico acen
tuado e conseqüente processo de 
urbanização exigem a execução de 
medidas sanitárias de grandes di
mensões e a curto prazo, que de
mandam recursos humanos e finan
ceiros consideráveis. A tarefa 
apresenta dificuldades e exige 
maior participação ativa das popu
lações. Entretanto, a urbanização 
intensa e rápida limita a formação 
de verdadeiros agrupamentos co
munitários, condição básica para 
possibilitar ações coletivas de inte
resse ao bem comum. Por outro 
lado, a rápida e desordenada apli
cação de novos conhecimentos téc 
nico-científicos acarretou graves 
problemas de saúde, tanto física 
como mental. É o caso da aplica 
ção, em plantações, de inseticidas 
tóxicos ao homem, com o objetivo 
de aumentar a produção de alimen
tos; as instalações de indústrias ou 
centros de pesquisa produtores de 
substâncias tóxicas prejudiciais à 
saúde e poluidoras do ambiente.

Outro fator que desafia a ação

Hospitais (como o Emílio Ribas. São Paulo) são unidades sanitárias, pois atend sm a um a população variada.

Planos nacionais a lertam  e esclarecem  o povo. (Faixas em Barbacena.)

dos órgãos da saúde pública é o au
mento da vida média das popula
ções (paradoxalmente, seu proprio 
objetivo). Esse “envelhecimento” 
da população, que determina o au
mento percentual de pessoas idosas 
na comunidade, acarreta novos 
problemas médico-sócio-econômi- 
cos, a serem incorporados e equa
cionados. Assim, um grande nú
mero de doenças crônicas próprias 
desse grupo etário e de repercussão 
social, alem de exigir grandes mo
dificações no processo de satisfa
ção de necessidades de saúde da 
comunidade, provoca elevado con 
sumo de recursos.

Agências de saúde pública

A exigência de um processo de 
planejamento técnico-científico 
complexo é uma característica fun
damental da saúde pública; a com
plexidade e os gastos elevados das 
ações médico-sanitárias determi
nam outra característica básica: a 
grande multiplicidade e complexi
dade de instituições e agências pro
motoras de atividades de saúde pú
blica. O conjunto dessas agências 
dentro de uma comunidade forma 
sua organização sanitária, cujas 
características variam nos diferen
tes países e dentro de um mesmo 
país. Assim, o tipo de organização 
sanitária mais eficaz condiciona-se 
diretamente às características só- 
cio-econômico-culturais de deter
minada população.

Os tipos básicos dessas agências 
de saúde configuram as unidades
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sanitárias, os órgãos centrais e re
gionais de saúde e os órgãos inter
nacionais de saúde.

As unidades sanitárias caracteri
zam-se por desenvolverem grande 
parte das atividades através da 
prestação direta de serviços aos 
membros da população. Seu tipo 
mais antigo é o ambulatório, cuio 
atendimento é geralmente especiali
zado —  infantil, de controle da tu
berculose, etc. e de natureza está
tica: atende os doentes que 
procuram seus serviços.

Mais moderno é o dispensário, 
que objetiva medidas de prevenção 
e promoção da saúde de maneira 
dinâmica, indo ao encontro dos in
divíduos, mesmo os aparentemente 
sadios.

O centro de saúde é o protótipo 
mais evoluído e completo de uni
dade sanitária de açao local. De
senvolve em tese todas as ativida
des médico-sanitárias, exceto o 
isolamento e o tratamento de pa
cientes em regime de internação 
hospitalar. Pode ser caracterizado 
como unidade sanitária dinâmica, 
polivalente, que sob uma chefia 
única e com uma equipe multipro- 
fissional e a participaçao da comu
nidade, executa todas as atividades 
médico-sanitárias delegáveis a ór
gãos locais, sendo diretamente res
ponsável pela elevação dos níveis 
de saúde de toda população da sua 
área de ação.

O hospital* eventualmente pode 
ser caracterizado como unidade sa
nitária, desde que objetive salva
guardar a saúde de uma população 
mais ampla que a formada por uma 
clientela específica (hospitais de tu
berculose, de isolamento de doen
ças infecto-contagiosas e mesmo de 
doentes mentais). Geralmente tem 
uma ação sub-regional, isto é, re
cebe pessoas de areas geopolíticas 
pertencentes a vários centros de 
saúde ou dispensários.

Os órgãos regionais e centrais de 
saúde, por sua vez, responsabili- 
zam-se pela elevação dos níveis de 
saúde de grandes agrupamentos 
formados por populaçoes menores, 
que têm seus níveis de saúde sob a 
responsabilidade imediata de uni
dades de saúde de ação local. De
senvolvem atividades sanitárias 
junto à população quando há ca
rência de recursos técnicos e finan
ceiros. Com ação basicamente nor
mativa, coordenam e controlam 
todos os órgãos de saúde que ope
ram em sua área de ação. Tais são 
as atribuições das secretarias e dos 
ministérios da saúde.

Os órgãos internacionais de 
saúde visam a melhorar os níveis 
de saúde no âmbito mundial, prin
cipalmente quando a situação de 
saúde de um povo pode afetar a de 
outros. Nesse sentido, merecem 
destaque a Organização Mundial 
de Saude (OMS), organismo vincu
lado à Organização das Nações 
Unidas, criado em 1948, com sede 
em Genebra, e a Organização Sani
tária Pan-Americana, fundada em 
1922 e depois transformada em or
ganismo regional da OMS.

VEJA TAM BÉM : Epidemia; Imu- 
nologia; Medicina; Peste; Polui
ção; Serviços Públicos; Vacinação.

nifestada ou representada por um 
som.

De 1876 a 1878, Saussure en
trou em contato com os grandes 
mestres da lingüística histórica em 
Berlim e Leipzig, onde recebeu o 
doutoramento em 1880. Depois de 
uma longa temporada em Paris, 
voltou à Suíça (1891) e lecionou na 
Universidade de Genebra até 1913, 
quando faleceu.

Além do trabalho inicial, Saus
sure publicou em vida apenas sua 
tese de doutoramento: De I ’Emploi 
du Genitif Absolu en Sanskrit (Em
prego do Genitivo Absoluto em 
Sânscrito).

Idéias inquietantes

Seus discípulos Charles Bally 
(1865-1947) e Albert Séchehaye 
compilaram as anotações feitas por 
alguns alunos dos três cursos de 
lingüística geral que ele ministrou 
em Genebra (1906/07; 1907/08; 
1910/11), e fizeram pubiicar postu
mamente, em 1916, o Cours de 
Linguistique' Générale (Curso de 
Lingüística Geral), de Saussure.

Ao longo do Curso, percebe-se 
que Saussure queria mostrar como 
a lingüística errava ao estudar a 
língua como um organismo vivo, 
matéria analisável por técnica ex
perimental ou ainda como um livre 
e incessante produto da imagina
ção. Segundo o autor, era preciso 
redescobrir a linguagem. Para isso, 
partiu de uma noção primordial: a 
língua é sempre um objeto duplo, 
seja qual for o ângulo de aborda
gem. Esse é o princípio sobre o 
qual se assentam todas as noções 
do Curso: as dicotomias, baseadas 
na constatação de que na língua só 
existem oposições.

Influenciado pelo pensamento de 
Durkheim*, Saussure introduziu 
elementos sociológicos no estudo 

As pesquisas de Saussure m udaram  in teiram ente  os estudos lingüísticos. da língua, transformando radical-

Saussure

De uma família de cientistas e 
escritores, Ferdinand de Saussure 
nasceu em Genebra, a 26 de no
vembro de 1857, e já  com a idade 
de 22 anos publicou Mémoire sur 
le Système Primitifdes Voyelles In 
do-Européennes (Trabalho sobre o 
Sistema Primitivo das Vogais Indo- 
Européias).

Nao há lingüista contemporâneo 
que não deva alguma de suas idéias 
a Saussure; nem teoria de lingüís
tica geral que, de alguma forma, 
não se refira a seu nome.

No auge da lingüística compara- 
tista, Saussure procurava um novo 
método de trabalho, antecipando a 
orientação que escolheria até o fim.
Buscava estabelecer os dados ele
mentares da linguagem, desvian- 
do-se da ciência de sua época, na 
qual o autor já  percebia “arbitrarie
dade e incerteza”. Foi ele quem, 
pela primeira vez, usou a palavra 

fonem a  para designar uma unidade 
abstrata, despida de qualquer subs
tância física, mas que pode ser ma- Dedicava grande parte de seu tem po aos estudos, em  sua casa de Genebra.
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Apesar de não te r publicado suas idéias, influenciou os lingüistas modernos. (M anuscrito de "H ypogram m es".)

mente a posição da linguistica. 
Não sendo mais um organismo 
vivo, como se pensava no século 
X IX , a língua to rn a-seo  meio de 
expressão e comunicação entre os 
homens. Ela pertence a um grupo 
e, como as outras instituições so
ciais, submete-se às normas vigen
tes. Assim como uma personali
dade forte ou grupos influentes 
podem provocar rupturas nos di
versos domínios sociais, é possível 
que os mesmos façam mudanças 
sobre um estado de língua.

As dicotomias

Em termos gerais, define-se a 
dualidade “língua” (langue) e 
“fala” (parole): a primeira é um pa
trimônio social, veículo de comuni
cação por excelência; a segunda é 
individual, a própria realização do 
sistema lingüístico. A lingüística 
nasce dessa distinção, tendo por 
objeto o estudo da língua enquanto 
“sistema”, e não da “fala’\  que está 
sujeita a múltiplas variações. Só a 
língua enquanto código pode servir 
à comunicação entre os homens.

Saussure propõe que a pesquisa 
lingüística seja descritiva ou sin- 
cronica, isto é, os fenômenos de
vem ser estudados no eixo de suas 
simultaneidades (A «—* B), sem a 
menor consideração de tempo, que 
se baseia no eixo das sucessões (C
—  D).

O lingüista estabelece as rela
ções dos fenômenos num dado mo
mento (AB^, em determinado es
tado de língua (sincronia). Do 
outro lado, estão os que conside
ram a relação dos fenômenos lin
güísticos com os que os precede
ram ou sucederam (CD) — 
diacronia. No entanto, as duas 
perspectivas não são antagônicas; 
são consideradas legítimas em toda 
indagação lingüística.

No Curso, a dicotomia sincro- 
nia/diacronia vale como uma rup
tura com os neogramáticos, que só 
percebiam a diacronia que favore
cesse a pesquisa histórica.

Os signos são arbitrários

Outra dualidade importante en
volve a noção de signo lingüístico, 
que é a união de um conceito e de 
um a imagem acústica, isto é, signi
ficado e significante. O signo lin
güístico recobre duas faces da 
mesma moeda. O signo “árvore” , 
por exemplo, não indica uma ár
vore, mas evoca a idéia que se tem 
de uma árvore, sendo ao mesmo 
tempo uma imagem sonora. Por
tanto, significado e significante são 
duas abstrações.

A seguir, o Curso firma outra 
tese que provocaria muitas polêmi
cas; o signo lingüístico é arbitrário. 
Não há razão para gue o signo “ár
vore” seja este, e nao outro, isto é, 
não existe elo específico entre signi
ficante e significado. As onomato
péias existentes, que imitam certos 
sons, não constituem entre os sig
nos um acervo suficiente para des
truir a tese da arbitrariedade.

Para Saussure, os mecanismos da 
língua baseiam-se em dois tipos de 
relação. Primeiro, considera-se que 
tòdo elemento da língua está em re
lação com outros elementos da ca
deia que forma o enunciado falado

ou escrito. Daí o caráter de lineari
dade dos signos, que não se podem 
superpor uns aos outros. Tais rela
ções em cadeia formam-se in prae- 
sentia dos elementos, constituindo 
os sintagmas —  unidades maiores 
que agrupam outras menores.

Em segundo lugar, cada ele
mento lingüístico provoca no falan
te/ouvinte a imagem de outros ele
mentos. A palavra “ensino”, por 
exemplo, desperta associaçoes 
como “ensinar, educação, aprendi
zagem”. São relações in absentia, 
que ocorrem na ausência do signo 
evocado: os paradigmas.

Uma nova disciplina

Se a publicação do Curso é o 
ponto de partida da lingüística mo
derna, as grandes teorias que se se
guiram são fruto das idéias nele de
fendidas. Os próprios editores 
lançaram-se em investigações pro
fundas; Bally, renovando a estilís
tica, preocupado em definir a rela
ção entre pensamento e linguagem; 
e Séchehaye, dedicando-se à cons
trução de um método gramatical 
através da análise psicológica do 
pensamento.

No Primeiro Congresso Interna
cional dos Lingüistas (1928), Ro- 
man Jakobson*, S. Karcevski e N. 
S. Trubetzkoy* apresentaram uma 
Proposta que deu origem a uma 
nova disciplina: a fonologia. T rata
vam das diferenças significativas 
que caracterizam todo elemento fo- 
nológico e das conclusões consti
tuídas, como as dicotomias de 
Saussure, por séries de oposições 
binárias.

Embora Saussure não tenha 
mencionado a palavra “estrutura” 
(a expressão ganhou força com os 
fonólogos de Praga), sua noção de

sistema já  conseguia antever a no
ção de estrutura.

Uma das mais importantes teo
rias estruturalistas conhecidas é a 
“glossemática”, do lingüista dina
marquês Louis Trolle Hjelmslev 
(1899-1965). Considera a língua 
como uma totalidade auto sufi
ciente e insiste na distinção saussu- 
riana de que a “ língua é uma forma 
e não uma substância”.

Os lingüistas americanos, em
bora assumissem inicialmente uma 
posição independente em relação à 
lingüística européia, foram ainda 
mais longe na consideração do ca
ráter estrutural da língua (depois 
das premissas da Escola de Praga), 
culminando com estimativas es
tatísticas e cálculo das probabilida
des, na formulação descritiva da 
lingüística. Isto se verifica em auto
res como Zelling Harris, por exem
plo. Noam Chomsky (1928- ) 
reformulou muitos desses concei
tos, procurando estabelecer o que 
há de comum entre todas as línguas
—  a gramática geral — , uma an
tiga ambição de Saussure, como 
também de todos os gramáticos do 
século XVIII.

Quase todas as indagações da 
lingüística contemporânea já  estão 
disseminadas no Curso. Segundo 
Maurice Leroy (1909- ), “ a 
mais bela homenagem que se possa 
prestar à originalidade e ao vigor 
do pensamento saussuriano é a 
simples verificação de que, desde 
entao, foi ao discutir-lhe as teses — 
para aprová-las, modificá-las ou re- 
jeitá-las — que os ligüistas empre
garam o melhor de suas forças” .

VEJA TAM BÉM : Estruturalismo; 
Gramática; Lingüística; Semiótica.

Savonarola

Quando, em 1496, a crescente 
autoridade de Savonarola amea
çava cada vez mais escapar ao con
trole da Igreja*, o Papa Alexandre* 
VI procurou seduzi-lo com o posto 
de cardeal, dignidade simbolizada 
pelo chapéu vermelho que acompa
nha as vestes do cargo. “ Uma dig
nidade vermelha? Eu quero uma 
dignidade de sangue” —  foi a res
posta de Savonarola, que revelava 
a independência de espirite do pre
gador que até a morte lutou Contra 
a decadência das instituições ecle
siásticas de sua época e pelo resta
belecimento do autêntico espírito 
cristão no seio da Igreja.

Girolamo Savonarola nasceu a 
21 de setembro de 1452, na cidade 
de Ferrara. Seu avô paterno, um 
médico ilustre, incutiu-lhe desde 
cedo rígidos valores morais e reli
giosos.

Os escritos e poemas juvenis de 
Savonarola já  prenunciavam o fu
turo reformador. Para ele, o huma
nismo* renascentista, com sua pin
tura, sua poesia e sua visão do 
homem, significava um retorno ao 
paganismo. Assim, na raiz dessa 
decadência, nos costumes e nas ar
tes, via a profunda corrupção da 
Igreja, que se estendia até seus 
mais altos dignitários.

O inicio da reforma

Depois de estudar as artes liberais, 
suas inclinações religiosas leva
ram-no a abandonar a casa paterna 
e a futura profissão de médico para
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ingressar na Ordem Dominicana, 
em Bolonha. Quatro anos mais 
tarde, regressaria à cidade natal 
como professor e em 1482 seria en
viado a Florença* a fim de ensinar 
no Convento de São Marcos.^

O ascetismo e a dedicação que 
consagrou ao estudo logo o distin
guiram, mas sua fama como prega
dor começou somente após um 
acontecimento decisivo: tendo uma 
revelação, e certo de estar sob a 
orientação do Espírito Santo, pas
sou a fazer sermões proféticos e, a 
partir de 1485, pronunciou-se pela 
reforma e renovação da Igreja.

Tendo exercido o cargo de mes
tre de estudos em Bolonha, foi en
viado como pregador a várias cida
des italianas, até que Lorenzo de 
Mediei, utilizando sua influência, 
fez com que regressasse a Florença. 
Contudo, Savonarola atacava em 
seus sermões tanto abusos quanto 
a tirania de seu “pro teto r’, en
quanto sua popularidade não ces
sava de aumentar.

A partir de 1490, sua eloqüência 
atingiu o apogeu em sermões sobre 
os livros da Bíblia*: o Apocalipse, 
as Lamentações de Jeremias, o Gê
nese, os Salmos, a Primeira Epís
tola de João e outros.

Em 1492, ano da morte de Lo
renzo —  a quem Savonarola, ape
sar de suas criticas, não recusou a 
extrema-unção — , predisse a che
gada e vitoria de Carlos* VIII, o 
que de fato ocorreria dois anos 
mais tarde. Com profecias como 
essa, a autoridade de Savonarola 
tornou-se incontestada: influindo 
nas negociações com o rei e mode
rando as disputas entre facções 
após a mudança do governo, tor
nou-se o mestre espiritual e tempo
ral de Florença, introduzindo o me
lhor governo democrático que a 
cidade conhecera e instaurando 
uma espécie de teocracia, onde 
Cristo foi proclamado rei e Savo
narola o chefe.

Florença transformou-se em 
uma cidade de Deus, antecipando 
em seu rígido moralismo alguns 
traços da Genebra de Calvino*. 
Um corpo de meirinhos foi organi
zado para proceder a batidas siste
máticas pelas ruas da cidade, fazer 
devassas e levar para a fogueira 
tudo o que constituía um afasta 
mento da fé em direção ao “paga
nismo” : adornos, perucas, livros e 
quadrosjjrofanos não escapavam à 
destruição. Contudo, Florença era 
apenas o primeiro passo para o iní
cio da reforma que o pregador am
bicionava para a Igreja e a Itália*.

Em  luta contra a Igreja

Os planos de Savonarola e os ru
mos de seu governo começavam a 
inquietar muitos cidadãos de Flo
rença, que formaram um partido de 
oposição: os arrabbiati. Aliados ao 
Duque de Milão e ao Papa Alexan
dre VI, os arrabbiati tinham em 
vista a união de Florença com a 
Santa Liga contra o rei da França 
—  e Savonarola constituía o prin
cipal obstáculo a ela.

Convidado pelo papa a visitar 
Roma para dar a conhecer suas 
profecias, Savonarola percebeu que 
por trás dos elogios escondia-se 
uma armadilha e declinou a honra, 
alegando doença. Pressionado pe

los inimigos políticos de Savona
rola, o papa enviou-lhe a 8 de se
tembro de 1495 um novo 
comunicado: dessa vez, orde
nava-lhe que fosse a Bolonha sob 

ena de excomunhão. Em resposta, 
avonarola apontou dezoito erros 

do comunicado. Confessando-se 
afinal coagido pela Liga, o papa 
proibiu-o de pregar. Ainda assim, 
enviados de Florença conseguiram 
a suspensão verbal da excomu
nhão, e Savonarola obteve permis
são para pronunciar seus sermões 
sobre Amós. Neles, sem se intimi
dar, atacava violentamente a cária 
romana e, sobretudo, a escandalosa 
vida privada do papa. Numa úl
tima tentativa de reconciliação, 
Alexandre VI ofereceu-lhe o posto 
de cardeal, mas, ante a altiva re
cusa de Savonarola, voltou ao ata
que, pressionado pela Liga e pelos 
arrabbiati.

Dessa feita, subordinou a Con- 
regação de São Marcos, à qual 
avonarola pertencia^ a uma outra 

na qual o pregador não tinha auto
ridade alguma, colocando-o assim 
em impasse: se obedecesse, suas re
formas cairiam por terra, caso se 
rebelasse, seria excomungado. O 
conflito foi evitado somente porque 
não apareceu ninguém para impor 
o comunicado papal.

A situação de Savonarola agra
vava-se à medida que seu prestigio 
declinava mesmo em Florença. Sua 
popularidade tornou-se ainda mais 
abalada quando, durante o carna
val de 1497, foi encarregado da 
“queima das vaidades” — em que 
ornamentos pessoais, cartas, jogos, 
livros e mesmo obras de arte eram 
lançados ao fogo em nome da pu
reza da fé.

Nesse clima, os arrabbiati conse
guiram em Roma sua excomunhão 
definitiva, e Savonarola parou de 
pregar, dedicando-se resignado ao 
estudo e à oração. Pronunciando 
seus últimos sermões em 1498, co
meçou a apelar para um conselho 
da Igreja na esperança de revogar 
sua excomunhão, mas logo em se
guida queimou as cartas que já  es
crevera aos príncipes, para evitar 
dissensões dentro da comunidade 
religiosa.

Apesar de sua atitude resignada, 
o pretexto que seus inimigos aguar
davam foi fornecido pelo zelo de 
um discípulo, Fra Domenico da 
Pescia. Ao discutir com um fran- 
ciscano, o discípulo, exaltado, acei
tou imprudentemente uma prova de 
fogo proposta pelo adversário, na 
qual seria decidida pela vontade di
vina a validade da excomunhão de 
Savonarola. À hora marcada, 
apenas Fra Domenico compareceu, 
e embora vitorioso nos termos do 
desafio, Savonarola foi acusado 
por não ter provocado um milagre. 
Tendo sido abandonado por todos, 
foi aprisionado no dia seguinte, 
juntam ente com Fra Domenico e 
outro discípulo, sendo brutalmente 
torturado. Finalmente condenados 
à morte, os três foram enforcados 
e queimados em praça pública, em 
1498.

O mestre da oratória

Dentre os textos deixados por 
Savonarola destacam-se sua Laudi 
(Laudas) e as Prediche (Sermões).

C o m  e lo q ü e n te s  s e rm õ e s , S a v o n a ro la  (no a lto ) p ro c u ro u  re fo rm u la r  o s  c o s 
t u m e s  de  s u a  é p o c a . S u a  a u t o rid a d e  a u m e n t o u  a in d a  m a is  d e p o is  q u e  p ro fe 
tiz o u  a v itó ria  e a e n tra d a  d e  C a r lo s  V I I I  em  F lo re n ç a  (n o  c e n t ro ). P o s t e r io r
m e n te, n o e n tan to , a d o to u  m e d id a s  b a st a n t e  s e v e r a s  —  c o m o  a q u e im a  d as  
" v a id a d e s "  — , q u e  a c a b a ra m  in d is p o n d o -o  c o m  o s  p o d e ro s o s .
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O P a p a  A le x a n d re  V I q u is  re d u z ir  a 
in f lu ã n c ia  de  S a v o n a ro la  n a Ig re ja .

As Laudas, constituem-se de poe
mas que expressam um ardente 
amor a Cristo crucificado, em uma 
linguagem influenciada pela lírica 
de Petrarca*. Em seus Sermões, na 
maioria recolhidos e copiados por 
seus ouvintes, Savonarola afasta-se 
do modelo tradicional, imprimin- 
do-lhes forte cunho pessoal, apai
xonado e polêmico. Não se tratava 
apenas de uma arma religiosa e li
mitada à propaganda da fé cristã, 
mas também um eficiente instru
mento político.

Sempre baseado nos textos bíbli
cos, criticava os acontecimentos da 
época — sobretudo a conduta da 
Igreja e as decisões oficiais — re- 
vestindo-os de significação reli
giosa e profética.

A força e a grandeza da oratória 
de Savonarola baseiam-se na arqui
tetura sólida do conjunto, como 
também no vigor que a anima e no 
estilo impetuoso. Fugindo a áridas 
discussões teológicas e escolásti
cas, não buscava nos textos bíbli
cos minúcias e duplicidades de sen
tido, nem concordâncias precisas 
com os fatos contemporâneos; con
fiava sobretudo na força da fé des
pertada pelo colorido das imagens 
e pela paixão espiritual.

Um dos últimos grandes gênios 
medievais, Savonarola personificou 
o ponto supremo da oratória sacra 
do século XV.

Savonarola foi também um pre
cursor dos movimentos que leva
riam mais tarde a importantes re
formas no interior da Igreja 
Católica.

Scarlatti

Da mesma forma que os Bach, 
na Alemanha, os italianos Scarlatti 
consagraram o nome de sua família 
através da composição musical.

Alessandro e seu filho Domenico 
conseguiram maior projeção^ mas 
tambem se destacaram o irmão e o 
sobrinho de Alessandro —  Fran
cisco e José, respectivamente.

Alessandro Scarlatti nasceu em 
Palermo, a 2 de maio de 1659. Su
põe-se que tenha sido aluno de Gia
como Carissimi (1604-1674) que, 
com Francesco Cavalli 
(16027-1676), Giovanni Legrenzi 
(1626?-1690) e Alessandro Stra- 
della (16457-1682), constituiriam 
seus primeiros modelos. Sua estréia 
ocorreu em Roma; em 1679, com 
a ópera Os Equívocos no Sem
blante. Nessa época, a ex-rainha da 
Suécia, Cristina, nomeou-o mestre- 
de-capela.

Em 1680 estreou sua segunda 
ópera, A  Honestidade nos Amores. 
Três anos depois, com Pompeu, fa
ria uma primeira incursão na ópera 
séria. No ano de 1684, em meio a 
murmúrios gerais, foi nomeado 
mestre da capela real de Nápoles. 
Por motivos financeiros viajou 
para Roma, onde, sob a proteção 
do Cardeal Pietro Ottoboni, tor- 
nou-se segundo mestre-de-capela 
de Santa Maria Maggiore.

P ro ib ição  papal

Até 1702, o músico desenvolveu 
intensa atividade na cidade de 
Roma. Nesse período escreveu as 
seguintes óperas: Psique, Olímpia, 
Vingada, Ezio, Flávio, Anacreonte 
Tirano, Pirro e Demétrio, Massimo 
Puppieno, Dido Delirante, A  Queda 
de Decênviro, O Prisioneiro A for
tunado, Penélope, A  Casta, Hera-

cléia, Laodicéia e Berenice. Em
bora sejam obras que revelam 
maior amadurecimento que as an
teriores, não deixam de apresentar 
uma certa trivialidade.

Quando o Papa Inocêncio XII 
(1615-1700) interditou os espetácu
los de ópera, Alessandro passou a 
produzir músicas religiosas e can
tatas de câmara. O Príncipe Ferdi- 
nando III de Mediei convidou-o a 
trabalhar em seu teatro privado em 
Pratolini, perto de Florença.

Em 1706, o compositor apresen
tou O Grande Tamerlão. E no ano 
seguinte estreou em Veneza um ade 
suas mais importantes criações 
dramáticas, a ópera Mitrídates Eu- 
pátor. Produziria mais tarde Ci- 
pião na Espanha (1714), Tigrane 

1715), Carlos, R ei da Alemanha
17 16) e Cambise (1719).

Quando se encontrava no ponto 
culminante de sua carreira, o papa 
aboliu a proibição às óperas, per
mitindo novamente sua apresenta
ção em Roma. A série de trabalhos 
que se seguiu pode ser considerada 
como resultado de sua larga expe
riência e genialidade na música 
operística: Telêmaco (1718), 
Marco A ttilio  Regolo (1719), Gri- 
s e ld a ( H 2 l ) e A  Virtude nos A m o 
res (1721).

Alessandro Scarlatti destacou-se 
também no campo pedagógico: en
tre seus alunos mais ilustres, en- 
contram-se Johann Adolf Hasse 
(1699-1783), Nicola Logroscino 
(1700?-1763) e Francesco Durante 
(1684-1755). Reuniu seus princí
pios teóricos nas Regras para Prin
cipiantes —  tratado de acompa
nhamento que revela seu perfeito 
domínio da música. Além da vasta 
produção operística (pode-se atri
buir a ele cerca de 115 óperas), 
criou mais de quinhentas cantatas, 
que podem ser consideradas o apo
geu do gênero. Foi admirável no 
campo da música religiosa: escre
veu missas, _ salmos e oratórios 
(Santa Teodósia, Judite, O Sacrifí
cio de Abraão, São Filipe Néri, A

Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, O Martírio de Santa Ce
cília, Santíssima Anunciação, São 
Casimiro, Rei da Polônia, A  
Santíssima Trindade, A  Virgem 
Dolorosa, e muitas outras).

Alessandro Scarlatti morreu em 
Nápoles, a 24 de outubro de 1725.

Meu filho é uma águia

Domenico foi o sexto filho de 
Alessandro Scarlatti e Antonia An- 
zalone. Nasceu em Nápoles a 26 de 
outubro de 1685. Aos 16 anos, por 
indicação do pai, obteve o posto de 
organista e compositor da capela 
real de Nápoles. Seguindo o cami
nho de Alessandro, dedicou-se às 
óperas, bem como à música sacra 
e às cantatas.

Em 1703, Domenico viu estrear 
sua primeira ópera, Otávia Resti
tuída ao Trono. Entusiasmado, 
apresentou logo em seguida outras 
duas: Justino e Irene.

Em 1705, seu pai escreveu uma 
carta recomendando-o a Ferdi- 
nando III de Mediei: “ Meu filho é 
uma águia cujas asas se desenvol
veram por completo. Não podejier- 
manecer inativo no ninho e nao o 
impedirei de empreender seu vôo”.

Domenico tornou-se amigo de 
Francesco Gasparini, em Veneza, e 
com ele ampliou seus conhecimen
tos de música teatral e sacra. Co
nheceu também a obra de outros 
compositores, entre os quais Giro- 
lamo Frescobaldi*, que exerceu 
certa influência no estilo de suas 
composições. Em 1709, entrou 
para o serviço da Rainha Maria 
Casimira da Polônia, e compôs, en
tre outras, as seguintes obras: Síl
via, Orlando, Ptolorneu e A lexan
dre, Ifigênia em Áulide. Embora 
dedicado à composição, Domenico 
era antes de tudo excelente execu
tante. Num concurso promovido 
pelo Cardeal Ottoboni, confron- 
tou-se com Haendel*.

Alguns afirmam ter sido Dome
nico superior no cravo; outros di-

VEJA TAM BÉM : Florença, Repú
blica de; Renascença. Alessandro Scarlatti (à esquerda) e seu filho, Domenico, foram os mais ilustres em uma família de músicos.
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Johann Christoph Friedrich 
Schiller (que depois de feito nobre, 
em 1802, passou a intitular-se von 
Schiller) nasceu em Marbach, a 10 
de novembro de 1759, no seio de 
uma família luterana da classe me
dia inferior. Aos 13 anos seu pai 
(que era tenente) encaminhou-o a 
uma academia militar, por ordem 
de seu suserano, o Duque Karl Eu
gen von Württemberg. Este exigia 
ainda que o jovem se preparasse 
para cursar Direito, mas a família 
desejava para ele a carreira ecle
siástica. Contudo, Johann Chris
toph Friedrich acabaria estudando 
medicina e ocupando o posto de 
oficial não graduado num regi
mento de Stuttgart.

Os oito anos que passou na aca
demia militar, sob o jugo do duque, 
tornaram-no extremamente sensível 
à tirania do poder e do autorita
rismo. Isso aparece em seus primei
ros poemas, publicados em A ntho
logie au f das Jahr 1782 (Antologia 
do A no  de 1782) e em sua primeira 
peça (escrita nos padrões de Sturm 
und Drang), Die Räuber (Os Ban
doleiros, 1781), na qual expõe um 
caso de parricídio e exprime sua re
volta juvenil, quase anarquista, 
contra a iniqüidade e a tirania. En
cenada em 1782, a peça causou 
sensação — sendo até hoje uma 
das obras prediletas da juventude 
alemã.

O autor, sem que obtivesse per
missão do duque, viajou duas vezes 
até Mannheim para cuidar da mon
tagem. Por isso foi condenado a 
quinze dias de cadeia e proibido de 
escrever outras peças. Fugindo de 
Stuttgart, Schiller procurou, em 
Mannheim, o Barão von Dalberg, 
diretor do Teatro Nacional, onde 
Os Bandoleiros fora encenada. O

barão, entretanto, não apenas dei
xou de atendê-lo como também re
jeitou sua segunda peça, Die 
Verschwörung aes Fiesko (A Con

juração de Fiesko, 1783).

Privações e amizades

Durante algumas semanas, 
Schiller viveu desamparado, ate 
conseguir hospedagem na casa de 
antigos colegas, em Bauerbach, na
Turingia. - ir u I

Escreveu nessa ocasiao Kabale 
und Lieb (Intriga e Am or, 1784), 
uma peça em prosa que, a partir de 
uma história de amor infeliz, lança 
um violento ataque contra o abso
lutismo monárquico e os preconcei
tos da aristocracia. Ainda nessa 
ocasião deu início a Don Carlos, 
obra em versos brancos, uma tragé
dia histórica na qual deixa transpa
recer nitidamente a influência de 
Jean Jacques Rousseau*.

Inesperadamente chamado por 
Von Dalberg, passou a ocupar o 
cargo de autor-residente do Teatro 
Nacional. Assim, viu Intriga e 
A m or  obter enorme sucesso. Sua 
situação financeira, entretanto, não 
melhorou e, vencido o contrato de 
um ano, viu-se novamente sem 
meios de subsistência. «Passou por 
séria crise emocional, agravada por 
sua ligação com uma mulher ca
sada. De Leipzig, porém, chega- 
ram-lhe cartas de admiradores, 
prontos a auxiliá-lo. Dessa forma, 
o autor aceitou o convite de um de
les (Christian Gottfried Körner) e 
partiu para a Saxônia, onde foi sus
tentado por dois anos e onde Don 
Carlos seria editada, em 1787. 
Nesse mesmo ano foi até Weimar, 
onde se tornou amigo de Johann 
Gottfried Herder*.

Tempos depois, iria aproxi
mar-se de Goethe*, numa grande 
amizade registrada nas numerosas 
cartas que trocaram. Goethe o re
comendaria para a cadeira de his
tória da Universidade de Jena, 
cargo não remunerado e que lhe

zem que os dois se equipararam.
Em 1720, quando completava 

cinco anos como mestre-de-capela 
na Basílica de São Pedro, Dome- 
nico Scarlatti viajou para Lisboa, a 
fim de ministrar aulas ao Infante 
D. Antônio. O soberano português, 
D. João* V, logo lhe ofereceu os 
cargos de mestre-de-capela real e 
professor da Infanta D. Maria Bár
bara. Em janeiro de 1728, a corte 
portuguesa aplaudiu uma de suas 
composições: um festeggio armo- 
nico. Em maio do mesmo ano o 
músico tomava por esposa Maria 
Catarina Gentili. Pouco depois, o 
casamento de Maria Bárbara com 
D. Fernando, herdeiro do trono es
panhol, levou-o a acompanhar a 
aluna à Espanha. Nesse país, com
pôs as sonatas para cravo que o 
imortalizariam. Em 1738, os seus 
Capricci per Cembalo foram edita
dos em Londres, com dedicatória 
para o monarca português e sob o 
título Esercizii per il gravicembalo. 
No ano seguinte faleceu sua esposa 
e, três anos depois, ele casou-se 
com uma espanhola, Anastasia Xi- 
menes.

A partir de 1752 começou a or

ganizar toda a obra cravística que 
havia composto. Nos cinco anos 
que ainda viveu preparou treze vo
lumes, com trinta sonatas cada. Es
sas sonatas (ou exercícios como ele 
as chamava) revelam absoluta per
feição de escrita, genial inventivi
dade, originalidade, fantasia e pre
ciosa liberdade harmônica. 
Domenico escreveu mais de qui 
nhentas num só andamento, das 
quais publicou em vida apenas 
trinta. A maioria é de natureza mo- 
notemática, mas algumas já  reve
lam caráter ditemático, com o apa
recimento de uma segunda idéia 
melódica. Predominam nelas for
mas de danças e é evidente a in
fluência da música portuguesa e es
panhola em seu estilo.

Deixou também cantatas, árias 
de câm ara e algumas composições 
de inspiração religiosa, entre as 
quais dois Miserere, um Stabat Ma- 
ter e uma Salve Regina.

Domenico faleceu em Madrid, a 
23 de julho de 1757.

VEJA TAM BÉM : Música: Ópera. C o m  su a  o b ra , S c h ille r  a ju d o u  a fo rm a r  a c o n s c iê n c ia  n a c io n a l a le m ã .
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Na peça 'Os Bandoleiros" (aquarela de Opitz), o brado contra a tirania.

possibilitou escrever Geschichte 
des Abfalls der vereinigten Nieder 
lande (História da Revolta dos Paí
ses Baixos, 1788) e ainda Ges
chichte des dreissigjahrigen 
Krieges (História da Guerra dos 
Trinta Anos, 1791/1793).

Schiller casou-se com Charlotte 
von Lengefeld, mulher culta e de 
família de prestígio. O casal teve 
quatro filhos, dois homens e duas 
mulheres; no segundo ano de casa
mento, porém, a saúde de Schiller 
já  estava profundamente abalada. 
Nunca mais iria recuperar-se.
__ Durante três anos recebeu pen

são de dois nobres dinamarqueses. 
Nesse tempo pôde dedicar-se ao es
tudo da filosofia kantiana e escre
ver uma série de ensaios, nos quais 
procurou definir o caráter da ativi 
dade estética, sua função na socie
dade e suaj relações com a moral. 
São eles: Uber A nm ut Und Wurde 
(Sobre a Graça e a Dignidade, 
1793); Briefe über Aesthetich Er
ziehung des Menschen (Cartas so
bre a Educação Estética da Huma
nidade, 1795); Über das Erhabene 
(Sobre o Sublime, 1801); Über 
naive und sentimentalische Dich
tung (Sobre a Poesia Ingênua e 
Sentimental, 1795/96).

Produziu, também, uma série de 
poemas, como Lied von der 
Glocke, por meio dos quais procu
rou demonstrar que a poesia pode 
dirigir-se a todos, sem aviltar-se: 
popularização não significa vulga- 
rizàção. Como dramaturgo, alcan
çou o ápice de sua capacidade com 
a trilogia Wallenstein (1796/99), 
para cuja elaboração foi muito va
lioso seu trabalho de historiador.

Em breve tempo, escreveu Maria 
Stuart (1799/1800) —  represen
tada em São Paulo por Cacilda 
B ecker— , Die Jungfrau von Or
leans (A Donzela de Orléans, 
1800/1801), Die Braut von Mes-

sina (A Noiva de Messina, 
1802/1803) e Wilhelm Tell (Gui
lherme Tell, 1803/1804). Na 
mesma época fez uma adaptação 
de Macbeth de Shakespeare*, do 
Turandot de Gozzi* e traduziu Fe- 
dra de Racine*.

Ao morrer (Weimar, 9 de maio 
de 1805), deixou apenas fragmen
tos de uma nova peça, Demetrius, 
sobre um tema russo.

Consciência nacional

Schiller gozou de maior popula
ridade na Alemanha do que seu 
contemporâneo Goethe. Contudo, 
alguns críticos acusam-no de ter-se 
recolhido à torre de marfim, en
quanto outros reprovam nele a luta 
por uma arte a serviço da morali
dade ou da reforma social. Nietzs- 
che* diria que Schiller dera à His
tória uma injeção de moralidade.

Poucos negam a influência deci
siva do autor sobre a civilização 
alemã do século XIX: suas ideias 
estéticas e políticas, de um libera 
lismo moderado, infiltraram-se na 
mentalidade alemã, dominando o 
teatro e o engino e fornecendo à lín
gua culta alemã um grande número 
de frases e expressões. Schiller foi 
um criador que, apesar da rígida 
sociedade em que viveu, não negou 
a autonomia da arte.

Segundo o crítico brasileiro Otto 
M aria Carpeaux, Wilhelm Tell é a 
peça nacional do teatro alemão e 
Schiller teve na Alemanha o 
mesmo papel de Rousseau, na 
França: ensinou o pequeno-bur- 
guês a agir segundo ideais. Criou 
—  mesmo antes da definição polí
tica do país — a consciência nacio
nal alemã.

VEJA TAM BÉM : Romantismo.

Schönberg

Dificilmente seria possível falar 
em música nova sem citar o nome 
de Schõnberg, um dos principais 
marcos da música do século XX.

Nascido em Viena, a 13 de se
tembro de 1874, Arnold Schõnberg 
encontrou na própria família, da 
pequena burguesia austríaca apai
xonada pela música, o ambiente 
propício a seu desenvolvimento. 
Aos 8 anos, iniciou os estudos de 
violino, aos 18, de violoncelo, e, 
aos 21, tornou-se chefe de um coral 
de metalúrgicos de Stockerau.

Suas primeiras obras refletem 
um a atonalidade* acentuada e obe
decem às heranças deixadas por 
seus mestres — Mahler*, Wagner* 
e Brahms*. Evoluindo, firmaria em 
cada composição a originalidade 
de artista cada vez mais audaz.

Seu trabalho desenvolveu-se 
como conseqüência natural da or
ganização musical realizada por 
Bach* e Rameau*, a qual determi
nara o fim da composição* en
quanto sistema regrado. Este, le
vado às últimas conseqüências,

seria esgotado e substituído por ou
tro, que se ampliaria ainda mais de
pois de Schõnberg, que derrubaria 
conceitos já  insuficientes para ex
primir a caótica densidade do 
mundo em ebulição.

A transfiguração musical

Em meados do século XIX, a 
música européia possuía caracterís
ticas marcadamente germânicas. 
Com a quebra dessa hegemonia, po
rém, o nacionalismo musical pas
sou a desenvolver-se em vários paí
ses, assimilando novos elementos. 
Desse modo, novos matizes e pecu
liaridades melódicas imprimiram 
outros critérios à música. Entre
tanto, ela seria verdadeiramente 
impulsionada pelos últimos repre
sentantes do romantismo*, que de
senvolveram o sistema tonal até a 
exaustão.

Schõnberg partiu da própria ex
pressão romântica, para negá-la e 
ultrapassá-la. Inicialmente fez sen
tir o ultracromatismo levado ao ex
tremo (reflexo de Wagner), o gosto 
pela variação de grandes intervalos 
melódicos (de Mahler) e a música 
de câmara (de Brahms).

Apesar da atmosfera marcada
mente wagneriana e não muito fa
vorável, o ambiente de vanguarda

Arnold Schönberg revolucionou a música m oderna. (Pintura de E. S c h ie le . )



em Viena foi-lhe propício. É desse 
período sua obra mais conhecida, 
A Noite Transfigurada, um sexteto 
de cordas, transcrito posterior
mente para orquestra de cordas. 
Apesar de suscitar interesse mais 
pela beleza intrínseca do que_ pelos 
valores novos, essa obra não foi 
aceita por seus contemporâneos. 
Nos Lieder, Opus 1, 2 e 3, escritos 
sobre textos de poetas naturalistas 
e onde se emprega a escala cromá
tica, encontra-se um clima vocal 
“wagneriano”, ao lado de um am
biente pianístico de Brahms.

Dessa primeira fase de transição, 
os Quinze Lieder, Opus 15 (1908) 
e as Cinco Peças para Orquestra, 
Opus 16 (1909) representam inova
ções que Schõnberg posteriormente 
sintetizaria. Nos Quinze Lieder en
contra-se quase a suspensão total 
do senso de tonalidade e, como as
sinala o próprio autor, essa obra 
permitiu-lhe aproximar-se do ideal 
de expressão e forma. As Cinco Pe
ças para Orquestra, Opus 16, por 
outro lado, levantaram dois aspec
tos de importância para o prosse
guimento de sua obra. Encontra
va-se em primeiro plano o emprego 
dos instrumentos, em funçao da 
sua própria cor, segundo os princí
pios de Klangfarbenmelodie (mú
sica de timbres). A utilização da

cor sonora conferiu à obra certa 
aproximação com a música “de- 
bussyniana”, apesar da utilização 
intensa e clara do contraponto*.

Em Seis Pequenas Peças para 
Piano, Opus 19 (1911), Schõnberg 
utilizaria a brevidade (cinco minu
tos de duração), “ a pequena 
form a”, como linguagem necessá
ria, na medida em que abdicava 
dos meios tradicionais de expres
são. Essa “pequena forma”, porém, 
é de difícil emprego na grande obra 
que, por suas características, exige 
um a articulação mais precisa. O 
impasse, entretanto, foi resolvido 
com o descobrimento da série de 
doze tons da escala cromática. 
Pierrot Lunaire, Opus 21 (1912) foi 
a maior obra desse período — uma 
obra de conclusão, na qual o autor 
englobava todas as inovações exis
tentes nas composições anteriores: 
a tonalidade, o estilo contrapontís- 
tico, a Klangfarbenmelodie, a bre
vidade e a densidade. Desenvolvia 
também, mais pormenorizada
mente, uma técnica de linguagem, 
o Sprechesang, que consistia numa 
declaração marcada segundo um 
ritmo estrito: a linha melódica é 
normal^ sobre a partitura; as altu
ras estão indicadas, mas o intér
prete vai resvalando sobre as notas, 
ascendendo ou descendendo, proce

B - S C H O T T S

SOHNE MAINZ
N um  estilo sem concessões, retratou dram aticam ente o mundo moderno.

Já nas primeiras peças, Schõnberg levou ao extrem o o ultracrom atism o.

di mento que dá à obra uma resso
nância estranha, situada entre o 
canto e a fala. Por tudo isso, ela é 
considerada uma obra perfeita, em 
seu equilíbrio e coesão, e é tida 
como das mais características do 
século XX.

Concessões, nunca

De 1913 a 1922, quando a refle
xão assumia lugar preponderante. 
Schönberg trabalhou em um orató
rio não concluído, Die Iakobsleiter 
(A Escada de Jacó), no qual empre
gou, pela primeira vez, a escala do- 
dec afônica, cujo desenvolvimento e 
sistematização se fizeram por vá
rios caminhos. A utilizaçao pro
gressiva de qualquer senso de tona
lidade, o atematismo extremado, e 
especialmente a pequena forma fi
zeram com que sentisse a necessi
dade de criar um sistema coerente, 
que pudesse substituir definitiva
mente a velha tonalidade. Esse 
princípio de unidade musical abo
lia toda consonância e dissonância. 
Esgotou a noção de algo acabado, 
do “fluir natural”, restando uma 
linguagem aparentemente caótica, 
sem tema definido e sem o desen
volvimento normal que se observa 
em seus antecessores. Tratava-se de 
uma linguagem tensa e carregada 
de expressividade.

Em 1933, apesar de ser “profes 
sor perpétuo” da Academia de Ar

tes de Berlim, foi destituído po r or
dem do Ministério da Cultura 
nazista. Como vários intelectuais 
alemães, transferiu-se para Paris, 
onde, solidário com os judeus per
seguidos, voltou a converter-se ao 
judaísmo. Viajou depois para os 
Estados Unidos, e ali, em 1935, foi 
nomeado professor da Universi
dade de Los Angeles.

Schõnberg elaborou diversos tra
balhos, dos quais se destacam o 
Concerto para Violino, uma de 
suas mais perfeitas obras, e O So
brevivente de Varsóvia (1949), que 
retrata um episódio heróico da luta 
dos judeus poloneses contra seus 
exterminadores.

Praticamente o único músico do 
século X X  a ter seguidores da im
portância de Alban Berg* e We- 
bern*, Schõnberg foi um didata 
exemplar, além de lutador incansá
vel. Seu espírito de não concessão 
criticou veementemente toda obra 
de conciliação que, pretendendo ser 
“moderna”, se fixa nas dissonân
cias mais ousadas, ou mesmo na 
atonalidade seguida de construções 
tonajs esparsas. As obras dos seus 
seguidores, Webern e Berg, são em 
geral mais executadas que as suas.

VEJA TA M B ÉM :■ Atonalidade; 
Dodecafonismo; Música; Serial, 
Música.

Schõnberg
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Schopenhauer

Contrapondo aos grandes siste
mas filosoficos do inicio do século 
X IX  um estilo assistemático, 
fluente e brilhante, o pensador ale
mão 'Arthur Schopenhauer deu a 
suas doutrinas não apenas forma 
de tratados especulativos, mas di
fundiu-as em trabalhos sobre as
suntos díspares que vão da litera
tura à necromancia, expressando 
sempre uma visão radicalmente 
pessimista da existência humana. 
Só e ignorado por seus contempo
râneos quase ate o fim de seus dias, 
atacou em todos esses trabalhos os 
“filósofos de Universidade” e so
bretudo Hegel* que, para ele, não 
passava de “um mestre ignorante, 
bárbaro, amontoado de tolices e 
desorganizador de cérebros. . . ”

“Lunático e Misantropo”

Arthur Schopenhauer nasceu em 
1788, na cidade de Dantzig. Aos 
19 anos, abandonando a atividade 
comercial, dedicou-se ao estudo 
das línguas e literaturas clássicas. 
Na Universidade de Gõttingen, 
passou da Medicina para a Filoso
fia: nesse período, a leitura de Pla
tão* e de Kant* marcou-o profun
damente, ao lado da filosofia 
hindu, que começava a ser introdu
zida no Ocidente.

Em 1811, assistiu em Berlim, 
centro filosófico da época, às con
ferências de Fichte* e Friedrich 
Schleiermacher (1768-1834), que 
comentaria com mordacidade.

Com a guerra de independência 
contra Napoleão*, preferindo afas
tar-se do ccnflito, retirou-se para a 
Universidade de Jena, onde se tor
nou doutor com sua primeira obra: 
Sobre a Quádrupla Raiz do Princí
pio da Razão Suficiente. Em 1818, 
concluiu a primeira versão de sua 
mais importante obra: O Mundo  
como Vontade e Representação. 
Apesar das esperanças do autor, o 
livro foi ignorado —  mas, graças 
a ele, Schopenhauer obteria o cargo 
de privat-dozent na Universidade 
de Barlim.

.Sua atividade didática, porém, 
foi de curta duração e decepcio
nante: escolhendo para dar suas 
aulas às mesmas horas em que He
gel lecionava, não encontrou quem 
se dispusesse a ouvi-lo combater 
violentamente o “mestre” .

Após um período de pura ativi
dade filosófica em Berlim, já  desli
gado da universidade, transferiu se 
para Frankfurt, onde se fixaria até 
o final da vida. Embora comendo 
e bebendo bem, freqüentando espe
táculos musicais (tocava flauta) e 
jendo avidamente obras literárias 
inglesas, francesas e italianas, tor
nou-se crescentemente amargurado 
pelo silêncio em torno de seus li
vros. Publicou em 1836 Sobre a 
Vontade na Natureza e, em 1841, 
Os Dois Problemas Fundamentais 
da Moral.

Após as convulsões políticas e 
sociais de 1848, que assustavam 
seu temperamento pacífico, seu
nortè com eçou a feanhai w to r é - fiantóurt (acinw, retratada numa aquarela de PelhBskamy). o filósofo passou os últimos anos de sua vida.

Segundo Schopenhauer, a Vontade é o princípio fundam ental da natureza.

dade. Com Porerga und Paralipo- 
mena (1851) sentiu-se afinal reco
nhecido pelo mundo. Haviam 
passado os tempos sombrios du
rante os quais, cercado pela reputa
ção de lunático e misantropo, seus 
trabalhos eram recusados pelas 
academias e vendidos pelo peso do

^ Schopenhauer morreu em 1860. 
Sua crescente influência se revela
ria, por exemplo, nos trabalhos de 
Friedrich Nietzsche* e de Jakob 
Bu rckhardt (1818-1897).

A doutrina da Vontade

Para Schopenhauer, o principal 
mérito do idealismo kantiano fora 
ter provado a impotência da espe
culação metafísica no sentido 
transcendental. O impulso de pro
curar uma explicação global para a 
realidade levou-o ao extremo da 
crítica de Kant. Se o mundo é puro 
fenômeno ou representação, aquilo 
que Kant chamara de “coisa em si” 
permanece velado sob a plurali
dade da aparência e inacessível à 
razão. Essa “coisa em si” — enco
berta pela representação — pode
ria contudo, segundo Scnope- 
nhauer, ser apreendida pela 
intuição*, embora inacessível ao 
entendimento: com isso, negava o 
valor do método como meio de 
chegar à verdade filosófica, e apro
ximava a filosofia da concepção ro
mântica da arte. A intuição mostra 
que a base de toda representação e 
de todo fenômeno « a Vontade.

A Vontade é intuída a partir da 
contemplação de nós mesmos, 
como o substrato sobre o qual se 
erguem a consciência e o pensa
mento. No ser humano, a Vontade 
encontra-se ladeada pela inteligên
cia, mas Schopenhauer não hesitou
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bem como libertar-se da tirania da 
vontade, foi a Arte. Na Arte, a 
Vontade objetiva-se de diferentes 
maneiras, mas sempre independen
temente dos princípios da razão. 
Principalmente na Música, indepen
dente de imagens, encarna-se a ob- 
jetivação pura da Vontade que se 
oculta sob os fenômenos singula
res. O gênio criador, dotado da fa
culdade de intuir essas Idéias obje
tivadas — que constituem um eco 
à teoria platônica — ^comunica em 
suas obras sua intuição.

Os objetos que cria subtraem-se 
ao domínio da vontade e do corpo: 
por isso, por serem a forma do co
nhecimento puro e desinteressado, 
permitem ao sujeito que os contem
pla esquecer sua própria individua
lidade e anular-se enquanto von
tade. A Arte é assim uma forma de 
redenção da dor.

O nada: a fuga 
da Vontade

A Arte, porém, não suprime a 
Vontade; apenas a anula momenta
neamente, durante a contemplação 
desinteressada. Como escapar en
tão ao “horror da existência” ? A 
salvação está na fuga para o nada, 
na auto-anulação da Vontade, na 
renúncia quietista ao mundo e_a 
suas solicitações, na mortificação 
de todos os instintos. Essa salvação 
não pode ser encontrada na morte, 
quando a Vontade indestrutível 
apenas assumiria uma nova forma: 
o único caminho é a negação da 
vontade de viver, o aniquilamento 
absoluto.

Nada existe detrás dessa Von
tade anulada: a beatitude apontada 
por Schopenhauer é, portanto, pu
ramente negativa. É absolutamente 
impossível saber como chegar a 
essa anulação: oculta-se aí um mis
tério que não pode ter sentido para 
os indivíduos comuns.

Para Schopenhauer, a moral 
cristã chegara até a etica do al
truísmo, expressando nos Evange
lhos a piedade em sua forma mais 
acabada. Contudo, entregando a 
cada indivíduo a tarefa de sua sal
vação individual, o cristianismo 
deixara a Deus a tarefa de salvar 
o mundo. Schopenhauer, ao contrá
rio, vê a salvação apenas na inicia
tiva individual de submersão no 
Nirvana, e sua visão religiosa sem 
Deus está assim intimamente li
gada ao budismo*.

Essa concepção é expressa em 
sua visão do asceta como o indiví
duo em seu grau máximo, aquele 
que, pela supressão da Vontade, 
chega à supressão do caráter da es
pécie.

Além de diversos tratados — O 
M undo como Vontade e Represen
tação, Sobre a Quádrupla Raiz do 
Princípio da Razão Suficiente, So
bre a Vontade na Natureza, Ensaio 
sobre o Livre Arbítrio e O Funda
mento da Moral — , a obra de 
Schopenhauer compreende ainda 
numerosos ensaios e opúsculos, en
tre os quais sobressaem A s  Dores 
do Mundo, O Amor, A  Morte, A  
A rte  e a Moral e A Honra.

VEJA T A M B É M : D eterm inism o; 
Ética; Verdade.

em identificá-la à “coisa em si’ : 
privada assim da conotação de “in
tenção”, a Vontade torna-se o subs
trato de todas as forças e impulsos 
representados nos fenómenos. E o 
princípio fundamental da Natu
reza: todo corpo é a objetificaçao 
da Vontade. Na queda de uma pe
dra, no crescimento de uma planta 
ou no puro instinto animal, afir
mam-se “tendências” em cuja obje- 
tificação se constituem os corpos. 
Essas diversas “ tendências” , con
tudo, não passam de disfarces sob 
os quais se oculta a Vontade una, 
que está presente igualmente na 
planta que nasce e na ação do ho
mem: em outros termos,_a “coisa 
em si” subjacente à ilusão passa
geira dos sentidos.

Essa Vontade é independente da 
representação, e não se acha sub
metida às leis da razão: ao contra
rio de Hegel, para quem o real é ra
cional, Schopenhauer sustenta que 
o real é em si mesmo, enquanto 
Vontade, cego e irracional: daí o 
profundo pessimismo de sua filoso
fia, para a qual a História é um 
movimento repetitivo de forças des
providas de sentido. A Vontade 
consciente e universal não tem 
meta: quer apenas o querer. A es
sência do mundo é alheia à razão.

A ética do altruísmo

Da Vontade de viver advém todo 
o sofrimento: mal inerente à exis
tência, a Vontade de viver gera a 
dor de modo necessário e inevitá
vel. Aquilo que se conhece como 
felicidade é tao-somente a negação 
temporária de um estado de infeli
cidade. O prazer é o fugaz mo
mento da ausência de dor. Mas não 
existe satisfação durável: todo pra
zer é ponto de partida de novas as
pirações, sempre obstadas e sempre 
em luta por sua realização. “ Viver 
é sofrer’ , afirma Schopenhauer, re
sumindo sua visão da existência 
humana presa ao cego ímpeto da 
Vontade.

Ligada a esse quadro, a ética de 
Schopenhauer não está presa à no
ção de “dever”, e rejeita a forma 
imperativa da filosofia moral, que 
para,ele é uma forma de coerção. 
Sua Ética não se apóia em manda
mentos, mas em uma Metafísica: a 
contemplação da verdade é o cami
nho de acesso à moral. O egoísmo 
que faz do homem o inimigo do ho
mem advém da ilusão de vontades 
independentes que afirmam cega
mente seu ímpeto individual. Co
nhecendo a natureza única e uni
versal da Yontade, torna-se 
possível uma Ética: cada pessoa 
passa a ser vista como a manifesta
ção de uma mesma Vontade, e o in
teresse de cada indivíduo torna-se, 
assim, idêntico ao interesse dos de
mais. O altruísmo daí decorrente 
toma forma na compaixão: para 
Schopenhauer é este o sentimento 
ético fundamental, e a ação moral 
consiste sobretudo na piedade para 
com a miséria alheia.

A piedade, contudo, não passa 
de um paliativo: a passagem do 
egoísmo para o altruísmo não 
constitui uma libertação da dor. Se
gundo Schopenhauer. um dos
meios pelos quais a humanidade
c o n seg u iu , em  m eio  ao  m uildó  dôS 
fenômenos, aliviar o sofrimento,

Sem pre ignorado por seus contem porâneos, o autor de "O  Mundo como 
Vontade e Representação" com bateu os "filósofos de Universidade", como 
Hegel (no alto, à esquerda), mas exerceu profunda influência nos trabalhos  
de Burckhardt (no alto, à direita) e de Nietzsche (acim a).

N a  U n iv e r s id a d e  d e  B e r l im .  S c h o p e n h a u ô r  Ô U V IU  as llÇOQS d e  F ic h te .



mental”, os negros só trabalhariam 
forçados. Assim, o escravismo tor- 
nara-se “ instituição natural” e 
mesmo “vital”. Cada um dos 2 000 
grandes senhores possuía em média 
cem negros; para cada um dos 
200 000 proprietários médios havia 
entre vinte e cem escravos.

Mas não eram motivos éticos 
que levavam os nortistas a se opo
rem a esse regime de trabalho. Ao 
contrário, no próprio norte nume
rosas leis inpunham aos negros 
desde a privação de direitos políti
cos até a proibição da entrada em 
determinados lugares. Os nortistas 
mostraram-se abolicionistas e anti- 
racistas diante da necessidade de 
criação de uma reserva de mão-de- 
obra para baratear o custo do tra
balho. em suas empresas. Preten
diam também a abertura de maior 
mercado para seus produtos e me
nores preços para as matérias-pri- 
mas produzidas no sul.

A escravidão representava um 
obstáculo: impedia o livre trânsito 
de trabalhadores e, conseqüente
mente, a liberação de mão-de-obra 
para as indústrias do norte; emba
raçava o desenvolvimento do mer
cado, ao negar o status de consumi
dor ao negro; e não contribuía para 
o aumento da produtividade do al
godão —  e, portanto, seu baratea
mento — , dada a produção de tipo 
extensivo, baseada numa mão-de- 
obra que se tornara cara desde a 
proibição do tráfico negreiro em 
1808.

Outros problemas agravavam o 
quadro: os senhores contrariavam 
a Constituição, que garantia o livre 
trânsito de homens e bens pelo inte
rior dos Estados Unidos. Cobra
vam taxas alfandegárias, impe
dindo a liberdade de comércio. 
Além disso, os proprietários escra
vistas muitas vezes se instalavam 
no norte, investindo em indústrias 
e em estabelecimentos comerciais 
operados por seus próprios escra
vos. Sem arcar com os custos do as
sai ariamento, moviam uma concor
rência que os nortistas julgavajn 
desleal, pois seus produtos saíam 
mais baratos.

Vivendo da exportação de maté- 
rias-primas, e importando todos os 
produtos manufaturados, o sul in- 
clinava-se para o livre-cambismo, 
enquanto o norte lutava por tarifas 
aduaneiras que protegessem suas 
indústrias.

O rompimento da União

Os sulistas não se importavam 
em desligar-se do norte: sua produ
ção podia ser facilmente absorvida 
pela Inglaterra, e não faltaria quem 
se lançasse à industrialização. En
tretanto, o norte, abastecendo-se de 
matérias-primas no sul e conce
dendo créditos aos senhores escra
vistas, jam ais renunciaria à União 
dos Estados.

A questão foi levada ao Su 
premo Tribunal que, em 1857, se 
manifestou favoravel aos sulistas. 
Essa decisão faria com que o norte 
passasse a considerar a possibili
dade de ações mais extremadas.

O conflito tornou-se mais. evi
dente por ocasião da entrada de 
d o is  n o v o s  E s ta d o s  (K a n sa s  e N e- 
braska) na União. Situados en treo  
sul e o norte, pediam sua admissão

190 Secessão Americana, Guerra de

O motivo básico do conflito foi a escravidão, á qual se opunham  os industriais do norte. (Venda de negros.)

Secessão 
Americana, 
Guerra de

Em meados do século XIX, nor
tistas e sulistas dos Estados* Uni
dos defrontaram-se numa guerra, 
que culminou com a morte de 
quase 300 000 pessoas, a destrui 
ção de plantações de algodão, a 
abolição da escravatura e o pre
domínio da produção industrial ca
pitalista.

Na Guerra de Secessão ameri
cana — cujo ponto central foi a 
questão dos escravos — opuse
ram-se duas sociedades que, em
bora complementares durante 
muito tempo, tinham característi
cas bastante diferentes e inevitavel
mente conflitantes. De um lado, ha 
via o norte industrializado, com 
traços marcadamente capitalistas, 
que já  competia com a Inglaterra 
na produção de manufaturados têx 
teis e na aquisição de matérias-pri
mas da região meridional dos Esta
dos Unidos. De outro, o sul 
escravista (Geórgia, Carolina do 
Sul, Tennessee, Alabama, Mississipi 
e parte do Texas) que cultivava al
godão e comprava produtos indus
trializados e gêneros alimentícios 
do norte.

Os escravos negros eram de im
portância fundamental para a pro
dução algodoeira das grandes pro
priedades sulinas. O trabalho 
escravo era conveniente e vanta
joso, pois a mão-de-obra negra era 
bem mais econômica que a assala
riada. Além disso, as teorias racis
tas justificavam a escravidão, afir
mando que, devido à “preguiça

Grandes plantações de algodão foram  destruídas nas operações de guerra.

A eleição do antiescravista Abraão Lincoln (1 86 0 ) precipitou a lu ta. (Carica
tura da época mostra a eleição com o uma partida de beisebol.)
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como Estados escravistas. Uma lei 
do senador Stephen Douglas 
(1813-1861) garantiu-lhes a opção, 
fato que deu início às hostilidades 
entre os dois grandes blocos.

Cada um dos lados equipou-se 
com armas e alianças com outros 
Estados “neutros”. Entre 1855 e 
1858, a violência já  se espalhara: 
assassinios de fazendeiros, incên
dios a cidades e lavouras, formação 
de grupos armados, como o de 
John Brown (1800-1859) e seus fi
lhos, que atiravam contra escravo- 
cratas.

Rompia-se assim o equilíbrio 
político da União. Era o fim da so
lidariedade entre os dois partidos 
existentes e o início da formação de 
dois blocos antagônicos.

Democratas e republicanos

O Partido Democrata era, ao 
mesmo tempo, a representação do 
ideal agrário sulista e do pionei- 
rismo do oeste. Desconfiava das 
grandes cidades do nordeste e de 
seu espírito centralizador. Os de
mocratas eram mais poderosos e 
geralmente detinham o poder. Não 
lhes faltava, inclusive, certa pene
tração do norte.

Os industriais e comerciantes do Após im portantes vitórias bélicas. Lincoln libertou os escravos (1863).

nordeste uniram-se em torno de 
uma proposta dos pioneiros não es
cravistas do noroeste, ex-democra
tas, para formar o Partido Republi
cano. Os republicanos logo 
perceberam sua possibilidade de 
conquistar a maioria do país, já  
que a população envolvida direta
mente com a produção escravista 
era sensivelmente menor.

Configuradas as duas forças, as 
eleições presidenciais de 1860 tes
temunharam as previsões do Par
tido Republicano. Seu candidato, 
Abraão Lincoln*, representante 
dos pioneiros do oeste e ao mesmo 
tempo antiescravista, conseguiu 
ampla maioria.

Essa vitória propiciaria o início 
da guerra.

No mesmo ano, a Carolina do 
Sul anunciou que ia separar-se da 
União, e logo foi imitada pela 
Geórgia, Alabama, Flórida, Mis
sissipi, Louisiana e Texas. Uma vez 
concretizada a separação, os dissi
dentes fundaram os Estados Confe
derados da América, tomando duas 
providências: escolheram Jefferson 
Davis* como presidente, e prepara
ram tropas para enfrentar os Esta
dos do norte.

O norte lançou uma mensagem 
patética, a fim de evitar um conflito 
sangrento. Mas a resposta foi a 
guerra civil.

Desproporção de forças

Não faltou quem advertisse os 
sulistas da derrota que sofreriam, 
pois o norte, além de ser muito 
mais populoso (quase 60% dos 
americanos), contava com superio
ridade de meios financeiros, indus
triais e militares. O sul possuía ape
nas 9 milhões de habitantes, dos 
quais 4 milhões eram escravos. 
Além disso, ao contrário de seus 
inimigos (armados com navios 
blindados, reservas alimentícias e 
equipamentos modernos), conta
vam unicamente com a habilidade 
e coragem pessoais, e suprimentos 
alimentícios e industriais muito es
cassos, dado o caráter monocultor 
de sua agricultura. Contudo, a des
proporção de forças não se fez sen
tir no início. Mais preparados indi
vidualmente, os sulistas afirmaram 
as antigas tradições de bons cava
leiros, bons atiradores e profundos 
conhecedores do campo em que pi
savam. E antes do bloqueio econô
mico, puderam receber víveres de 
suas fontes normais de abasteci
mento. Mesmo a insuficiência de 
armas foi parcialmente superada 
com a rápida instalação de algu
mas fábricas de material bélico.

Com o tempo, no entanto, os 
nortistas aproveitaram-se das debi 
lidades dos inimigos, optando por 
uma guerra prolongada de des
gaste,deixando que as próprias in
suficiências os liquidassem.

Depois de sofrer alguns reveses, 
o norte obteve uma grande vitória 
em 1862, quando tropas comanda
das pelo General Ulysses Simpson 
Grant* ocuparam Nova Orleans. A 
essa vitória seguiram-se outras, 
como a de Mississipi, por exemplo. 
E, junto com elas, a abolição da es
cravatura, a 1.° de janeiro de 1863.

Apesar de tudo, ainda em 1863 
os sulistas conseguiram importante 
vitória em Chancellorsville e pro-ô  bloqueio económico desgastou Icntam onte as forçag eulistac. (Batalha do cerco naval na baia de M obile.)
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O sul assinou a rendição (1 86 5 ). Dias depois. Lincoln foi assassinado.

curaram dirigir-se ao norte para 
afastar as tropas de G rant do Mis 
sissípi. Sob o comando do General 
Robert E. Lee*, acabaram tra
vando violenta batalha com os nor
tistas, na qual morreram 25% dos 
175 000 soldados envolvidos.

O General Lee bateu em reti
rada, embora ainda conseguisse to
mar a fortificação de Vicksburg e 
aprisionar 30 000 homens do norte. 
Mas, dominando todo o Mississipi, 
os nortistas iniciaram o cerco ao 
sul, deixando os inimigos sem vive
res, munições e agasalhos. Para 
completar a vitória, tiveram que 
atravessar a Geórgia, a fim de iso
lar a capital sulina e as forças de 
Lee. Tiveram também que tomar 
Atlanta, que foi incendiada.

A guerra civil só terminaria, po 
rém, em 9 de abril de 1865, quando 
as tropas yankees conquistaram a 
última cidade que se encontrava em 
mãos dos inimigos.

Ó dio  e reco n stru ção

O fim da guerra acompanha
va-se de destruições incalculáveis, 
uma multidão de feridos e muito 
ódio.

Cinco dias após a vitória nor
tista, o Presidente Lincoln era as
sassinado por rebeldes sulistas. Seu 
sucessor, o Vice-Presidente An- 
drew Johnson (1808-1875), tinha 
que enfrentar a dura tarefa de re
construir o sul e superar o ódio que 
dividia a União.

O norte não encontrou muitos 
problemas com a desmobilização: 
em pouco tempo reativou sua vida 
econômica. Mas o sul, que perdera 
260 000 homens e todas suas plan
tações, encontrava-se em estado ca
lamitoso. Sem a mão-de-obra es
crava para mover a produção, a 
região parecia destinada ao caos 
perpétuo. Nem mesmo as pequenas 
propriedades — até certo ponto, 
pouco afetadas pela guerra — po
diam produzir mais do que o sufi
ciente para o consumo de seus pró
prios produtores.

Empreendeu-se grande esforço 
de recuperação, implantando-se a 
ordem ditada pelo norte. Inicia- 
ram-se negociações para a consoli
dação da hegemonia de industriais 
e comerciantes: todos os que acei
tassem a abolição, e que se com
prometessem a não mover qualquer 
ação rebelde, poderiam gozar livre
mente da nova ordem. Os Estados 
foram declarados independentes 
(mesmo os sulinos), podendo ter 
seus próprios governadores e seus 
representantes na União.

Mas nessa autonomia estadual 
surgiram estranhas situações. Em 
Estados com população negra ma
joritária —  como por exemplo 
Mississipi, Carolina do Sul e Loui- 
siana —  criou-se o “Código 
Preto” : os negros tinham seus di
reitos civis reconhecidos, mas eram 
considerados “categoria inferior”. 
No Mississipi, eles não poderiam 
possuir terras; e na Louisiana não 
poderiam exercer atividades artesa- 
nais ou ambulantes.

Com essa legislação, inicio de 
uma série de medidas segregacio- 
nistas, pretendia-se não deixar ou
tra alternativa aos negros senão 
voltar a servir seus antigos senho
res (não^mais como escravos, mas 
como mão-de-obra servil e barata).

A segregação logo provocou a 
indignação do norte. Na verdade, 
porem, o problema ficaria em sus
penso e nao conseguiria ser resol
vido, ao menos formalmente, até 
junho de 1866, quando se estabele
ceu que os negros eram cidadãos 
dos Estados Unidos, com todos os 
direitos. Mas estes nunca seriam 
respeitados na prática. Os sulistas 
não demoraram muito a criar milí
cias brutais do tipo da Ku Klux 
Klan, para intimidar os negros e 
impedi-los de exercer a cidadania.

VEJA TAM BEM : Abolicionismo; 
Algodão; Escravidão; Estados Uni
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Secularização

Com base em observações e co
nhecimentos matemáticos, o cien
tista italiano Galileu Galilei* tor
nou pública, em 1613, a sua teoria 
sobre o sistema solar. No livro His
tória e Demonstrações da Máquina 
Solar contrariou as concepções 
aristotélicas do universo (que eram 
aceitas pela Igreja*), afirmando 
que a Terra não era o centro do 
universo e que se movia ao redor 
do Sol.

Galileu fazia a avaliação do co
nhecimento através de um critério 
“racional e científico”, opondo-se, 
assim, aos critérios “ sagrados” em
pregados pela Igreja.

Com os Descobrimentos* Marí 
timos, a intensificação do capita
lismo* comercial e a Renascença*, 
ao invés da submissão ao império, 
da sanção eclesiástica, buscava-se 
um conhecimento desligado de 
dogmas e instituições como a 
Igreja.

As pesquisas de Galileu mar
cavam justamente a tendência que 
se generalizaria para toda a socie
dade: a “ secularização da cultura”. 
Mas a história de Galileu não teve 
um final feliz, pois o dogma* con
seguiu ainda se impor. Pressionado 
pelos tribunais eclesiásticos, o cien
tista teve que abjurar sua teoria.

Para Galileu o Santo Ofício não

representava a expressão laica do 
mundo sagrado, mas apenas uma 
instância de controle e de pressão 
social.

Contudo, nem a vida cultural da 
Idade Média pode ser caracteri
zada como fundamentalmente anti- 
racional, nem a cultura renascen
tista e as formas de vida impostas 
pelo capitalismo triunfante devem 
ser consideradas como expressão 
de um pensamento laico (e só por 
ser laico, objetivo e racional).

É por isso que a oposição entre 
o sagrado* e o secular tem, no 
caso, um valor apenas tendencial. 
Apesar da relativização, _os estu
diosos não negam a existência de 
um corte nos critérios de verifica
ção, avaliação e justificação dos 
conhecimentos entre os séculos an
teriores e posteriores ao advento e 
ao predomínio do capitalismo (es
pecialmente depois do apareci
mento do capitalismo manufatu- 
reiro e industrial).

No plano intelectual, o avanço 
da ciência e sua libertação das pri
sões sacrais ilustram essa dife
rença.

Ó exemplo de Galileu Galilei é 
apontado como uma espécie de 
fronteira entre duas épocas, e a filo
sofia racionalista do século XVI é 
considerada uma expressão desse 
movimento de libertação em que se 
procura afastar o elemento dogmá
tico, mesmo ao tratar de questões 
como a do Ser* e de Deus*. Des
cartes* pode ilustrar esse movi
mento.

Para referendar a existência pró-

Galileu (acima, ao lado de Milton) iniciou o processo de secularização.
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pria e a existência da divindade, ele 
foi buscar na razão* um primeiro 
princípio de intuição da verdade 
com seu cogito, ergo sum  (“penso, 
logo existo’1, e na dúvida o método 
para chegar à demonstração. A 
partir desses elementos, procurou 
demonstrar a existência de Deus. 
Seu pensamento é, nesta medida, 
um pensamento secularizado, e nao 
sagrado.

Secularização e o tempo

O processo de secularização não 
ocorre somente ao nível da produ
ção do conhecimento e dos grandes 
pensadores. Também está presente 
no cotidiano do homem ocidental, 
sob o impacto do “mundo novo”.

Antes do Renascimento, e antes 
mesmo do século XVII, o ritmo da 
vida, o dia-a-dia, era regulado por 
fenômenos naturais (ocorrências 
como o amanhecer, o anoitecer). O 
tempo era usado de forma mais ou 
menos elástica. A situação inver
teu-se consideravelmente com as 
novas formas de divisão social do 
trabalho. Passou a predominar o 
uso do tempo como medida abs
trata  (e não mais “natural”) e ra
cional.

Estava superada a época em que 
cada artesão fazia, praticamente, 
todas as partes do objeto que pro
duzia. Esse estilo artesanal de tra
balho começava a ser sistematica
mente quebrado pela expansão das 
manufaturas, pela organicidade da 
produção parcelária, e também 
pela especialização do trabalho de 
cada operário.

Fazia-se necessária a regulamen
tação do ritmo e do tempo da pro
dução. Uma fábrica de carruagens, 
por exemplo, teria sua organização 
comprometida se a fabricação de 
rodas fosse maior — ou mais rá
pida — do que a produção de bo- 
léias, e assim por diante. O próprio 
modo de produzir induzia o au
mento dos controles objetivos e 
“racionais” (o que quer dizer liga
ção entre meios e fins) da disposi
ção, por cada pessoa, de seu tempo 
e do ritmo de sua vida.

Muitos outros fatores objetivos 
foram se impondo e passaram a 
moldar os critérios de avaliação do 
modo de comportamento coti
diano. Nesse sentido observou-se a 
substituição do antigo calendário 
sagrado, das festas, do ritmo de 
vida, por uma prática que incorpo
rava —  como se fossem social
mente necessários e, portanto, cul
turalmente naturais — os valores 
de trabalho, regularidades, “objeti
vidade”, que coincidem e expres
sam, em forma secular, os interes
ses de um modo particular de 
produzir e de viver.

A expansão continua

O processo de secularização da 
cultura não parou de se expandir 
desde o advento do capitalismo. 
Seu movimento continua atuando 
no mesmo sentido. Do ponto de 
vista intelectual, é o resultado do 
avanço e do prestígio crescentes da 
ciência no mundo moderno. Do 
ponto de vista social, o processo é 
derivado do predomínio crescente 
das formas mercantis e industriais 
de produção.

I S T O R I A  
E Dl  MOSTRA ZIONI
INTORNO ALLE MACCHIE SOLARl

E L O R O  A C C I D B N T I  
COMPRESS  I N  T R B  L E T T E R  E S C R I T T E  

' A l l /  IL IV S T R IU U ÍO  SICNOR

M A R C O  VELSÊRl LINCEO 
D V V M V I R O D A V G V S T A

coNsatEuo Dt svA m u i a a u u »
DAL SIGNOR

GALILEO GALILEI LINCEO
N + l  M tu m ta n  P n»*rudti

D.COSIMO II. QKAN DVCÀ Dl TOSCAS A. 
Si iM in f» a c !  im  k Ltttcrc, c Di&juifiiioai dc! fioro

Obras de Galileu e Descartes —  en
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Culturalmente, resulta do con
fronto de perspectivas e valores que 
animavam o comportamento das 
sociedades industriais. A ascensão 
da burguesia* — e mais tarde do 
proletariado* — colocou em con
fronto objetivo formas de explicar 
o mundo baseadas em critérios di
ferentes.

Assim, o peso da teoria sacral 
sobre o juro*, por exemplo, que 
hostilizava a usura, opunha-se a 
teoria do uso do dinheiro, conve
niente aos capitalistas que procura
vam justificar o benefício do juro.

A expansão do capitalismo e, 
mais tarde, do socialismo*, obrigou 
a uma relativização dos valores 
(em cada aspecto da vida) e acele
rou o processo de secularização da 
cultura.

Tal processo significa uma ten
dência: a de submeter as formas de 
vida, conhecimento e avaliação ao 
crivo de critérios dependentes de 
justificativas enraizadas na ordem 
social.

Limite à 
secularização

Os analistas modernos não se 
perguntam até que ponto pode-se 
falar de um processo crescente de 
secularização da cultura.

Esse aspecto da teoria ainda não 
foi retomado, embora para muitos 
seja evidente que a generalização 
das chamadas “sociedades de 
m assa” possa vir a se constituir em 
um limite importante para essa ex
pansão.

Para alguns teóricos, as culturas 
industriais contemporâneas esta
riam sendo levadas a novas formas 
sagradas de vida, diante de fatores 
como a homogeneidade das formas 
de vida que as “sociedades de 
massa” valorizam (apesar de não 
levã-las à prática); a tendência 
crescente a uma intensificação sim
bólica e mistificadora de valores 
universais, comuns a todas as clas
ses sociais; e a acentuada propen
são a desviar problemas que poem 
a nu a existência de contradições e 
enraizamentos sociais distintos — 
e opostos —  na explicação da 
maior parte dos aspectos funda
mentais da vida.

Trata-se de uma espécie de sa- 
cralização fetichista de um mundo 
de objetos, e não da sacralização 
dogmatica do mundo que antece
deu ao capitalismo industrial. De 
qualquer forma são efeitos que aca
bam por limitar o processo de secu
larização da cultura.

Essa possibilidade mostra que é 
arriscado e enganoso pensar que os 
processos sociais são formais ou 
historicamente irreversíveis. Na 
verdade, eles devem ser analisados 
conforme o tipo de sociedade em 
que ocorrem, e não como se fossem 
características necessárias a toda e 
qualquer sociedade que se baseia 
na produção industrial.
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Sedativos 
e Hipnóticos

Os hipnossedativos, utilizados 
para produzir sonolência, constituí
ram , juntamente com o álcool, os 
opiáceos e a beladona, osi únicos 
medicamentos conhecidos com ' 
propriedades dç sedação, isto é, de 
acalmar pacientes ansiosos e agita
dos. Seu papel como sedativo ainda 
é importante, apesar do arsenal te
rapêutico contar com grande nú
mero de agentes tranqüilizantes, 
que se distinguem por produzirem 
menos sonolência. Entretanto, al
guns desses medicamentos, prepon
derantemente ansiolíticos na ação 
(sedativos), são utilizados também 
como hipnóticos.

A maioria dos hipnossedativos 
constitui-se de depressores gerais, 
atacando o sistema nervoso central 
e uma série de atividades celulares 
vitais. Por isso é indispensável^ um 
profundo conhecimento da ação e 
dos riscos propiciados por esses 
medicamentos, para que sua utili
zação reverta em benefício e não 
em prejuízo do paciente.

Os barbitúricos

O grupo mais importante de se
dativos e hipnóticos deriva do 
ácido barbitúrico, cujos medica
mentos são, por isso, reunidos sob 
o nome genérico de barbitúricos. O 
ácido barbitúrico (maloniluréia) re
sulta da combinação do éster die- 
tílico do ácido malônico com a 
uréia e foi obtido pela primeira vez 
por Adolph von Baeyer*, em 1864.

Entretanto, a propriedade de de
pressor do sistema nervoso central 
não se relaciona com o próprio 
ácido barbitúrico, mas sim com a 
substituição de dois átomos de hi
drogênio do carbono em posição 5, 
por grupos alcoíla ou arila.

O primeiro barbitúrico hipnó
tico, o barbital ou ácido dietilbarbi- 
túrico, foi introduzido em medicina 
por Emil Fischer* e Von Mehrinf, 
em 1905, com o nome comercial de 
Veronal. Utilizado como excelente 
hipnótico, o barbital foi suplantado 
por inúmeros barbitúricos de ação 
mais curta.

Assim, em 1912, surgiu o feno- 
barbital (comercialmente, Luminal) 
que, além de bom hipnótico, possui 
propriedades que o tornam útil 
como anticonvulsivo e sedativo. 
Posteriormente, foram sintetizados 
mais de 2 500 barbitúricos, dos 
quais cerca de cinqüenta chegaram 
a ser comercializados.

Os barbitúricos são depressores 
gerais, que atuam sobre as ativida
des dos nervos, músculos esqueléti
cos lisos e músculo cardíaco, dimi
nuindo o consumo de oxigênio em 
diversos tecidos de mamíferos. De
vido à grande suscetibilidade do 
sistema nervoso central aos barbi
túricos, ele pode ser deprimido por 
uma pequena dose do medica
mento, sem que outros sistemas se- 

t  jam  afetados. Embora a ação dos 
barbitúricos na condução e trans
missão dos impulsos nos nervos pe-

riféricos seja conhecida, ainda há 
controvérsia em atribuir-se a esse 
mecanismo a ação hipnótica do 
medicamento.

O grau de depressão produzido 
pelos barbitúricos no sistema ner
voso central varia da leve depres
são ao estado de coma. Tal varia
ção depende não só da dose e do 
tipo de barbitúrico empregado, 
como também da suscetibilidade 
do sistema nervoso central no mo
mento da administração. Essa sus
cetibilidade pode estar diminuída 
devido à tolerância decorrente de 
repetidas administrações do medi
camento, com a conseqüente resis
tência do indivíduo.

Em muitos aspectos, o sono in
duzido pelos barbitúricos é seme
lhante ao sono normal (fisiológico). 
A diferença principal está na dimi
nuição da fase fundamental do 
sono fisiológico, conhecida por 
sono paradoxal, cuja privação 
acarreta vários efeitos nocivos. 
Nessa fase, há aumento da ativi
dade eletroencefalográfica, acom
panhada de movimentos oculares 
rápidos, movimentos das extremi
dades e diminuição da tensão mus
cular. Com o uso continuado de 
barbitúricos, diminui a ação do me
dicamento sobre a fase paradoxal 
e, com a retirada do mesmo, há um 
aumento ressaltado dessa fase, com 
irregularidades do ciclo do sono, 
ocorrendo pesadelos e sensação de 
se ter dormido mal.

Os barbitúricos acarretam uma 
série de efeitos secundários, que 
vão desde alterações sutis do hu

mor e da capacidade de julgamento 
e coordenação motora até depres
são do centro respiratório. Podem 
causar também dependência, da 
mesma forma que diversos outros 
hipnossedativos não barbitúricos. 
Entre os mais empregados, além 
dos mencionados estão o amobar- 
bital (Amital), pentobarbital (N em 
butal), secobarbital (Seconal) e tio- 
pental (Pentanol).

Outros compostos

Ao lado dos barbitúricos, grande 
número de compostos pode ser in
cluído na designação de hipnóticos 
e sedativos. Causam também de
pressão inespecífica e reversível do 
sistema nervoso central, partici
pando de diversas desvantagens 
dos barbitúricos. São eles: brome- 
tos, utilizados pela primeira vez 
por Locock, em 1857, no trata
mento da epilepsia; na segunda me
tade do século XIX, foram substi
tuídos por medicamentos menos 
tóxicos e mais eficazes; derivados 
do cloral, principalmente o hidrato 
de cloral, o mais antigo hipnótico, 
conseguido por Liebig*, em 1832, 
e que foi bastante utilizado até o 
surgimento dos barbitúricos; ál
coois acetilênicos terciários, dos 
quais se salienta o etclorvinol (Pla- 
cidyl); paraldeído, um éter cíclico, 
introduzido em medicina por Cer- 
vello, em 1882, e ainda bastante 
utilizado (requer cuidados espe
ciais, por ser instável ao ar e à luz, 
decompondo-se em aldeído e ácido 
acético, com elevada toxicidade);

ésteres do ácido carbâmico com ál
coois (como a uretana, éster do 
ácool etílico, de fraco efeito hipnó
tico e tóxico); o hedonal e o aponal, 
ésteres de álcoois alifáticos, mais 
potentes e mais tóxicos que a ure
tana; etinamato (Valmid), éster 
de um álcool alicíclico, mais po
tente e menos tóxico que os ante
riores; o meprobamato (Equanil, 
Miltown), éster do ácido carbâ
mico, porém com glicol e não com 
etanil, e que apresenta uma ativi
dade hipnótica de duração me; 
diana; seu maior uso, porém, é 
como sedativo e ansiolítico, sendo, 
talvez mais bem classificado como 
tranqüilizante; derivados dapiperi- 
nadionna, a glutetimida e o meti- 
prilon, introduzidos clinicamente 
em 1954 e 1955, respectivamente, 
e que chegaram a ser bastante usa
dos; monoureídas (como o carbro
mai, o bromisovalum  e o composto 
aromático metaqualona); compos
tos benzodiazepinicos, como o clo- 
ridrato de clorodiazepóxido (Li- 
brium) o diazepan (Valium) e o 
nitrazepan (Mogadorú.

Existem vários outros compos
tos com excelentes propriedades 
hipnóticas. Seu maior uso é como 
sedativo e ansiolítico, sendo precio
sos auxiliares na  terapêutica de 
neuroses* e ansiedade.

VEJA  ̂TAM BÉM : Alucinógenos; 
Analgésicos e Antipiréticos; A nes
tesia; Curare; Doping; Drogas; 
Psicoestimulantes; Tranqüilizantes.

Os hipnossedativos afetam  o sistema nervoso central e as atividades celulares básicas. (Células do cérebro.)
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Sedimentação

Na crosta terrestre, sedimenta
ção é o processo pelo qual se veri
fica deposição de sedimentos ou de 
substâncias que poderão vir a ser 
mineralizados. Os depósitos sedi
mentares são resultantes da desa
gregação ou da decomposição de 
rochas* primitivas e podem ser de 
origem fluvial, marinha, glaciãria, 
lacustre, vulcânica, eólia, etc.

Os diferentes tipos de materiais 
depositados dão inicio à sedimenta
ção, que por efeitos diagenéticos 
pode originar rochas coerentes 
como arenitos, arcózios, conglome
rados e brechas.

A sedimentação representa o 
termo final da desnudação (abla
ção) e do transporte de fragmentos 
que, uma vez depositados, consti
tuem as rochas sedimentares. Es
tas, quando edafizadas, transfor
mam-se em solos.

Ambientes variados

Tomando como base critérios 
físicos, os ambientes sedimentares 
podem ser classificados em mari
nhos e terrestres.

Os marinhos dividem-se em duas 
regiões: a pelágica e a bentônica. A 
pelágica é constituída por depósi
tos formados em grandes profundi
dades oceânicas, a grande distância 
das bordas continentais, e consti
tuídos de argilas finas e carapaças 
de organismos que foram transpor
tados pelas correntes marinhas. A 
região bentônica, por sua vez, é o 
substrato de sedimentos que for
mam o embasamento da massa 
líquida.

O reino pelágico subdivide-se em 
ambiente nerítico (formado por de
pósitos em mares rasos) e ambiente 
oceânico (depósitos nas bacias 
oceânicas profundas).

A região bentônica também se 
compõe de duas zonas: a sub e a 
supralitorânea. A primeira com
preende o fundo do mar sobre as 
plataformas continentais; a suprali
torânea abrange a parte de terra lo
calizada acima da maré alta nor
mal, atingida por respingos de sal, 
ondas de tempestade, etc.

Da mesma forma que os mari
nhos, os ambientes sedimentares 
terrestres variam muito quanto à 
composição. Há regiões aquosas, 
lagos, rios e brejos que contrastam 
sensivelmente com a região mari
nha, em função de dois fatores eco
lógicos de acentuada importância: 
o movimento da água (que interfere 
na circulação de oxigênio e nutrien
tes) e a relação entre a superfície 
líquida e a profundidade (que in
fluencia a distribuição de oxigênio 
na massa líquida).

Nos lagos mais rasos, grande 
parte do oxigênio permanece na su
perfície; em locais mais profundos 
a vida orgânica é difícil.

Outros fatores (como variação 
de temperatura, umidade, luz solar 
e vento) interferem, de maneira 
considerável, na formação de am
bientes sedimentares, dando origem 
a uma grande variedade de habi- Os agentes biológicos influem  na sedim entação (Quartzito com  fósseis.)

tats*: desertos*, platôs semi-áridos, 
florestas* úmidas, etc.

A água, o vento, o gelo são al
guns dos meios móveis que contri
buem para formar na superfície da 
Terra depósitos de material sólido, 
ou sedimentos, como as areias das 
praias, a lama lacustre, os seixos, 
os recifes, os corais e as dunas*.

Essas formações variam segundo 
a origem das partículas que as for
mam e com o ambiente de deposi
ção. Processos químicos e físicos 
como a recristalização, a cimenta- 
ção e a compactaçao são variáveis 
importantes, uma vez que transfor
mam as partículas soltas em rochas 
sedimentares.

Sedimentação orgânica

A contribuição de organismos 
na formação de sedimentos é muito 
importante. Com a morte de ani
mais e plantas, vários materiais 
transformam-se em partículas sedi
mentares, que têm um significado 
real no registro sedimentológico,

A erosão pode revelar (em  cam adas) os sucessivos depósitos sedim entares que levaram  à form ação de uma rocha.
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dos por minerais instáveis, como,

f
ior exemplo, a aragonita e a opala, 
òrnecendo assim uma reserva de 

carbonato de cálcio e de silica que 
agem nas subseqüentes cimenta- 
çoes dos sedimentos.

Os organismos podem atuar de 
m aneira indireta nos sedimentos. 
Moluscos e vermes, por exemplo, 
cavam os sedimentos em busca de 
proteção ou alimentação e, assim, 
alteram o acamamento, aumen
tando a circulação de água em seu 
interior. Quando a alteração pelos 
organismos é mais rápida do que 
sua decomposição, os sedimentos 
resultantes podem ser sensivel
mente modificados, contendo no fi 
nal poucos traços do ambiente 
inorgânico inicial.

Um exemplo de modificação or
gânica são os recifes encontrados 
em águas claras, agitadas e ilumi
nadas. Os corais pétreos e esponjas 
calcárias atuam como construtores 
do arcabouço dos recifes, enquanto 
as algas marinhas e os celenterados 
hidrocoralinos atuam como ci
mento, incrustando-se no arca
bouço e transformando-o numa es
trutura rígida e resistente às vagas.

Outros invertebrados marinhos, 
equinodermos e moluscos, forne
cem detritos que se incorporam à 
m assa do recife em formaçao.

Origem e velocidade

As rochas sedimentares consti
tuem cerca de 75% da área da 
crosta terrestre ( a maior parte do 
calcário que as compõe é de origem 
biológica). O total de rochas sedi
mentares é calculado em 400 mi
lhões de quilômetros cúbicos. Des
ses, 20 a 80 milhões seriam 
resultado de organismos que secre- 
taram  ou depositaram carbonato 
de cálcio.

Essa massa enorme de calcário 
teria sido depositada de maneira 
bastante lenta no decorrer do 
tempo geológico.

O embasamento das ilhas Baha
mas, por exemplo, é formado pelo 
acúmulo de sedimentos esqueléti-

Sedim entos de origem  orgânica constituem  recifes de corais e até m esm o conjuntos de ilhas, como as Baham as. cos depositados em águas rasas.
Durante 100 milhões de anos veri
ficou-se um depósito de cerca de 
4 500 metros de calcário, o que sig
nifica uma velocidade média de se
dimentação de 4,5 centímetros por
1 000 anos.

Estudando os hábitos dos peixes 
que habitam a zona dos recifes das 
Bermudas, os ictiólogos descobri
ram que eles ingerem areias calcá
rias não apenas para se alimentar, 
mas para moer as algas ingeridas. 
Calcula-se que esses peixes deposi
tam  anualmente sobre um recife 
cerca de 2 a 3 toneladas métricas 
de calcários por hectare. Isso cor
responde a uma velocidade de sedi
mentação de 1 a 15 centímetros por
1 000 anos.

Em observações semelhantes 
realizadas em recifes do oceano 
Pacífico, descobriu-se velocidade 
de sedimentação de 20 a 30 centí
metros por 1 000 anos.

VEJA TAM BÉM : Erosão; Geolo
gia; Oceânicos, Abismos; Plata
fo rm a  Continental; Relevo; R o
chas.

pois através do seu estudo pode-se 
determinar o histórico da vida so
bre a Terra. Assim, sendo de 1 a 
75% de origem biológica, os cor
pos litológicos (formados no último 
meio milhão de anos) provam a 
presença da vida na época em que 
foram depositados.

Da mesma forma que as rochas 
formadas por materiais inorgâni
cos, os materiais orgânicos são in- 
temperizados, isto é, transportados 
pelo vento, água ou gelo, e deposi
tados no solo, onde se dará a sedi
mentação.

A maior parte dos materiais es
queléticos é segregada numa matriz 
orgânica, que se decompõe com a 
morte do organismo. Esta é então 
atacada por microrganismos e oxi
dada pelo oxigênio da atmosfera ou 
da água. As unidades cristalinas 
que compõem o esqueleto são libe
radas e dispersas no sedimento. Al
guns restos cristalinos, provenien
tes da d:composição orgânica, 
podem depois sofrer dissolução. 
Isso acontece se eles foram forma- C e r to s  p e ix e s  t a m b é m  c o n t r ib u e m  p a ra  o s  d e p ó s ito s  q u e  o r ig in a m  re c ife s .



Segall

Lasar Segall, precursor e pio
neiro do Expressionismo* no Bra
sil, nasceu em 1891, na pequena ci
dade de Vilna, localizada na Lituâ
nia, parte do grande império do 
Czar Alexandre III.

Filho de judeus, seus primeiros 
passos na arte do desenho e da pin
tura, guiados por seu pai, foram as 
iluminuras de capitulares hebraicas 
na Bíblia (transcrita manualmente, 
como manda a tradição).

Em 1906, partiu para a Alema
nha, conseguindo inscrever-se na 
Academia Imperial de Artes Plásti
cas (1907). Dois anos mais tarde, 
rebelou-se contra a academia parti
cipando do movimento secessio- 
nista de Marx Liebermann 
(1847-1935), cujo objetivo era eli
minar o academicismo e o conven
cionalismo dos métodos de ensino.

Seguindo depois para Dresden, 
freqüentou como “Meister Schue- 
ler’ (aluno-mestre) a Academia de 
Bei as-Artes. Em 1910, fez sua pri
meira exposição individual. Nos 
dois anos seguintes participou do 
movimento Neue Sachlickeit 
(Novo Objetivismo), ao lado de 
Georges Grosz* e Otto Dix 
(1891-1969). Essa fase, caracteri
zada pelo Expressionismo, revela 
suas primeiras tentativas de mos
trar o sofrimento humano, através 
de cores intensas e carregadas.

No entanto, a Europa causava- 
lhe tédio e sua sede de cores delibe
rou uma nova meta: o Brasil, onde 
desembarcou em 1912. Neste país 
sua arte só foi aceita por uns pou
cos críticos que, em suas duas ex
posições (uma em São Paulo e ou
tra em Campinas) realizadas em
1913, elogiaram o jovem de estra
nho talento. Em 1914, Segall retor
nou à Alemanha. Pouco tempo de
pois eclodiu a Primeira Guerra 
Mundial, e Segall, cidadão russo 
em terras alemãs, foi acusado de 
“ inimigo da Alemanha” e confi
nado num campo de prisioneiros, 
onde ficou até 1916, seguindo de
pois para Vilna (ocupada, na 
epoca. pelos alemães). Recolheu 
então as impressões que iriam po
voar suas telas com inúmeras im a
gens de medo e cenas de desolação.

Em 1920, realizou sua segunda 
mostra individual, desta vez no 
Museu Folkwang de Vestfália 
(duas obras da mostra encon
tram-se, atualmente, em São Paulo: 
o Interior de Indigentes está no 
Museu de Arte de São Paulo, e A  
Família Enferma no Museu Lasar 
Segall).

Convidado por Paul Klee* e por 
outros renomados pintores alemaes 
para participar de uma exposição 
que se realizaria em 1921, em Pa
ris, foi obrigado a permanecer na 
AJemanha, vítima das transforma
ções políticas do pós-guerra que o 
rotulavam como apatrida. Con
tudo, em 1923, um passaporte de 
refugiado proporcionou sua volta 
ao Brasil. Dois anos depois, ca
sou-se com Jenny Klabin, sua ex- 
aluna na Alemanha.

Iniciou-se sua fase de aproveita

mento de motivos brasileiros, como 
as palmeiras, as bananeiras, a terra 
roxa, o sol. O ápice dessa tendência 
é representado pela Paisagem Bra
sileira, tela terminada em 1925. Já 
em 1926 ocorriam algumas mudan
ças: Morro Vermelho apresentava 
uma maternidade pintada em ne
gro, sobre um fundo de casario e 
palmeiras. Sua preocupação em 
mostrar realidades acabou por le
vá-lo ao Mangue (zona de baixo 
meretrício, no Rio de Janeiro), de 
onde transpunha para a tela, nas 
cores mais sombrias, o drama da 
decadência humana: Rua das Erra
dias (1926) possui características 
quase documentais.

De 1927 em diante, deixou os te
mas paisagísticos para dedicar-se 
às formas humanas, sempre carre
gadas nos tons mais escuros que 
podia encontrar.

Em 1929 seguiu para Paris, con
seguindo, dois anos depois, expor 
na Galeria Vignon. Voltou para o 
Brasil em 1932, fundando com ou
tros entusiastas a Sociedade Pau
lista de Arte Moderna. Nessa 
época, os nazistas da Alemanha 
lançavam-se ao terrorismo cultural 
e à perseguição aos judeus, reali
zando em Munique (1933) as expo
sições do “ridículo” e da “arte de
generada” , para depois atirar as 
telas às fogueiras (onde foram pa-
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rar várias obras de Segall). O Jue- 
disches Museum (Berlim), o Stadt- 
museum (Dresden), o Folkwang 
Museum (Hagen), o Schlesisches 
Museum (Breslau), além de museus 
de Leipzig, Essen e Chemnitz esva
ziaram-se da arte de Segall.

Em quase toda a década de 
1930, suas telas revelavam um pro
cesso de narrativa pictórica mos
trando as dramáticas cenas de 
Vilna, que fora palco de sangrentas 
matanças de judeus em uns da 
Rússia czarista. Surgiram, nessa 
fase, Pogrom  (1936/37) e A  Guerra 
(1942), monumentais descrições de 
dor, humilhação e morte. Assim 
também era Navio de Imigrantes

Segall levou as telas o cinzento mundo europeu e a colorida realidade tropical. ("Paisagem  Brasileira".)
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A segurança da m aternidade e a pobreza: exemplos de uma obra cheia de sentim ento. ("M orro  Verm elho, à esquerda, e " In terio r de Indigentes".)

(1939/41), do qual Stefan Zweig* 
comentaria: “ Há, nesse quadro, 
uma síntese realmente visionária da 
miséria contemporânea” .

Algum tempo depois, em 1943, 
o Ministério da Educação organi
zou, no Rio de Janeiro, uma retros
pectiva de toda sua obra. Mas o 
pintor, angustiado com a trágica si
tuação dos judeus nos campos ale
mães, preferia refugiar-se nas pai
sagens de Campos do Jordão, 
transçortando-as para suas telas 
através do seu prisma de tristeza: 
apenas os tons escuros —  nada de 
luz, de sol ou de espaço.

Em 1948, suas criações foram 
expostas em W ashington e Nova 
York e, em 1951, na Primeira Bie
nal de Arte Moderna, em São 
Paulo. Dois anos mais tarde, na 
Terceira Bienal, Segall foi homena
geado com uma sala “hors-con- 
cours” . Entre suas últimas obras
—  Favela (1954) e Greve (1956)
—  ainda apareceram seus cuidados 
com a realidade, cheia de revoltas 
e facetas sombrias.

Morreu em agosto de 1957, em 
sua casa-atelier, na Vila Mariana. 
Já  era, nessa época, um brasileiro 
(naturalizara-se em 1952). Sua 
casa foi transformada em “Museu 
Lasar Segall” por sua viúva.

VEJA TAM BÉM : Arte; Expressio- 
nismo; Nazismo; Semana de Arte
M oderna. Reagindo à violência dos dois conflitos mundiais, retratou m om entos de hum ilhação 8 m orte. ("Guerra .)
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Segunda 
Guerra Mundial

A paz de Versalhes, que encer
rara a Primeira* Guerra Mundial, 
já  nascera morta: não passou de 
um armistício. A latente divergên
cia entre os vencedores logo se 
agravaria em meio ao isolacio- 
nismo dos Estados* Unidos, que 
mantinha o país aparentemente 
afastado.

Desenvolvia-se um clima de “de
sarmonia cordial” entre as duas 
grandes potências européias, a 
França* e a Grã-Bretanha*. Os 
descontentes, como a Itália*, e os 
vencidos, como a Alemanha*, tra
mavam a desforra.

A Liga (ou Sociedade) das Na
ções, criada para m an te ra  paz, foi 
a maior organização de âmbito in
ternacional até então estabelecida.
Mas jam ais pôde atuar universal
mente: a União* Soviética foi ex
cluída logo no início, enquanto 
Alemanha e Estados Unidos retira
vam-se espontaneamente.

Assim, a Liga tornou-se uma en
tidade exclusivamente européia, em 
dependência direta das relações en
tre a França e a Inglaterra. Seu ca
ráter pacifista (até mesmo concilia
dor) deixava claro que qualquer 
mudança profunda só poderia 
ocorrer fora de seu âmbito.

De qualquer forma, as idéias pa
cifistas existiam de fato: eram pró
prias das mentalidades liberais que 
pretendiam a todo custo evitar uma 
guerra. Nesse contexto, as ativida
des da Liga reduziram-se a ques
tões secundárias —  os problemas 
importantes passaram a ser trata
dos através de negociações diretas 
entre os Estados interessados.

A partilha do globo realizada em 
1919/20 mostrou-se altamente in
satisfatória.

Diante da ineficácia da Liga, as 
potências lançaram-se a uma su
cessão de tratados que lhes garan
tissem certa segurança.

Em 1921, a França firmou um 
tratado com a Polônia*, e a seguir, 
com a Tchecoslováquia*, Iugoslá
via* e Romênia*. Quatro anos de
pois, pelo Tratado de Locarno, a 
Alemanha garantia as fronteiras da 
Bélgica* e da França, prometendo 
ainda respeitar a Polônia e a Tche
coslováquia.

Em 1928, os Estados Unidos e 
a França firmaram o Pacto Briand- 
Kellog, em que se renunciava à 
guerra como instrumento de polí
tica internacional (o que foi aceito 
por quase todos os países do 
mundo). Nessa época, as tendên
cias idealistas e perfeccionistas dos 
governos liberais encontravam-se 
no apogeu.

A paz na Europa parecia estar 
assegurada.

A tranqüilidade dos 
“Anos Loucos”

Ao terminar a Primeira Guerra, 
os mercados mundiais tinham ou
tra face. Novas barreiras tarifárias
foram estabelecidas, sobretudo en- Na raiz do conflito está o triunfo, na A lem anha, do Partido Nazista, que pregava um expansionismo nacional.
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Japão, Itá lia  e A lem anha (representados pelo Embaixador Kurusu, pelo Conde Ciano e por Adolf H itler) assinam o Pacto A nticom in tem , em  193 6 .

tre os países da Europa oriental, e 
a Uniao Soviética foi isolada da 
economia ocidental.

Numa primeira fase, a necessi
dade de se restaurarem os danos de 
guerra e o reaproveitamento da 
mão-de-obra que se seguiu à des
mobilização criaram a ilusão de 
um grande surto de prosperidade. 
Um significativo avanço industrial 
acompanhou a recuperação do pós- 
guerra, especialmente nos Estados 
Unidos e países da Europa ociden
tal. Além disso, a própria tendência 
para a política do “apazigua
mento” ou da “conciliação ’ permi
tiu o restabelecimento do sistema 
de crédito internacional.

Contudo, as pesadas dívidas de 
guerra que a Alemanha contraiu 
eram quase impossíveis de serem 
saldadas: a inflação chegou a tal 
ponto que, em 1923, um dólar valia 
trilhões de marcos.

O Plano Dawes,em 1924, dispôs 
o pagamento das dívidas alemãs de 
guerra em parcelas anuais, ao 
mesmo tempo que concedia um 
grande empréstimo ao país. Esse 
projeto provocou um surto de em
préstimos à Alemanha, determi
nando uma onda de prosperidade.

Assim, criou-se uma atmosfera 
de tranqüilidade e relaxamento, no 
período que ficaria muito conhe
cido como “ Anos Loucos” ou 
ainda “Anos 20”.

Mas ocorria uma mudança subs
tanciai no plano econômico. Os Es-
tados Unidos tinham em 1914 uma 
divida externa de 2 bilhões de dóla

res —  eram os “devedores do 
mundo”. No entanto, ao longo do 
conflito os Estados Unidos amplia
ram sua produção industriai em 
40%.

Diante da prosperidade ameri
cana, as nações beligerantes passa
ram a atuar na Bolsa de Nova 
York, onde as ações subiram verti
ginosamente na década de 1920.

A grande crise

Os acontecimentos dos “ Anos 
Loucos” mergulharam as institui
ções em situação caótica.

Os ideais da época haviam pro
duzido a Cruz Vermelha Interna
cional, a Federação Internacional 
do Trabalho (1919) e um grande 
número de organizações voluntá
rias de caráter humanitário. As 
alianças ostensivas eram evitadas, 
de maneira a se preservarem as 
duas preciosas conquistas: prospe
ridade e paz.

Mas a Europa estava arrasada. 
Não havia pais com mercado in
terno capaz de absorver tamanha 
produção, nem o mercado ameri
cano tinha condições de fazê-lo. E 
as ações começaram a cair.

Em outubro de 1929, a eferves
cente Bolsa de Nova York entrou 
em colapso total e fechou suas por
tas. A crise* econômica atingiu 
proporções catastróficas e espa- 
lhou-se pelo mundo inteiro.

Nessa medida, os produtores es-
tocavam suas mercadorias, ge
rando desemprego maciço, que por

sua vez gerava ainda mais estoca- 
gem. Em 1930, o desemprego atin
gia 14 milhões de pessoas nos Esta
dos Unidos; cerca de 5 000 bancos 
faliram. Dois anos depois, 30 mi
lhões de trabalhadores no mundo 
encontravam-se sem ocupação.

Mas, nos Estados Unidos, sob o 
impacto do New* Deal, a econo
mia seria recuperada, retomando as 
forças perdidas e definindo novos 
rumos. Um dos setores mais impul
sionados foi o de armamentos, in
fluenciando todos os demais. A 
partir de 1938, a produção ameri
cana apoiava-se quase totalmente 
na industria bélica. Paralelamente, 
o governo passou a tomar medidas 
restritivas, a aceitar a força das or
ganizações sindicais e a mudar o 
que fosse preciso para que se con
servasse o essencial: o capita
lismo*, a democracia política e a 
propriedade privada.

A essa altura, os Estados Unidos 
eram “credores do mundo”, na or
dem de 11 bilhões de dólares.

O império da ordem

De um modo geral, o fascismo* 
representou uma violenta reação 
contra a expansão do comunismo*.

Na Itália em 1922, na Alemanha 
em 1932 e na Espanha em 1936, 
surgiram vários contingentes para- 
militares dispostos a eliminar a in
fluência da revolução bolchevique. 
Seus líderes políticos propugnavam 
o restabelecimento da ordem e da
harmonia, apoiados por amplos se

tores das classes médias e popula
res, ansiosos por uma normalidade 
política que restaurasse a economia 
arruinada.

As classes dirigentes permitiam 
a livre difusão dessas ideologias de 
cunho autoritário, uma vez que sua 
mobilização* grandiloqüente reu
nia condições de neutralizar os mo
vimentos operários.

A Alemanha não se considerava 
apenas derrotada, mas “apunha
lada pelas costas” (teoria segundo 
a qual o exe, 'ito  alemão fora atrai
çoado pelo governo republicano 
formado na Baviera, em 1918).

A Itália ganhara a guerra, mas 
“perdera a paz”. E a culpa toda re
caía sobre os liberais, os socialistas 
e os pacifistas, numa perfeita mani
pulação de interesses específicos de 
certos grupos, conjugada com os 
receios e mitos da população em 
geral.

Dessa forma, os partidos autori
tários foram muito bem sucedidos 
na obtenção do poder, explorando 
as deficiências dos governos 
pluripartidários e parlamentaristas. 
E, com exceção da Espanha (onde 
o autoritarismo* se implantou de
pois de sangrenta guerra civil), es
ses partidos ou organizações logra
ram chegar ao poder por meios 
formais e constitucionais.

Adolf Hitler*, líder do Partido 
Nazista (Nacional-Socialista), ex
plorou, ao longo de toda sua car
reira, os pontos nevrálgicos do 
povo alemão, naquele momento 
nistóriço'. a "punhalada pelas cos
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Após a destruição de Varsóvia (no alto. à esquerda), os judeus são capturados pelos nazistas (em baixo); à direita, tropas alem ãs em  Salzburgo.

tas” , a incapacidade dos políticos, 
o perigo judeu, o nacionalismo “re- 
vanchista” , a supremacia da raça 
ariana e outros mitos, apoiados em 
surpreendente aparato simbólico 
(cruz suástica, saudação romana, 
bandeiras, desfiles e hinos).

Uma vez chanceler do Terceiro 
Reich (1933), Hitler tomou como 
assessores os líderes do partido: 
Himmler*, na chefia da polícia; 
Goebbels*, no Ministério de Propa
ganda; Goering*, no comando da 
Força Aérea; Hess (e depois Bor- 
mann) na direção do partido.

As potências européias, por sua 
vez, subestimavam a força do na
zismo*: viam em Hitler um esta
dista controlável no plano externo, 
além de ser um chefe popular capaz 
de manter a ordem social em seu 
país, defendendo-o do comunismo.

As origens do Eixo

Embora a Alemanha e a Itália 
estivessem sob regimes políticos 
muito semelhantes, o que mais as 
aproximava era o limitado espaço 
territorial de que dispunham e a 
disputadíssima luta por mercados 
internacionais.

Nessa época, as nações “favore
cidas” eram a Grã-Bretanha e a 
França (com seus vastíssimos im
périos coloniais), os Estados Uni
dos e a União Soviética (com abun
dantes recursos naturais e 
acelerado desenvolvimento econô
mico). As potências “desfavoreci
das” , Alemanha, Itália e Japão, si

tuavam-se numa área de 4 milhões 
de quilômetros quadrados e pos
suíam população superior à da 
Grã-Bretanha e dos Estados Uni 
dos somadas.

O Japão, que se desenvolvera 
empregando a mão-de-obra inten
siva, concentrava um grave pro
blema: a falta de materia-prima. 
Como a Itália e a Alemanha, ne
cessitava expandir seus domínios 
(em 1931, invadira a Manchúria).

Nessa medida, disputava zonas 
de influência soviética e pontos es
tratégicos no Pacífico em poder 
dos americanos; em última análise, 
pretendia a hegemonia asiática. 
Também abandonara a Liga das 
Nações em 1933 e, embora não 
quisesse entrar em conflito direto 
com a União Soviética, assinou 
com a Alemanha o Pacto Antico- 
mintern (1936), ao qual a Itália se 
filiaria um ano depois.

Em vista disso, as grandes po
tências preocuparam-se em ampliar 
seus projetos armamentistas, ao 
mesmo tempo que insistiam na 
política de “apaziguamento”.

Assim, a Itália ocupou a Albâ
nia e a Abissínia; a Alemanha mili
tarizou a Renânia (1936) e anexou 
a Áustria (1938). Na Conferência 
de Munique (1938) — da qual par
ticiparam Daladier* (França), Hi
tler (Alemanha), Mussolini* (Itália) 
e Chamberlain* (Inglaterra) — os 
Sudetos (Tchecoslováquia) foram 
cedidos à Alemanha.

No ano seguinte seguinte, Adolf
Hitler criava o protetorado da Boê

mia e Morávia, além de anexar o 
porto lituano de Memel, situado no 
mar Báltico.

Pactos e canhões

A Europa encontrava-se numa 
situação curiosa: o rearmamento 
alemao (financiado pelas próprias 
nações “ apaziguantes”) provocou 
idêntica corrida armamentista nas 
grandes potências e o fenômeno li
vrou o continente da crise econô
mica de 1929.

Por outro lado, multiplicavam-se 
os tratados pacifistas: em 1933, 
Concordata alemã com o Vati
cano; 1934, pacto de não agressão 
entre Alemanha e Polônia; 1935, 
acordo naval germano-britânico; 
1938, pacto de não agressão britâ
nico e declaração franco-alemã de 
fixação de fronteiras no leste.

Stálin*, ao perceber que as ane
xações alemãs caminhavam em di
reção à União Soviética, firmou o 
Pacto Germano-Soviético (23 de 
agosto de 1939) pelo qual anexava 
a Lituânia, Letônia, Estônia, parte 
da Polônia e da Finlândia.

Esses tratados evidenciavam a 
falência dos arranjos de 1919, reve
lando uma nova política de alian
ças na Europa.

Guerra

Em abril de 1939, Hitler exigiu 
a anexação de Dantzig ( o “corre
dor polonês”) e a concessão de 
uma rede rodo-ferroviária que cru

zasse a província polonesa da Po- 
merânia.

Sem condições de resistir, a Po
lônia foi invadida por tropas nazis
tas no dia 1.° de setembro desse 
mesmo ano. A Grã-Bretanha, com
prometida com a defesa da Polônia 
em caso de agressão, declarou 
guerra à Alemanha, e foi seguida 
pela França, seis horas depois.

Até junho de 1940, quando a Itá
lia declarou guerra à França e In
glaterra, nenhum outro Estado en
trou no conflito. A Alemanha, com 
grande liberdade de movimentos, 
invadiu e ocupou a Noruega*, a 
Bélgica*, a Holanda* e a França. 
(A Dinamarca’ , embora ocupada, 
não se tornou Estado beligerante.)

Mas a hegemonia alemã na Eu
ropa ficou patente com a expulsão 
dos ingleses de Dunquerque e os 
armistícios assinados pela França 
com a Itália e Alemanna (junho de 
1940), que dividiam o território 
francês em duas partes.

Nessa ocasião, a Alemanha con
trolava a Áustria, Tchecoslová
quia, Dinamarca, Noruega e a 
maior parte da França. Toda. a 
costa ocidental da Europa, do Ár
tico à baía de Biscaia, pertencia ao 
Terceiro Reich. E não restava no 
continente uma só tropa inglesa.

Contudo, não interessava aos 
alemães a permanência da Ingla
terra no conflito. Através de ar
mistício, bombardeio aéreo ou in
vasão, a Alemanha pretendia 
tirá-la de seu caminho. Mas o ar
mistício não foi possível, e a Bata-
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lha da Inglaterra (verão de 1940) 
mostrou que os britânicos não esta
vam realmente dispostos a dar tré
gua ao inimigo.

Assim, a guerra no oeste conti
nuou, ao longo de todo o ano de
1941, sobretudo no a re  no mar.

Vichy e a “França Livre”

Com a divisão da França em ju 
nho de 1940, o Marechal Henri 
Philippe Pétain* — que era primei
ro-ministro —  assumiu poderes di
tatoriais. Como sede de seu go
verno, Pétain escolheu a estação 
hidromineral de Vichy, uma vez 
que Paris estava ocupada pelos ale
mães.

Pétain e seu regime manifesta
vam-se francamente anti-republica- 
nos, propugnando a defesa da “or
dem, autoridade e patriotismo”, 
contra os ^princípios “decadentes” 
da revolução de 1789.

A França de Vichy colaborou 
estreitamente com os nazistas, so
bretudo de janeiro de 1941, até a 
ocupação alemã, em novembro de
1942.

Enquanto isso, um grupo de 
franceses liderados por Charles 
De* Gaulle retirou-se para Lon
dres, apresentando-se como alter
nativa ao governo de Vichy. O mo
vimento, denominado “ França 
Livre”, entrou em contato com o 
movimento de resistência na pró
pria França ocupada, buscando en
contrar apoio nas colônias france 
sas da África.

Pela rádio inglesa BBC, De 
Gaulle exortava seus compatriotas 
a resistirem, com frases grandilo- 
qüentes, como “ a ocupaçao é pas
sageira, mas a França e eterna” .

Economia de guerra

A Alemanha implantara sua 
“nova ordem” em toda a Europa 
conquistada: nessa fase, a guerra 
tomava o caráter de sobrevivência 
nacional.

Os vastos territórios ocupados 
pelos nazistas foram cuidadosa
mente explorados, segundo seus in
teresses. Tudo o que servisse aos 
objetivos de guerra era mantido e 
ampliado; sua produção de armas 
multiplicava-se.

A Agência da Guerra Econô
mica era responsável pela execução 
de serviços que seguiam as tropas 
invasoras de assalto: apoderava-se 
dos estoques de matéria-prima e 
manufaturas, e reativava as indús
trias paralisadas. A Organização 
Dodt seguia os exércitos alemaes, 
encarregando-se de reconstruir 
obras militares ou civis que lhes 
fossem úteis.

Em geral, as indústrias vendiam 
grande parte de seu produto à ad
ministração alemã, que controlava 
as fontes de matéria-prima e os 
bancos. Muitas empresas foram 
confiscadas (em particular as que 
pertenciam a judeus); outras foram 
arrendadas a firmas alemãs.

Providenciou-se também a ex
pulsão de-ingleses e franceses do 
sudoeste europeu —  os que pos
suíam ações tiveram de vendê-las.

Tambem a agricultura e o abas
tecimento foram atingidos: o racio
namento alemão foi imposto à Eu
ropa. Embora alguns trabalhadores
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de setores primordiais recebessem 
rações mais generosas, a maioria 
da população das cidades tinha de 
se contentar com menos de 2 000 
calorias diárias. Em certas regiões, 
como a de Atenas, a ração era de 
600 a 800 calorias.

Além disso, os povos conquista
dos eram levados a trabalhos força
dos: em 1943, a Organização Dodt 
atingiu um efetivo de 700 000 tra
balhadores.

Em 1944, a indústria bélica dos 
países dominados chegaram a pro
duzir cerca de 30% dos armamen
tos alemães, ocupando mais de 3 
milhões de operários.

A campanha da Rússia

A primeira fase da guerra encer
rou-se com o ataque alemão à Rús
sia, em junho de 1941. Nesse mo
mento, os aspectos ideológicos, que 
distanciavam capitalistas e comu
nistas, passaram para um segundo 
plano: “Todos os que combatem o 
nazismo têm nosso apoio”, decla
rava Churchill*, o primeiro-minis- 
tro inglês.

Em junho de 1940, a União So
viética ocupara os países bálticos, 
a Bessarábia e a Bucovina. Dessa 
forma, as forças soviéticas estavam 
demasiado próximas dos campos 
petrolíferos da Romênia, dos quais 
a Alemanha tanto dependia.

Hitler percebeu qüe não poderia 
ganhar a guerra no oeste, sem con
seguir uma vitória simultânea no 
leste europeu.

A essa altura, havia um milhão 
de soldados alemães nos Balcãs — 
a Wehrmacht (exército alemão) 
conquistara a Iugoslávia e a Grécia 
(1941), além de ocupar a Romênia, 
Bulgária e Hungria.

Mesmo assim, o governo sovié
tico não acreditava numa invasão 
alemã, e fornecia materiais estraté
gicos (cereais, petróleo, manganês, 
metais não-ferrosos e preciosos, 
borracha, etc.) à Alemanha, que de
via retribuir com maquinarias (em
bora nem sempre cumprisse o 
acordo).

Tal situação durou até poucos 
dias antes da Operação Barbarossa
—  que consistiu na invasão do ter
ritório soviético pelos alemães, em 
aliança com a Finlândia, Hungria 
e Romênia.

Em Mein Kampf (Minha Luta), 
Hitler declarara que a necessidade 
do “espaço vital” (Lebensraum) 
para a Alemanha deveria ser su
prida às expensas da Rússia.

Quando a União Soviética 
aliou-se às nações ocidentais, a 
Alemanha empenhou-se numa 
guerra de duas frentes, para a qual 
não estava bem preparada. Sua es
tratégia de Blitzkrieg (guerra-re- 
lâmpago) já  não era surpresa; além 
disso, estavam ocorrendo muitas 
contradições na própria adminis
tração nazista.

Em fins de 1941, a defesa de 
Moscou marcou uma das mais de
cisivas vitórias aliadas. Valendo-se 
da tática de “terra arrasada” (se
melhante à tática que derrotara 
Napoleão* em 1812), a União So
viética trocou o tempo pelo espaço
—  um inverno dos mais rigorosos 
infligiu grandes baixas às tropas 
alemãs.

O Exército Vermelho resistiu

bravamente, suprido por indústrias 
transferidas para os montes Urais 
e graças ao auxílio, marítimo e aé
reo, prestado pelos Aliados.

No mundo inteiro

Em 7 de dezembro de 1941, o 
ataque dos japoneses à base ameri
cana de Pearl Harbor (Havaí) fez 
com que o conflito se alastrasse a 
quase todo o mundo. Em julho de 
1942, eles já  tinham ocupado a In
dochina Francesa, obtendo a supre
macia naval do Pacífico.

Em seguida, tomaram ,Hong 
Kong, Malásia, Cingapura, índias 
Orientais Holandesas, Bornéu, Fili
pinas, Andamãs e Birmânia.

Apenas quatro dias depois do 
ataque a Pearl Harbor, Alemanha 
e Italia declararam guerra aos Es
tados Unidos: todas as grandes po
tências estavam envolvidas no 
combate.

As duas facções beligerantes es
tavam já  bem definidas: os países 
do Pacto Anticomintern (o Eixo) 
— Alemanha, Itália e Japão — 
contra os Aliados —  Inglaterra, 
Estados Unidos, União Soviética^e 
China (esta em guerra com o Japão 
desde 1931).

Um avião a cada 
cinco minutos

Apenas um elo não se fechou: 
Japao e União Soviética, embora 
adversários, não se declararam 
guerra. A União Soviética só toma
ria essa decisão em 1945, poucos 
dias antes da rendição nipônica.

Mais que as outras, essa foi uma 
guerra de máquinas, aviões, tan
ques, colunas motorizadas, artilha
ria pesada, navios e submarinos.

Tais instrumentos evidenciam a 
extrema sofisticação tecnológica 
dos beligerantes, só disponível em 
grandes potências industrializadas.

Antes da explosão do conflito, 
os Estados Unidos e a União So
viética esforçavam-se por desenvol
ver a indústria de guerra. A nação 
americana, favorecida por não ter 
combatido em seu próprio territó
rio, reunia uma produção bélica 
50% mais poderosa do que as da 
Alemanha e Japão juntas.

Os ingleses, embora prejudica
dos pelos bombardeios, ampliaram 
sua indústria militar, sobretudo a 
partir de junho de 1941, quando a 
supremacia aérea americana favo
receu a produção britânica.

O que permitiu aos ingleses e 
americanos a organização de exér
citos efetivos foi a formação de 
uma enorme cadeia de produção 
em série. Todos os recursos eram 
mobilizados para a guerra.

Nos anos de 1943/44, os Esta
dos Unidos fabricavam um navio 
por dia, e um avião a cada cinco 
minutos, fazendo com que o Presi
dente Roosevelt* chamasse seu 
país de “arsenal das democracias”.

Derrotas do Eixo

Numa segunda fase, a guerra se 
tornaria de desgaste. O Eixo ten
tava subjugar a Inglaterra, cor
tando suas linhas de abastecimento 
no Atlântico e no Mediterrâneo. As 
bases de Gibraltar e Malta eram 
constantemente bombardeadas.

Algumas das mais im portantes ofensivas da Segunda Guerra M undial cou
beram  aos países integrantes do Eixo —  A lem anha, Itália e Japão. Particu
larm ente significativas foram  a ocupação de Paris (no a lto , a bandeira na
zista sobre a capital francesa), a invasão da URSS (no centro) e o 
to rpedea m ento. paios japoneses, do navio britânico "Prince of W ales” .
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Em 1940, os italianos empreen
deram uma fracassada campanha 
na África e, na primavera de 1941, 
os alemães assumiram o controle 
das operações com o Afrikakorps, 
de Rommel*. Com ele, os ingleses 
sofreram duras perdas, além da 
permanente ameaça alemã ao canal 
de Suez* e ao Egito*. Se os nazistas 
tivessem dominado essas duas po
sições, as comunicações inglesas 
com seu império no Oriente esta
riam fatalmente afetadas.

Mas Hitler, mais preocupado 
com a guerra na Europa, não deu 
o apoio necessário ao Afrikakorps. 
Em outubro de 1942, as tropas de 
Rommel foram atacadas pelo 8o 
Exército Inglês do General Mont
gomery, em El Alamein, no 
Egito.

Em seguida, os alemães retira
ram-se rumo à Tunísia; a operação 
consumou-se em maio de 1943, 
quando os americanos desembarca
ram na região e o Afrikakorps ren- 
deu-se, incondicionalmente.

Também no Pac íficoa  situação 
se invertera em conseqüência da  vi
tória dos americanos na batalha 
naval de Midway e em Guadalca
nal (novembro de 1942); os Esta
dos Unidos partiam para a recon
quista da Ásia.

Depois da derrota germânica na 
União Soviética, os Aliados passa
ram  à ofensiva na Europa. Com o 
desembarque americano na Sicília, 
em setembro de 1943, a Itália capi
tulou (Mussolini fora destituído em 
julho) e travaram-se batalhas entre 
alemães e Aliados em solo italiano, 
até 1944, com a rendição ftnal do 
Eixo.

O dia 6 de junho de 1944 (cha
mado “dia D” pelos Aliados) foi 
escolhido para um ataque estraté
gico, que daria o golpe mortal nas 
forças nazistas que ainda resistiam 
na Europa, e libertaria os países 
ocupados.

Sob o comando do General Eise
nhower*, tropas aliadas desembar
caram na Normandia (norte da 
França).

A Alemanha, enfraquecida pela 
guerra na União Soviética, era no
vamente obrigada a lutar em duas 
frentes. A libertação da  França e 
da Europa ocidental tornara-se ine
vitável, completando-se de agosto a 
novembro.

A última tentativa alemã — um 
ataque-surpresa nas Ardenas — fa
lhou em dezembro de 1944.

Na frente orientai, os soviéticos 
ocuparam a Romênia e a Bulgária. 
Na Iugoslávia, o Exército Verme
lho, em conjunto com os partisans 
(membros da resistência) de Tito*, 
lutou na libertação de Belgrado. 
Contudo, os ingleses desembarca
ram na Grécia, a fim de impedir 
eventuais posições soviéticas no 
Mediterrâneo.

No Pacífico, os americanos reto
maram as ilhas Marshall, Saipan e 
Guam ; os ingleses, a Birmânia.

O ano de 1945 foi decisivo: a 
Hungria capitulou, o norte da Itália 
foi libertado e Mussolini, linchado 
por populares no dia 28 de abril.

As tropas soviéticas ocuparam 
Berlim (Hitler suicidou-se), logo se
guidas pelas americanas. A Alema
nha rendeu-se, sem estabelecer con
dições, a 8 de maio

No Oriente, os japoneses perde-

ram as batalhas de Iwo Jima e de 
Okinawa. A seguir, iniciaram-se 
bombardeios aéreos sobre o Japão, 
culminando com o lançamento das 
bombas atômicas americanas sobre 
as cidades de Hiroshima (6 de 
agosto) e Nagasaki (9 de agosto). 
No dia 14 de agosto, o Japão ren
deu-se sem restrições.

Desde 1942, com as decisivas 
batalhas de Stalingrado, El Ala
mein e Midway, esperava-se que a 
derrota do Eixo fosse apenas uma 
questão de tempo. A tenacidade 
dos exércitos alemães e japoneses e 
a exigência de rendição incondicio
nal, propugnada por Roosevelt, e 
que não permitiu entendimentos 

olíticos que abreviassem o con- 
ito, explicam por que a paz só 

chegou em 1945.

Documentos e nova partilha

Ainda durante a guerra, alguns 
políticos preocupavam-se com as 
conseqüências do conflito.

Uma das primeiras manifesta
ções foi a Carta do Atlântico, redi
gida por Roosevelt e Churchill, em 
1941. Enunciava uma série de 
“princípios comuns à política inter
nacional” , enfatizando a preserva
ção da soberania nacional, aliada à 
cooperação internacional para pro
mover a prosperidade, o desarma
mento e a paz.

O acordo foi endossado, um mês 
depois, em Londres por governos 
exilados (Bélgica, Tchecoslová- 
quia, Grécia, Luxemburgo, Ho 
Janda, Noruega, Polônia, Iugoslá
via e França Livre) e também pela 
União Soviética.

Outras declarações conjuntas no 
Cairo (novembro de 1943), Teerã 
(dezembro de 1943) e Ialta (feve
reiro de 1945) trataram  especial
mente da conduta da guerra e dos 
problemas políticos imediatos do 
período pós-guerra.

Mas o conflito terminara de 
modo surpreendente —  Estados 
Unidos e União Soviética eram os 
grandes vitoriosos. Eliminado o 
inimigo comum, as duas potências 
emergiam da luta separadas por in
teresses antagônicos e maneiras ab
solutamente diversas de encarar a 
reorganização da Europa e do 
mundo em geral.

Paulatinamente, as nações expe
rimentaram a derrota e retirada dos 
exércitos alemães, e viram-se às 
voltas com o problema de reorgani
zar sua estrutura política. Em al
guns casos, como na Noruega e na 
Holanda, os governos exilados pu
deram reassumir a liderança. Efri 
outros, como na França e na Itália, 
cujos regimes anteriores haviam 
naufragado, novos sistemas consti
tucionais foram estabelecidos.

Por outro lado, o Exército Ver
melho, avançando sobre a Alema
nha completamente fracassada, de
salojou^ as forças nazistas também 
da Polônia, Tchecoslováquia e Es
tados balcânicos.

A Romênia, Bulgária e Hungria 
passaram por violentas mudanças 
de regime, e assinaram armistícios 
com a União Soviética. O mesmo 
fez a Finlândia.

Contudo, a bomba atômica dos 
Estados Unidos surpreendeu a 
União Soviética, cujos líderes des
conheciam as possibilidades do

1 94 3 : os alem ães sofrem  baixas nas batalhas de Stalingrado.

O simbolo nazista enfeita um avião inglês: em cada m arca, uma vitória.
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novo invento. Isso despertou novos 
temores e tensões internacionais. 
Mas a União Soviética tinha sob 
influência toda a Europa oriental.

Berlim, a paz e o preço

A Alemanha era ainda um grave 
problema. Tendo provocado tres 
conflitos em setenta anos (1870,
1914, 1939), tornou-se o bode ex
piatório nas manobras de paz.

Em julho de 1945, pelo acordo 
de Potsdam, o país ficou dividido 
em quatro setores de ocupação — 
americano, soviético, francês e in
glês. Adotou-se uma política de 
“desnazifí cação”, desm ilitariz ação 
e normalização da ordem social. 
Os criminosos de guerra foram ju l
gados; descentralizou-se o governo 
e a organização econômica. Um 
Conselho Aliado coordenava as 
quatro zonas.

No entanto, os setores ingles, 
francês e americano estreitaram 
suas relações. Na Conferência de 
Londres (1948), as três potências 
ocidentais e os países do Benelux 
concordaram em estabelecer um 
governo alemão para as três zonas.

Em 1949, Berlim (nominalmente 
dividida em quatro setores) trans- 
formou-se em duas cidades: Berlim 
Oriental (futura capital da Repú
blica Democrática Alemã) e Berlim 
Ocidental (pertencente à República 
Federal da Alemanha).

O início da Guerra* Fria deter
minou novos rumos para o equilí
brio de poder no mundo.

Os acordos de guerra tinham 
previsto um longo alcance para as 
negociações de paz: Ialta, para a 
fase de instabilidade temporaria na 
Europa libertada: Potsdam, para a 
administração conjunta da Alema
nha ocupada; Moscou (dezembro

EUA e URSS surgem como os grandes vitoriosos, ao final da guerra. (S tálin , Roosevelt e Churchill em  Ia lta .) de 1945), para conclusão dos trata
dos de paz com Estados inimigos.

Dentro das Nações Unidas, sur
giram várias agências para coope
ração em tarefas construtivas — 
UNESCO (Organização Educacio
nal, Científica e Cultural das Na
ções Unidas); UNRRA (Adminis
tração de Socorro e Reabilitação 
das Nações Unidas); FA O  (Orga
nização de Alimentos e Agricul
tura) e outros organismos.

Os Estados comprometiam-se a 
manter a unidade “na paz e na 
guerra”, mas essa perspectiva logo 
se desvaneceu.

Em setembro de 1949, o presi
dente norte-americano Harry Tru- 
man* anunciou ter conhecimento 
de uma explosão atômica na União 
Soviética. Daí por diante, o equilí
brio de poder, em relação à arma 
mais temida do mundo, estava 
igualado.

Tal nivelamento acarretou uma 
interminável corrida armamentista, 
agora nuclear, atemorizando os po
vos: uma nova guerra de grandes 
proporções poderia destruir nações 
inteiras (e até toda a humanidade).

Assim como a Primeira Guerra 
eliminara o imperialismo dinástico, 
a Segunda deu um golpe de morte 
nos sistemas coloniais; o naciona
lismo do chamado Terceiro Mundo 
recebeu novo alento.

Nessa medida, a Comunidade 
Britânica foi muito prejudicada. 
Embora vencedora da guerra, saiu 
dela com sua economia grande-
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mente enfraquecida, o que lhe valeu 
maior subordinação financeira aos 
Estados Unidos.

As nações da Europa ocidental 
retiraram-se do Extremo Oriente, 
enquanto o poder soviético e ameri
cano aumentava na região: forças 
americanas permaneceram no Ja 
pão e em muitos pontos estratégi
cos do Pacífico, e as comunistas fi
caram ativas na Indochina, Malásia 
e Indonésia. A China, sob governo 
socialista desde 1949, teria papel 
decisivo no cenário político da 
Ásia.

A Segunda Guerra Mundial dei
xou um saldo de bipolaridade polí- 
tico-militar (Estados Unidos e 
União Soviética), diminuindo bas
tante a importância da Europa 
como um conjunto. Custou 1 tri
lhão e 400 bilhões de dólares e 50 
milhões de vidas.

A  FE B

Em 1944, o Brasil entrou na 
guerra do lado aliado, enviando à 
Itália um contingente militar cons
tituído de 25 334 homens, sob o co
mando do General João Batista 
Mascarenhas* de .Morais.

O primeiro escalão desembarcou 
em Nápoles a 17 de julho de 1944 
e o último a 22 de fevereiro de 
1945, sendo incorporados ao 5.° 
Exército americano, chefiado pelo 
General Clark (1896- ).

Os soldados que incorporavam a 
Força Expedicionária Brasileira 
iniciaram suas operações bélicas 
nas cercanias de Pisa, com a to
mada de Massarosam a 16 de se
tembro de 1944. Dois anos depois, 
entraram em Camaiore; conquista
ram o Monte Prano no dia 26 e 
avançaram para o vale do Serchio 
e outros postos avançados da Li
nha Egótica (do mar Tirreno ao 
Adriático).

Em novembro, decidiu-se o ata
que a Monte Castelo, defendido 
por poderosa artilharia e campos 
minados. Essa operação durou três 
meses, sofrendo duas tentativas 
frustradas — 29 de novembro e 12 
de dezembro.

Com o fim do inverno, reinicia- 
ram-se os preparativos para tomar 
Monte Castelo. A 10.a Divisão 
Americana de Montanha incum
biu-se da ofensiva aos montes Bel
vedere e Dela Torraccia (sudoeste 
e noroeste de Castelo). No dia 20 
de fevereiro, enquanto os america
nos tomaram Belvedere, a Força 
Aérea Brasileira bombardeou posi
ções inimigas sediadas em Mazzan- 
cona (situada entre Belvedere e 
Monte Castelo).

Na manhã do dia seguinte, a 
ação do Regimento Sampaio (1.° 
de Infantaria), liderado pelo Coro
nel Caiado de Castro (1899- ), 
desfechou o ataque brasileiro, si
multâneo à investida americana 
contra Torraccia. Com o apoio da 
artilharia, comandada pelo General 
Cordeiro de Farias (1901- ), a 
resistência inimiga foi finalmente 
vencida.

Após a vitória de Monte Cas
telo, os soldados do 6.° e 11.° regi
mentos da FEB conquistaram o re
duto de Castelnuovo (5 de março 
de 1945); o de Montese caiu a 14 
de abril de 1945, depois de quatro 
dias de luta sob intenso bombar- 1 9 4 5 :  o s  s o v ié t ic o s  c o m p le t a m  s e u  a v a n ç o  o c u p a n d o  o le s te  d a A le m a n h a . (B a n d e ira  c o m u n is t a  n o R e ic h s ta g .)

194 4 : os Aliados passam i  ofensiva na.Europa ocidental, com eçando por libertar a França. (Gen. De Gaulle.)
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Fim da Segunda Guerra M undial: 6 m ilhões de judeus exterm inados, 50  
milhões de mortos. E a destruição atôm ica final. (Abaixo, o único prédio 
que restou de pé em  Hiroshim a.)

deio. Em seguida, a FEB tomou a 
vila de Zocca, a cidade de Parma, 
e venceu a batalha de Collecchio, 
fazendo muitos prisioneiros.

Ainda em abril, os brasileiros 
cercaram a 148.a Divisão Alemã 
de Infantaria (que tentava atingir 
Parm a e transpor o rio Pó), obri- 
gando-a à rendição incondicional: 
foram feitos 14 779 prisioneiros.

Concluída essa operação, a FEB 
ocupou Lodi e Alessandria, a 1.° de 
maio; no dia seguinte entrou em 
Turim, de onde enviou uma patru
lha para Susa (distante 32 quilôme
tros da fronteira francesa), que se 
uniu à 27.“ Divisão do Exército 
francês.

Os remanescentes da FEB volta 
ram ao Brasil em quatro navios, 

ue começaram a chegar em agosto 
e 1945. No cemitério de Pistóia

(perto de Florença) ficaram os res
tos mortais de 443 soldados brasi
leiros.

Em outubro de 1960, suas cinzas 
foram finalmente transladadas para 
o monumento nacional aos mortos 
da Segunda Guerra, erguido no 
aterro da Glória, na cidade do Rio 
de Janeiro.

VEJA TAM BÉM : Alemanha 
(RD A): Alemanha (RFA); Crise 
Econômica: Diplomacia; Estados 
Unidos; Fascismo; França; Grã- 
Bretanha; Espanhola, Guerra Ci
vil; Guerra Fria; Hitler; Itália; 
Japão; Mussolini; Nazismo; 
Organizações Internacionais; Polí
tica Internacional; Primeira Guerra 
Mundial; União Soviética.

Segunda República 
no Brasil

Brasil, 3 de novembro de 1930: 
a junta  militar que depusera_Wa
shington* Luis entrega a presidência 
da República a Getúlio Vargas*. 
No dia 11 de novembro, um de
creto cria o Governo Provisório, 
presidido por Vargas, e que deveria 
perdurar até se normalizar a ̂ situa
ção decorrente da Revolução de 
Trinta*. A política brasileira en
trava numa nova era. Terminava a 
Primeira* República.

O período inaugurado significou 
uma reformulação no quadro só
cio-político brasileiro, mas não o 
término imediato da oligarquia 
política ligada ao café —  na me
dida em que se mantinham as bases 
econômicas, preservava-se também 
a estrutura de poder.

O novo núcleo dominante apoia- 
va-se em setores sociais bastante

heterogêneos. Havia os defensores 
de ideais liberais clássicos que, 
apoiados em setores da classe mé
dia e nos próprios cafeicultores, 
pleiteavam um governo constitu
cional, eleições livres e plenas liber
dades civis. Combatiam os vícios 
da Primeira República, enfatizando 
as liberdades civis e políticas sem 
pretender alterações no sistema so
cial. Essa tendencia era represen
tada sobretudo pelo Partido Demo
crático de São Paulo que 
participara da Revolução de 
Trinta.

E havia os setores urbanos em 
crescimento — operários, grupos 
da dividida classe média, militares 
—  que se opunham ao domínio da 
oligarquia agrária e buscavam rea
lizar algumas transformações so
ciais e políticas no país. Eram os 
militares e esses grupos de classe 
média que se expressavam mais 
claramente contra o excessivo pre
domínio da cafeicultura, e preconi
zavam a necessidade de unidade 
nacional (tendência à centraliza
ção, oposta ao poder local das oli
garquias, que invocavam o federa
lismo e a autonomia estadual), de

Revolução de 30: fim da 1." República, quebra da hegemonia oligárquica.
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reformas sociais e de uma política 
nacionalista muitas vezes pouco 
definida. Os tenentes eram os prin
cipais representantes dessas ten- 
dencias: pretendiam um governo 
forte, centralizado, mesmo em sa
crifício dos ideais democráticos, 
para prom over mudanças sociais e 
economicas. Nos primeiros anos da 
Segunda República, o ponto de 
vista do tenentismo* foi represen
tado principalmente pelo Clube 
Três de Outubro, fundado em 1931 
e que agrupava militares e civis 
portadores dessas idéias.

Centralismo contra oligarquias

Os novos grupos detentores do 
poder tentaram de várias maneiras 
concretizar um projeto de integra
ção nacional, cujo primeiro obje
tivo era eliminar a força política 
oligárquica. Todas as entidades le
gislativas do país (do Congresso às 
Câm aras municipais) foram dissol
vidas, reforçando-se o Poder Exe
cutivo* (lei orgânica de 11 de no
vembro de 1930). Em substituição 
aos governadores estaduais, foram 
criados os interventores, que acu
mulavam a função legislativa, a 
exemplo do chefe do governo fede
ral. Nomeados interventores em vá
rios Estados, os tenentes serviam 
como pontas de lança contra as oli
garquias regionais. O Código dos 
Interventores (criado em 29 de 
agosto de 1931) garantia a estreita 
subordinação de cada um deles ao 
poder central.

As intervenções nos Estados rea
lizaram-se paralelamente a outras 
medidas limitadoras da autonomia 
estadual, principalmente no setor 
financeiro, como o controle da ob
tenção de empréstimos no exterior 
e dos gastos com forças armadas 
locais.

A intervenção do governo abran
gia também a questão social, que 

assou a ser considerada um pro- 
lema nacional e não mais “ um 

caso de polícia” , como na Primeira 
República.

0  crescimento econômico do 
país fizera aumentar o contingente 
de assalariados, muitas vezes sub
metidos a condições desumanas de 
trabalho, e que constituíam uma 
crescente força social. A Aliança 
Liberal, que contribuíra para a 
eclosão do movimento de 1930, já  
reconhecera a necessidade de medi
das de proteção aos trabalhadores. 
E a questão se agravara devido às 
conseqüências da crise* econômica 
mundial, verificando-se o cresci
mento do número de desemprega
dos, a preferência por menores que 
recebiam salários reduzidos e a di
minuição generalizada do nível de 
salàrio.

Houve manifestações operárias, 
especialmente no Rio e em Sâo 
Paulo. A tensão ameaçava tor- 
nar-se incompatível com os limites 
da política que os novos detentores 
do poder pretendiam para o setor.

A criaçao do Ministério do Tra
balho, Indústria e Comércio, logo 
no segundo mês do novo governo, 
corresponde à maneira como ele 
encarava a chamada questão social 
e foi uma resposta ao problema. A 
atuação do orgão, do qual o pri
meiro titular foi Lindolfo Co- 
llor (1891-1942), procurou atender

parte das reivindicações dos traba
lhadores, procurou manter controle 
sobre suas entidades de representa
ção (regulamentando os órgãos sin
dicais e fiscalizando suas finanças) 
e procurou ganhar para o governo 
a simpatia e mesmo o apoio da 
classe operária.

O Governo Provisório (1930/ 
1934) instituiu muitas leis tra
balhistas. Além de regulamentar 
a organização dos sindicatos, tor
nou obrigatório o emprego de dois 
terços de brasileiros em cada em
presa, fixou em oito horas o dia de 
trabalho, estabeleceu a convenção 
coletiva (entre patrões e trabalha
dores) para decidir questões do 
contrato trabalhista, regulamentou 
o trabalho das mulheres e dos me
nores. reformou a lei de férias e a 
de acidentes do trabalho, instituiu 
comissões mistas de conciliação e 
julgamento (precursoras da Justiça 
do Trabalho), criou a previdência 
social para algumas categorias (es
tabelecendo aposentadorias e pen
sões) e regulamentou o trabalho 
nos portos, entre outras medidas.

Pouco antes do Ministério do 
Trabalho, fora criado o da Educa
ção e Saúde Pública.

Resistência oligárquica e 
nova Constituição

Resistindo a seu afastamento do 
centro do poder e à perda da auto
nomia estadual, setores políticos li
gados à oligarquia paulista mani
festaram sua força em sucessivos 
conflitos com os interventores en
viados pelo governo federal e que 
não conseguiam manter-se por 
muito tempo.

Após a Revolução de Trinta, o 
Partido Democrático de São Paulo, 
descontente com a demora para a 
redemocratização do país, uniu-se 
ao Partido Republicano Paulista 
para pressionar Getúlio Vargas, no 
sentido de convocar a Constituinte.

Fortalecida politicamente, a lide
rança paulista uniu-se às de Minas 
Gerais e do Rio Grande do Sul e 
desencadeou uma campanha exi
gindo a reconstitucionalização do 
país (que era governado com base 
apenas nas leis de exceção do Go
verno Provisório) e o restabeleci
mento da autonomia dos Estados. 
A campanha sensibilizou particu
larmente as classes médias de São 
Paulo, embora tenha recebido tam 
bém o apoio de grupos oligárquicos 
ligados ao café, que pretendiam re
cuperar a influência.

O conflito com o governo federal 
culminou em julho de 1932 com a 
Revolução Constitucionalista* que, 
apesar de não ter contado com o 
apoio previsto de Minas Gerais e 
do Rio Grande do Sul, e de ter sido 
sufocada pelas forças federais, con
seguiu um êxito político.

Depois da revolta paulista, o go
verno federal aproximou-se das oli
garquias regionais e concretizou 
sua promessa de convocar uma 
Constituinte para terminar o pe
ríodo de exceção do Governo Pro
visório. Enquanto isso, o tenen
tismo fracassou em suas tentativas 
de organizar-se em partido e ga
nhar uma base social estável, co
meçando a perder sua influência no 
meio federal, reconciliado com as 
antigas oligarquias.

A crise econôm ica mundial de 1 9 3 0  teve im portantes reflexos no Brasil. Um  
deles foi a crise de superprodução cafeeira, contornada pela queima de esto
ques e o estím ulo ao cultivo de cafés finos. Paralelam ente, aum entou a pro
dução do algodão para o mercado in tem o e a indústria tôxtil
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A resistência oligárquica ao centralismo federal e ao tenentism o gerou a revolta constitucionalista de 193 2 .

Üma Assembléia Constituinte de 
tendências heterogêneas e com pre
domínio das classes conservadoras 
foi eleita em maio de 1933. A nova 
Constituição*, promulgada em ju 
lho de 1934, manteve, em suas 
grandes linhas, o modelo liberal da 
Constituição de 1891, revelando ao 
mesmo tempo a tendência à institu
cionalização do intervencionismo 
estatal (que pode ser atribuída em 
parte à pressão da  ala tenentista da 
Constituinte).

Entre outras inovações, a Cons
tituição de 1934 incluía os princí
pios básicos da legisiação traba
lhista que havia sido introduzida 
pelo Governo Provisório e instituía 
a representação profissional no 
Congresso (refletindo as tendências 
ao corporativismo*, em moda na 
Europa), o salário mínimo e a Jus
tiça do Trabalho, além de estabele
cer a função social da propriedade 
privada. Continha títulos especiais 
sobre os direitos e garantias indivi
duais*, sobre a ordem econômica e 
social, sobre a educação e a cul
tura, entre outros.

Paralelamente, eram aprovados 
(a 10 de julho de 1934) o Código 
de Aguas e o Código de Minas, 
destinados a defender as riquezas 
minerais e a energia hidráulica do 
país. Os dois códigos expressavam 
principalmente o nacionalismo* 
dos tenentes, por influência dos 

uais também foi aceito o voto in- 
ireto para a primeira eleição presi

dencial.
Getúlio Vargas foi eleito, para 

um período de quatro anos, a 17 de 
julho de 1934, data que marca o 
fim do Governo Provisório.

Radicalização

A normalidade constitucional 
apoiava-se em bases precárias. O 
Brasil iniciava um processo de mu
dança em que se mesclavam as 
transformações políticas expressas

no movimento de 1930 e a orienta
ção econômica, forçada em grande 
parte pela crise mundial da mesma 
epoca. Após dois anos de intensa 
crise (1931/32) ganhou impulso o 
processo de industrializaçao, com 
reflexos na urbanização, notada- 
mente no Centro-Sul do país.

Ao nível sócio-político, a crise 
econômica mundial gerava uma 
descrença nas soluções liberais, in
centivando por isso, sobretudo nas 
camadas urbanas, uma maior apro
ximação das ideologias de direita e 
de esquerda.

Setores das elites e das classes 
médias passaram a ser atraídos pe
las idéias corporativistas que se de
senvolviam na Europa a partir da 
década de 1920. As doutrinas cor
porativistas criticavam tanto o 
ponto de vista liberal de representa
ção política dos cidadãos (através 
dos partidos e do sufrágio univer
sal) como as concepções sociali- 
zantes, tendentes a ressaltar as de
sigualdades sociais e a defender a 
autonomia dos trabalhadores, com 
o objetivo de alcançar uma trans
formação da sociedade. Difundiam 
a representação dos diferentes seto
res profissionais em câmaras cor
porativas, onde os interesses destes 
setores seriam conciliados sob a tu
tela do Estado.

A partir das concepções corpo
rativistas, e com uma coloração 
fascista, surgiu a Ação Integralista 
Brasileira, como partido político 
representante do chamado radica
lismo de direita.

Ao mesmo tempo, setores operá
rios e da classe media eram influen
ciados pelas idéias do socialismo*, 
processo que já  vinha ocorrendo 
desde a revolução russa*. A 
Aliança Nacional Libertadora 
(ANL), coalizão de forças cujo nú
cleo principal era representado pelo 
Partido Comunista Brasileiro, 
apresentava a tendência radical de 
esquerda. Durante o ano de 1934,

o tenentismo foi desaparecendo 
gradativamente como movimento 
político organizado e seus antigos 
integrantes se fragmentaram, op
tando por uma adesão ao governo, 
ao integralismo* ou à ANL.

Reforço do poder 
central

Nessa fase constitucional e de 
radicalização política, o governo 
de Vargas apoiou-se fortemente nos 
altos escalões do Exército. Esses 
militares pretendiam um Estado 
autoritário que eliminasse a agita
ção social e política e a falta de 
coesão nacional, estabelecendo na 
sociedade uma disciplina similar à 
adotada pelas Forças Armadas.

Já em 1934 o governo começava 
a tomar medidas coercitivas para 
reprimir as agitações sociais. Em 
março de 1935, o Congresso apro
vou a Lei de Segurança Nacional, 
sancionada a 4 de abril pelo presi
dente da República.

Essa lei era quase simultânea à 
formação da Aliança Nacional Li
bertadora, que fora lançada publi
camente a 30 de março. Surgindo 
como frente única dos. partidos de 
esquerda, sindicatos e antigos gru
pos tenentistas, a ANL começou a 
se expandir, promovendo greves e 
manifestações. Sua intensa propa
ganda, feita sob o lema “ Pão, Terra 
e Liberdade”, preconizava o cance
lamento da dívida externa, a nacio
nalização das empresas estrangei
ras e o fim dos latifúndios, entre 
outras medidas. Agravou-se o con
flito ideológico entre os partidários 
da Aliança e os integralistas, e 
houve choques de rua.

Em julho de 1935, desenca- 
deou-se violenta campanha oficial 
contra a ANL, depois de um dis
curso em que o líder da organiza
ção pregara a deposição do go
verno. A ANL foi declarada fora 
da lei como entidade subversiva,

sua sede fechada, seus líderes per
seguidos. Em novembro do_ mesmo 
ano, contudo, a organização pros
crita lançou-se num movimento re
belde: era a chamada intentona mi
litar comunista, que eclodiu 
inicialmente no Rio Grande do 
Norte e em Pernambuco, lugares 
onde foi facilmente sufocada pelas 
forças governamentais. No Rio de 
Janeiro, a rebelião ocorreu na Es
cola de Aviação e no 3.° Regi
mento de Infantaria da Praia Ver
melha, onde os_ revoltosos 
dominaram a situação de início, 
mas acabaram cercados e derrota
dos. Começou a prisão dos impli
cados na revolta e a caça aos sus
peitos. A insurreição contara 
principalmente com a participação 
das lideranças do Partido Comu
nista e de militares adeptos da 
ANL.

A violência empregada pelos co
munistas e o fracasso de seu movi
mento favoreceram o reforço do 

oder central: já  em 25 de novem- 
ro de 1935, logo depois da re

volta, Vargas conseguiu que o Con
gresso lne conferisse poderes 
especiais de emergência, além da 
decretação do estado de sítio, que 
seria prolongado até junho de 
1937. Criou-se também (outubro 
de 1936) o Tribunal de Segurança 
Nacional, para o julgamento dos 
implicados na revolta.

Em junho de 1937, o Congresso 
recusou-se a prorrogar novamente 
o estado de sítio. Ao mesmo tempo, 
desenvolvia-se no país a campanha 
para as eleições presidenciais que 
deveriam se realizar por voto direto 
em janeiro de 1938. Entretanto, os 
defensores de um regime autoritá
rio haviam acumulado forças, com 
ação facilitada pelas concessões 
que o Congresso fizera em meses 
anteriores, conduzindo a um re
forço do Poder Executivo. Os inte
gralistas —  dos quais Vargas se 
aproximara — forneceram o ingre
diente para criar um clima favorá
vel à preparação do golpe de Es
tado, ao forjarem um “plano 
comunista” de tomada do poder, o 
Plano Cohen. O presidente pediu a 
declaração do “estado de guerra” ; 
ainda sób o impacto das ocorrên
cias da intentona, o Congresso 
aprovou a medida.

Amadureceram assim as condi
ções para o golpe do Estado Novo, 
que iniciaria novo período da histó
ria brasileira: a 10 de novembro de 
1937 o Congresso foi cercado e fe
chado, e o presidente da República 
assumiu poderes ditatoriais, pondo 
fim à Segunda República.

Política econômica

A Segunda República nascera 
numa época de crise: a Grande De
pressão Mundial de 1929, redu
zindo o poder de compra dos países 
desenvolvidos, diminuíra o comér
cio* exterior brasileiro, afetando 
sobretudo o café. Os preços desse 
produto caíram de uma maneira 
incrível e acentuou-se a superpro
dução já  existente no período ante
rior. A queda dos preços superava 
em muito o aumento das exporta
ções, reduzindo em aproximada
mente um terço a receita da expor
tação, em relação ao nível medio 
dos anos 1925/1929.
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Mas o colapso da cafeicultura 
brasileira foi evitado por uma reto
mada drástica da política de defesa 
do produto, do qual dependia em 
grande parte a economia nacional: 
o governo voltou a comprar os ex
cedentes e os queimou —  pois com 
a crise era inútil formar novos esto-

a
ues, que o mercado não tinha con- 
ições de absorver. De 1931 a 

1940, foram queimados 78 milhões 
de sacas de café, quase um terço da 
produção nesse período. G aran
tia-se dessa maneira a renda in
terna e o emprego, e ao mesmo 
tempo se desestimulava a amplia
ção da cafeicultura. Boa parte das 
inversões agrícolas passaram a se 
dirigir a certos produtos que se tor
navam mais rentáveis, principal
mente o algodão*.

A queda na receita de exporta
ções afetou a receita federal, que se 
assentava basicamente no imposto 
sobre produtos importados. Ò go
verno adotou medidas de controle 
cambial, com a finalidade de regu
lar a oferta de divisas. Paralela
mente, a dificuldade em importar 
acelerava o processo de substitui
ção de importações, estimulando a 
produção industrial.

O comércio exterior sofreu uma 
importante modificação, durante a 
Segunda República. Evitando até o 
fim da década de 1930 (quando 
eclodiria a Segunda* Guerra Mun
dial) o alinhamento político inter
nacional, o governo procurava tirar 
proveito da competição entre os 
países desenvolvidos, comerciando 
com todos os proponentes.

Segundo Reinado 
no Brasil

Alguns autores observam que o 
governo poderia ter explorado me
lhor a rivalidade internacional, ob
tendo procura em maior escala, 
bens de capital dos quais necessi
tava a economia brasileira em ex
pansão. Mas, de modo geral, a polí
tica oficial foi bem sucedida no 
comércio exterior. Uma conseqüên
cia foi o aumento da participação 
percentual da Alemanha no valor 
das exportações brasileiras: a parti
cipação alemã passou de 12,9% em 
1929 para 23,8% em 1937, en
quanto a dos Estados Unidos bai 
xou de 30,1% para 22,9% e a da 
Grã-Bretanha de 19,2% para 12%. 
0  aumento da importância do al
godão nas exportações brasileiras, 
garantido principalmente pelas 
compras alemãs, contribuiu assim

f
iara reduzir os efeitos da crise ca- 
êeira no Brasil.

A redução na capacidade de im
portar e a política cambial do go
verno favoreceram grandemente a 
industrialização: 34 690 novos es
tabelecimentos industriais foram 
criados na década de 1930, e a pro
dução industrial cresceu a uma 
taxa média de 8,4% ao ano, en
quanto a agricultura cresceu muito 
pouco (apenas 2,2% ao ano nesse 
mesmo período).

O crescimento industrial ba- 
seou-se sobretudo na sobre-utiliza- 
ção da capacidade instalada das in
dústrias, uma vez que a importação 
de máquinas e equipamentos estava 
proibida em vários ramos indus
triais (como era o caso do setor têx
til), exceto para reposição de equi-

pamento gasto. (Esse tipo de 
crescimento, embora acelerasse a 
substituição de importações, teria 
efeitos negativos num período pos
terior, quando a indústria nacional
—  principalmente a têxtil — se 
apresentaria com grande parte do 
equipamento desgastado e custos 
elevados,por não ter acompanhado 
a evolução da tecnologia, dimi
nuindo a capacidade de concorrer 
com produtos estrangeiros.)

Globalmente, a substituição de 
importaçõesavançou mais significa- 
tivamente nos ramos têxtil, de ves
tuário e de produtos alimentícios. 
A indústria de minerais não-metáli- 
cos apresentou elevadas taxas de 
crescimento da produção, princi
palmente a de cimento, que passou 
a suprir em 85% as necessidades 
do país.

0  surto industrial da Segunda 
República resultou não tanto de 
uma política deliberada do governo 
federal, mas dos efeitos indiretos da 
política cambial por ele adotada 
para equilibrar as finanças. E foi a 
folga oferecida pela crise interna
cional que permitiu o grande au
mento na produção das indústrias 
básicas instaladas na década de 
1930, como, por exemplo, a de ci
mento e a metalúrgica.

VEJA TAM BÉM : Brasil —  H istó
ria: Constitucionalista, Revolução; 
Estado Novo; Integralismo; Pri
meira República no Brasil; Tenen- 
tis mo.

O Segundo Reinado brasileiro 
(1840/1889) caracterizou-se por 
importantes transformações econô
micas (as quais conduziram a so
ciedade semicolonial a um capita
lismo incipiente).

Com o surto cafeeiro, o eixo eco
nômico deslocou-se do norte para 
o sul, e grandes movimentos de po
pulação modificaram a distribui
ção demográfica. Paralelamente, a 
economia era dinamizada em sua 
infra-estrutura pela instalação de 
companhias de estradas de ferro, 
telégrafo e navegação, além de ban
cos e empresas financeiras. E o de
senvolvimento da  imprensa am
pliara a cultura nos centros 
urbanos, além de estimular uma 
produção literária nacional.

Esse importante conjunto de mu
danças pressionava as instituições 
monárquicas, principalmente a ar
caica estrutura política (que limi
tava a participação das camadas 
sociais emergentes).

Consolidação

O período das Regências*, ini
ciado com a abdicaçao de D. Pe
dro* I (7 de abril de 1831), termi
nou por iniciativa dos liberais, que 
obtiveram êxito em seu movimento 
pela maioridade de D. Pedro* II. 
Em 23 de julho de 1840, uma as
sembléia convocada pelo próprio 
imperador (então corn 14 anos) de
cretava sua maioridade. Acabava 
assim o conturbado periodo regen- 
cial, marcado por rebeliões regio
nais e pela intensa luta pelo poder, 
conflitos que definiriam os dois 
grandes partidos dominadores da 
política em todo o Segundo Rei
nado (Liberal e Conservador).

Com  a maioridade de Pedro de A l
cântara teve  inicio o I I  Reinado.

Vargas governou com  poderes especiais desde fins de 193 5 , criando condições para o golpe do Estado Novo.
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Embora aberto pelos liberais (o 
mesmo grupo que pressionara D. 
Pedro 1 a abdicar), o novo período 
começou com a consolidação das 
instituições monárquicas herdadas 
do Primeiro* Reinado (as quais, no 
início da fase regencial, haviam 
sido combatidas por líderes liberais 
como o Padre Feijó*).

O primeiro gabinete formado era 
liberal, mas, ao indispor-se com o 
Poder Moderador — o monarca 
— , foi substituído por outro, con
servador (março de 1841). Este ga
binete tratou de assegurar o rápido 
fortalecimento dás instituições 
monárquiças_através de medidas 
como a reforma do Código do Pro
cesso Criminal e o restabeleci
mento do Conselho de Estado (ór
gão de consulta e assessoria do 
imperador, que fora extinto pela 
Regência em 1834). Além disso, os 
conservadores conseguiram, em 
1842, que o imperador dissolvesse 
a Câmara, de maioria liberal, ale
gando que houvera fraude nas elei
ções. A medida provocou a cha
mada Revolução Liberal*, liderada 
por Tobias* de Aguiar e por Feijó 
em São Paulo, e por Teófilo Ot- 
toni* em Minas Gerais. Sorocaba 
(SP) e Barbacena (MG), as primei
ras cidades a se rebelarem, recebe
ram a adesão de outras, proclama
ram presidentes nas duas 
províncias e pretendiam tomar as 
respectivas capitais. Mas os insur- 
retos foram derrotados pelo Exér
cito Pacificador, do Barao de Ca
xias*. A anistia aos presos chegou 
em 1844, quando subiu ao poder o 
Partido Liberal, que já  estava bas
tante enfraquecido em suas posi
ções, sobretudo as de sua ala mais 
radical, favorável à descentraliza
ção político-administrativa e ao 
abolicionismo*.

Nesse período em que ocuparam 
o poder (1844/1848), os liberais, 
distanciados das posições que os 
animaram na Regencia e na rebe
lião de 1842, preservaram as medi
das tomadas pelo gabinete conser
vador que os precedera, e 
consentiram numa reforma eleito
ral (1846) que duplicou a renda ne
cessária para  o exercício dos direi
tos políticos, tornando ainda mais 
elitista a participação nas eleições. 
Foi nessa fase que, para proteger a 
economia nacional do grande 
afluxo de mercadorias inglesas, o 
Gabinete de Manuel Alves* Branco 
elevou as tarifas sobre importações 
(1844).

Com a criação da presidência do 
Conselho de Ministros, em 1847, 
reforçou-se a tendência parlamen
tarista que prosseguiria até o fim 
do Império, embora na prática o 
predomínio da vontade do Poder 
M oderador esvaziasse esse “parla
mentarismo” formal.

Ao final da primeira década do 
novo reinado, a centralização mo
nárquica se efetivara, e as últimas 
rebeliões haviam sido sufocadas: A 
Guerra dos Farrapos* terminou em 
1845 e a Insurreição Praieira* foi 
completamente dominada em 1849. 
Também marcaram esses dez anos 
as pressões da Inglaterra, à qual a 
economia brasileira estava em 
grande parte subordinada, para que 
se extinguisse o tráfico de escravos. 
Através do bill Aberdeen, de 1845, 
os ingleses passaram a intervir até

mesmo no próprio território brasi
leiro, para reprimir o comércio 
escravista.

Apogeu

A liberação dos capitais, antes 
aplicados na importaçao de escra
vos, ativou os negócios em vários 
setores da economia, e  causou 
grande aumento da circulação mo
netária (estimulada ainda por emis
sões do Banco do Brasil e facilida
des de crédito).

Por isso, na década de 1850 sur
giram 62 novas empresas indus
triais, catorze bancos, vinte compa
nhias de navegação, 23_ de seguros, 
oito de mineração, três de trans
porte urbano e oito de estradas de 
ferro, entre outras. Mas boa parte 
delas constituía-se de empreendi
mentos especulativos, de caráter 
temporário, e as crises financeiras 
de 1857 e 1864 encarregaram-se de 
acabar com a maioria. Contudo, 
esse período deixou importantes 
marcas, como as primeiras linhas 
telegráficas (1852) e a primeira es
trada de ferro (1854).

Também foi a partir de 1850 que 
se realizou um reajustamento eco- 
nômico-financeiro do país, para o 
qual contribuíram a extinção do 
tráfico (que liberou capitais) e o de
senvolvimento da lavoura cafeeira.

Cultivado inicialmente na Bai
xada Fluminense e no vale do Pa
raíba, o café* expandiu-se para o 
oeste paulista e tornou-se o princi
pal produto brasileiro de exporta
ção. Isso permitiu a restauração do 
balanço de contas externas ao país 
em mvel nunca antes alcançado. 
Em certos anos, o café chegou a 
contribuir com 70% do valor total 
das exportações. Os demais produ
tos da agricultura de exportação 
eram o açúcar*, em fase de deca
dência desde o século anterior por 
causa da concorrência internacio
nal; o algodão*, estacionário e sem 
perspectivas pelo mesmo motivo; o 
cacau*, cultivado na região baiana 
de Ilhéus; e a borracha , que atin

giria seu apogeu no final do século.
As relações econômicas com/ a 

Inglaterra, que dominava o comér
cio exterior brasileiro desde a aber
tura dos portos (1808), resultaram, 
nessa fase expansionista, num 
afluxo de capitais estrangeiros des
tinados sobretudo ao aparelha- 
mento de portos e estradas de ferro, 
que formavam a infra-estrutura do 
comércio externo. O Barão de 
Mauá*, Irineu Evangelista de 
Sousa, surgiu na época como o 
mais arrojado capitalista brasileiro 
investindo em estaleiros, compa
nhias de navegação, estradas de 
ferro e outros empreendimentos.

A modificação da política adua
neira pela tarifa Alves Branco 
(1844) também contribuiu para 
esse reajustamento econômico: au
mentando para o dobro as taxas de 
importação, ofereceu certa prote
ção à atividade industrial. Embora 
crescesse durante o período, a in
dústria não tinha mercado interno 
suficiente e sofria a concorrência 
dos produtos britânicos, de maior 
aceitação. Depois de 1860, quando 
a tarifa de importação foi elevada 
para 50%, começaram a surgir in
dústrias maiores.

Mas o centro da problemática 
político-econômica do Segundo 
Reinado foi a mão-de-obra. Depois 
de 1850, as prósperas plantações 
sulinas de cafe passaram a recorrer 
ao tráfico interprovincial de escra
vos, o que apenas atenuava o pro
blema. A redução da massa es
crava, cujo crescimento vegetativo 
era negativo, ameaçava de colapso 
o sistema produtivo do país.

Recorrer ao trabalho livre do 
imigrante europeu foi a solução en
contrada por alguns produtores de 
café, como o Senador Nicolau de 
Campos Vergueiro*. Mas compati
bilizar esse trabalho com o servil 
era uma tarefa difícil. Muitos imi
grantes queixavam-se de que eram 
tratados quase como escravos, cau
sando protestos de países europeus, 

ue colocaram obstáculos à saída 
e mais pessoas para o Brasil. Na

busca de uma solução, grandes 
agricultores defenderam uma imi
gração promovida e subvencionada 
pelo governo, que cobriria os gas
tos de transporte até as fazendas, 
onde os imigrantes seriam admiti
dos como assalariados. O governo 
adotou essa solução e os imigrantes 
começaram a afluir a São Paulo. 
Ao mesmo tempo, para a ocupação 
do extremo sul optava-se pelo sis
tema da colonização: os estrangei
ros recebiam pequenas glebas e es
tabeleciam-se como proprietários 
autônomos.

O fluxo imigratório começou a 
atingir níveis expressivos em 1876, 
com cerca de 7 000 pessoas. No 
ano seguinte, já  eram 13 000. Em 
1888, ano da abolição do trabalho 
escravo, chegaram 133 000 imi
grantes, nível que se manteve até o 
fim do século.

Política da conciliação

O fim das rebeliões, o progresso 
econômico e o caráter igualmente 
elitista dos dois partidos permiti
ram uma fase de tranqüilidade que 
se manifestou mais claramente na 
política de Honório Hermeto Car
neiro Leão, Marquês do Paraná*. 
Ele conseguiu agrupar liberais e 
conservadores no Ministério da 
Conciliação” (1853). Quando o 
marquês morreu (1856), recomeçou 
a sucessão de gabinetes, abalando 
a paz partidária.

Outra tentativa conciliatória, 
feita de 1862 a 1868, foi a Liga (ou 
Partido) Progressista, que reunia 
elementos moderados de ambos os 
partidos. Mas, nessa fase de deca
dência liberal, a “ liga” só podia 
pender para o lado conservador. 
Por isso, os elementos que real
mente tinham algo do progres- 
sismo” — como, por exemplo, 
Teófilo Ottoni e Jose Bonifácio, o 
Moço (1827-1886) —  logo se afas
taram dela.

A política dominante tentava re
forçar as instituições monárquicas. 
Em 1866, observou-se um sinal de

A escravatura desaparecia no mundo, mas no Brasil resistiria até fins da monarquia. (Gravura de Rugendas.)
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A Guerra do Paraguai abalou as finanças do Im pério e debilitou o Poder M oderador. (Caricaturas da época.)

renascimento da antiga oposição, 
através da fundação do jornal Opi
nião Liberal, que defendia medidas 
como o Senado temporário e ele
tivo, o sufrágio direto e generali
zado e a extinção do Poder Mode
rador e do trabalho escravo.

Mas a queda do terceiro G abi
nete (de Zacarias de Góis e Vas 
concelos*), a 16 de julho de 1868, 
e o novo Ministério formado repre
sentaram uma opcão do Império 
para com o passado. A partir daí, 
as posições políticas tenderam à ra
dicalização.

Dias depois da queda do Gabi 
nete Zacarias, os afastados do po
der fundaram o Centro Liberal, que 
daria origem ao Clube Radicai e 
depois ao Partido Republicano.

Portanto, 1868 marcou uma re
composição de forças e objetivos.

A monarquia prosseguiria, às vezes 
até com o antigo esplendor, mas 
seus limites eram claros e entrava
vam o avanço da sociedade, que 
mostrava sinais de mudança.

Po lítica  externa

As Questões Platinas* m arca
ram a política externa no período 
de apogeu do Segundo Reinado: 
motivado pelo interesse na livre na
vegação do rio da Prata, o governo 
imperial interveio militarmente em 
conflitos no Uruguai, na Argentina 
e no Paraguai (em 1851, 1852 e 
1864, respectivamente).

As relações com a Inglaterra, 
que se haviam normalizado após a 
extinção do tráfico negreiro, sofre
ram uma ruptura em 1863 por 
causa da Questão* Christie.

O maior acontecimento da polí
tica externa do Segundo Reinado 
foi a Guerra do Paraguai*, pelas 
conseqüências que teve na socie
dade. Com o término do conflito, 
em 1870, surgiu uma série de mani
festações e campanhas contestató- 
rias ao governo imperial, entre as 

uais aquelas gue foram provoca- 
as pela Questão Religiosa* e pela 

Questão Militar*.
O Brasil havia entrado na guerra 

sem preparo suficiente, e em plena 
crise de formação e crescimento. A 
longa duração das lutas (1865/
18 70) abalou as finanças da nação, 
além de exacerbar os problemas 
sociais.

Agravaram-se as conseqüências 
dos vultosos empréstimos externos 
e das emissões de papel inconversí- 
vel, aos quais se recorrera para cus

tear a guerra. O desequilíbrio orça
mentário tendia a ser crônico e foi 
compensado, até o final do Impé
rio, com empréstimos externos.

Sociedade em transformação

O surto do comércio exterior im
pulsionado pelo café, estimulou o 
desenvolvimento das cidades, que 
se processava muito lentamente ha
via mais de um século. Na década 
de 1850, surgiram 146 novas com 
panhias comerciais (contrastando 
com as quatro únicas do período 
1838/1850), que procuravam aten
der à demanda crescente da econo
mia de exportação.

Essas atividades comerciais — 
que em grande maioria estavam em 
mãos de estrangeiros — abriam 
novas oportunidades de trabalho 
para a população urbana. A cria
ção de bancos e pequenas indús
trias e a expansão dos serviços pú
blicos também utilizavam essa 
mão-de-obra livre das cidades. Mo
dificava-se assim o aspecto da so
ciedade brasileira a partir dos seto
res urbanos, onde se formava uma 
pequena classe média ligada ao co
mércio, às finanças e a incipiente 
indústria: eram funcionários públi
cos, profissionais liberais, padres, 
militares, estudantes.

Dessas novas camadas sociais 
surgiram então novas atitudes eco
nômicas (mais ligadas a uma eco
nomia de mercado interno, até en
tão quase inexistente) e também 
novas idéias (comprometidas com 
o liberalismo* europeu e com o po
sitivismo*).

Ao mesmo tempo, os senhores 
fundiários da região mais recente 
do café, o oeste de São Paulo, rom 
piam os estreitos limites de atuação 
da classe agrária tradicional e in
corporavam atitudes mais arroja
das para a formação de riqueza: in
troduziram novas técnicas de 
trabalho, buscaram mão-de-obra 
mais rentável que a escrava (imi
grantes) e passaram a investir em 
atividades urbanas.

Essas novas camadas urbanas e 
rurais contrapunham-se aos setores 
políticos dominantes, ligados à an
tiga e decadente estrutura rural.

D eclín io

No período final (1870/1889), o 
Império já  não conseguia deter as 
forças de oposição. Não era mais 
possível a política de conciliação, 
nem a defesa incondicional das ins
tituições imperiais. Temas que an
tes estavam fora de questão — 
como as reformas eleitoral e jud i
ciária, a extinção do escravismo, 
do recrutamento e da Guarda Na
cional —  agora eram discutidos 
abertamente. O Partido Liberal, 
com nova coragem, incorporou al
guns deles a seu programa.

As propostas de reforma pu
nham em discussão a natureza do 
regime representativo brasileiro e 
questionavam as bases da monar- 

uia: Poder Moderador, Conselho 
e Estado, Senado vitalício, estru

tura administrativa, centralização 
dos recursos fiscais e dependência 
das províncias em relação ao poder 
central.

Os debates envolviam a Câmara 
e o Senado. Diante das pressões
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As guerras no Prata e os conflitos com os m ilitares e a Igreja contribuíram  
para debilitar a legitim idade do poder monárquico. (Fam ilia real.)

crescentes, o problema escravista
— o mais urgente —  começou a 
receber medidas j>aliativas; como 
as leis de libertaçao dos recem-nas- 
cidos (1871) e dos sexagenários 
(1885), que já  revelavam o enfra
quecimento da velha estrutura polí
tica. O escravismo também pesava 
negativamente nas relações interna
cionais, numa época de Revolução 
Industrial* na Europa e nos Esta
dos Unidos.

Resolvida a questão servil com a 
Abolição, em 1888, colocou-se em 
pauta na Câm ara e no Senado o 
problema da descentralização ad
ministrativa, desejada pelos pólos 
econômicos mais dinâmicos.

O governo recusou a descentrali
zação federativa e propôs algumas 
medidas que resultariam em ampla 
autonomia provincial. Mas já  era 
tarde. A grande agitação desenca
deada pelo abolicionismo fora ca
nalizada em seguida para a propa
ganda republicana.

A Proclamação da República* 
significou a implantação da auto
nomia provincial através do sis
tema federativo, suprimindo as 
grandes bases da estrutura política 
imperial: Poder Moderador, Sena
do vitalício e sistema bipartidário.

A  m udança

Período de transição entre a 
época colonial e a contemporânea, 
o Segundo Reinado jjreparou a 
chamada “modernizaçao” do país, 
seu surgimento como economia ca
pitalista. Isso foi possível devido a
fenômenos que ocorreram na 
época, como o surto do café, o rá
pido crescimento das cidades, o
surgimento do trabalho livre, a

emergência de um mercado interno 
e de alguma atividade industrial.

Foi no Segundo Reinado que o 
sudeste* brasileiro começou a ga
nhar a atual proeminência. Com o 
desenvolvimento do café e o agra
vamento da decadência do nor
deste*, correntes migratórias fortes 
e constantes passaram a dirigir-se 
para o sudeste. Esse movimento 
tornou-se mais intenso depois da 
grande seca de 1877, que despo
voou o interior nordestino, do 
Ceará à Bahia, modificando o 
equilíbrio demográfico do país. Ou
tros importantes centros de atra
ção, além do sudeste, foram o vale 
amazônico, devido ao surto da bor
racha: e o sul da Bahia, com o pro
gresso da produção de cacau.

Também foi no Segundo Rei
nado que começou o povoamento 
do centro-oeste, feito principal
mente por pecuaristas originários 
de Minas Gerais. A região que em 
meados do século XIX não tinha 
mais que 6 000 habitantes (entre os 
quais cerca de 4 000 índios semici- 
vHizados), chegou a uma popula
ção de 200 000 pessoas no fim do 
Império.

VEJA TAM BÉM : Abolicionismo; 
Brasil —  História; Caxias; Farra
pos, Guerra dos; Liberal, Revolu 

ão; Mauá; Militar, Questão; Na 
uco; Paraguai, Guerra do; Pedro 

I; Pedro II; Platinas, Questões; 
Praieira, Insurreição; Primeira R e
pública no Brasil; Primeiro Rei
nado no Brasil; Questão Christie; 
Regências no Brasil; Religiosa, 
Questão; República Brasileira, 
Proclamação da.

Segurança 
Nacional

“ Segurança nacional” pode sig
nificar coisas diferentes para os po
vos diferentes: a garantia do status 
quo, para uns; para outros, algo 
que se alcança pela agressão, con
quista de territórios ou mesmo a 
subjugação de outros povos ou na
ções. Ela resulta da maior ou me
nor capacidade de se fazer face às 
ameaças à estabilidade da vida na
cional, ou seja, das condições de 
segurança que possui para neutrali
zar as de insegurança.

A complexidade implícita na de
finição de “segurança nacional” 
decorre da própria complexidade 
do mundo como um todo, com mu
danças rápidas e profundas em to
dos os campos de atividade, sejam 
eles político, econômico, social, mi
litar, ideológico, religioso, cientí
fico ou tecnológico. Assim, entre as 
razões de insegurança de uma na
ção estão as de ordem material (es
cassez de recursos, indústria primi
tiva ou incipiente, dificuldades de 
recursos financeiros, incompatibili
dade entre os meios a proteger e o 
nível ideal de proteção, pobreza, 
etc.); as de ordem cultural (igno
rância, principalmente — falta de 
educação e de conhecimentos para 
acompanhar o desenvolvimento 
científico e tecnológico modernos, 
para participar do processo politi
co-cultural do país e para conquis
tar o bem comum); e, finalmente, 
as de ordem moral e espiritual.

Há também razões de insegu
rança oriundas do cenário interna
cional. Certas nações baseiam seu 
equilíbrio na insegurança de ou
tras, pela ameaça de domínio, di
reto ou indireto; e há também aque
las que, por sua projeção 
internacional, despertam ambições

e criam novos interesses que podem 
resultar em áreas de atrito, gerando 
obstáculos e crises (e, portanto, 
constituindo-se em razões de inse
gurança para essas nações).

Essas causas de insegurança 
normalmente incidem sobre os inte
resses, aspirações e sobre os objeti
vos nacionais, que, em síntese, po
dem estar vinculados à sociedade 
(suas causas fundamentais, entre 
elas as que visam ao bem comum); 
à nação (como comunidade agluti
nada por interesses comuns e fato
res tradicionais) e ao Estado* 
(como sociedade civil constituída 
de nação ou nações, regendo-se por 
leis próprias e gozando dos direitos 
de soberania).

Os interesses nacionais expres
sam a rei ação entre o elemento na
cional e aquilo que se acredita in
dispensável, no tempo e no espaço 
de sua determinação, dentro de 
condições adequadas, para o pre
sente e o futuro do Estado. Esses 
interesses sofrem uma gradação 
hierárquica. Há os opcionais, que 
sob determinadas condições podem 
ser relegados a plano secundário 
sem vir a afetar a estabilidade e o 
desenvolvimento da comunidade. 
Os interesses vitais, por seu lado, 
têm caráter imperativo e estão inti
mamente ligados às próprias condi
ções existenciais da comunidade, 
sua segurança e sua prosperidade. 
Relacionam-se com soberania, in
dependência, integridade territorial, 
unidade nacional, estilo básico da 
vida, desenvolvimento material, 
cultural e espiritual e outros dese
jos, cuja realização pode propiciar 
bem-estar crescente aos elementos 
que constituem a nação.

Os interesses nacionais, desde 
que, por sua importância, ampli
tude, vontade do povo e outras cir
cunstâncias, integrem-se na cons
ciência nacional, em suas classes 
dirigentes e dirigidas, transfor
mam-se em aspirações nacionais. 
A aspiração nacional é, portanto, a 
forma subjetiva de que se reveste o 
interesse nacional, quando este é

O controle dos recursos energéticos principais, com o o petróleo, constitui 
uma das metas prioritárias do ponto de vista da segurança nacional.
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projetado na mentalidade coletiva 
da nação.

As aspirações e os interesses na
cionais, devido a circunstâncias 
conjunturais, ou conseqüentes de 
determinada fase da evolução do 
país, podem traduzir-se em objeti
vos nacionais. Ao Estado cabe rea- 
lizâ-los e preservâ-los, tanto no âm
bito interno como na esfera 
internacional.

Os interesses e aspirações vitais 
(os que subsistem por largos perío
dos de tempo, como um bem a ser 
conservado, ou fim a ser alcançado 
sem prazo certo) são os objetivos 
nacionais permanentes (no Brasil 
designados pela sigla ONP). Eles 
podem vir a sofrer alterações resul
tantes de mudanças fundamentais 
na conjuntura nacional ou interna
cional, mas, em cada comunidade 
nacional, constituem a motivação 
fundamental de toda ação política 
a ser encetada pelo Estado, interna 
ou externamente.

Nem sempre tais objetivos estão 
ao alcance do poder do Estado. As
sim, resultantes de situações dura
douras, contingentes, preparatórias 
ou intermediárias, têm-se os objeti
vos nacionais atuais (ONA, no 
Brasil): aqueles que, no quadro de 
determinada conjuntura, consubs
tanciam os fins que a comunidade 
nacional guer alcançar ou deve al
cançar. Sao conseqüência, normal
mente, do confronto entre o poder 
nacional e os interesses e aspira
ções da nação. (Conceitua-se o po
der nacional como a expressão in
tegrada dos meios de toda ordem 
de que dispõe efetivamente a nação 
numa época consjderada, para a 
promoção —  no âmbito interno e 
externo — , a consecução e m anu
tenção dos objetivos nacionais). Ou 
seja: é o instrumento da nação de 
que se vale o Estado para alcançar 
os fins almejados. O poder nacio
nal apresenta-se sob as expressões 
política, econômica, psicossocial e 
militar, conforme a natureza dos 
instrumentos de ação empregados e 
conforme a dominância dos direi
tos que produzem.

Segurança por áreas

A consecução e manutenção dos 
objetivos nacionais não se fazem 
sem obstáculos, e entre estes estão 
os fatores adversos (dificuldades de 
toda ordem, internas ou externas, 
que se interpõem aos esforços do 
Estado); os antagonismos (atitudes 
deliberada e intencionalmente con
trárias à conquista e manutenção 
desses objetivos); e as pressões. Es
tas derivam de antagonismos que 
dispõem de poder para estimular 
ou exercer coações e/ou violência 
ativa contra o que se estabeleceu 
como objetivos nacionais. As pres
sões manifestam-se de forma direta 
ou indireta, formal ou latente, ma
nifesta ou potencial. Elas são de 
valor variável e aquelas que atuam 
de forma preponderante e consti
tuem ameaça ponderável são as 
chamadas “pressões dominantes”.

Todos os aspectos da política 
nacional que procuram fazer face 
aos antagonismos e às pressões, se
jam  elas reais ou potenciais, carac
terizam a política nacional de segu
rança.

Compreende-se a segurança na

cional, também, como o grau rela
tivo de garantia, que (através de 
ações políticas, econômicas, psi
cossociais e militares) o Estado 
proporciona, em determinada 
epoca, à nação que jurisdiciona, 
para a consecução dos objetivos 
nacionais, a despeito de antagonis
mos ou pressões (existentes ou po
tenciais). Como a segurança nacio
nal é variável de acordo com os 
acontecimentos, os encarregados 
de sua manutenção não podem dei
xar de considerar sua evolução, em 
particular quando há possibilidade 
de ocorrência de novos antagonis
mos ou novas pressões (conseqüen
tes de fatores adversos ou mesmo 
provenientes dos antagonismos e 
pressões já  caracterizados).
__ Quando antagonismos e pres

sões manifestam-se ou produzem 
efeitos no âmbito interno do país, 
relacionam-se à segurança interna. 
Se são de origem externa e/ou po
dem produzir efeitos no domínio 
das relações internacionais, concer
nem à segurança externa.

A efetivação da segurança na
cional faz parte, no âmbito gover- 
ngmental, da política do Estado ou 
política nacional. (Os dois nomes 
costumam designar a mesma coisa, 
devido à identificação norm al
mente verificada entre nação e Es
tado, sendo este o instrumento polí
tico daquela.) Essa política é o 
conjunto integrado de normas, di
retrizes e planos de ação organi
zado e adotado pelo governo para 
definir, conquistar e preservar os 
objetivos nacionais. No amplo qua
dro relacionado com a vida e a di
reção de um país, existem proble
mas de sobrevivência e conserva
ção, e também problemas de evo
lução e progresso. Estes referem- 
se à prosperidade, e dão lugar à po
lítica nacional de desenvolvimento; 
aqueles são atinentes à garantia da 
efetividade e permanência da pros
peridade e conduzem à política na
cional de segurança. Ambas se

configuram no sentido de alcançar 
o bem-estar da comunidade. Isso 
significa que a política nacional de 
segurança não e isolada e indepen
dente. Está inserida no contexto da 
política nacional, integrando-a da 
mesma forma que a política nacio
nal de desenvolvimento: a política 
nacional é una e indivisível, com 
aspectos que, por suas característi
cas, repercutem particularmente 
numa ou noutra das áreas de segu
rança ou desenvolvimento.

A política nacional de segu
rança, integrada na política nacio
nal, orienta o poder nacional, vi
sando a garantir a conquista ou a 
manutenção dos objetivos nacio
nais, com a eliminaçao ou redução 
dos antagonismos ou pressões (ma
nifestos ou potenciais).

Algumas pressões podem ser su
peradas por meios pacíficos; outras 
provocam a intervenção violenta 
do poder, ou seja, a guerra para sua 
superação. Deste último caso resul
tam  as hipóteses de guerra, que tra
duzem a possibilidade de eclosão 
de conflitos, pressupondo que os 
meios pacíficos foram esgotados e 
que só resta a aplicação violenta do 
poder nacional.

A segurança nacional, portanto, 
tem por fim a conquista ou a manu- 
tençao dos ON P e ONA. E, em
bora dependa principalmente do 
poder militar, apóia-se também nas 
demais expressões do poder nacio
nal — a política, a econômica e a 
psicossocial.

De acordo com a natureza dos 
antagonismos ou das pressões con
sideradas, a ênfase de aplicação do 
poder nacional poderá se dar em 
uma ou outra de suas áreas.

Exercendo-se no campo político, 
o poder precisa atentar para a si
tuação interna e externa da nação. 
Internacionalmente, cada país deve 
escolher entre manter o status quo; 
evoluir pacificamente, sem coer
ções a (ou de) qualquer outra na
ção; ou buscar supremacia ou lide

rança sobre outras nações. A 
hipótese mais desejável é a se
gunda, na qual a nação aspira a 
progredir ao lado das demais. 
Neste caso, a política de segurança 
terá de obedecer aos princípios de 
concórdia com outros países, de 
respeito aos compromissos interna
cionais e de atendimento aos inte
resses recíprocos. Por outro lado, o 
conflito ideológico que fraciona o 
mundo em diversos centros de po
der traz conseqüências inevitáveis e 
importantes ao estabelecimento de 
uma política de segurança. Cada 
país deverá fixar sua posição na co
munidade internacional e medir o 
grau de decisão ou de influência 
que poderá ter nos organismos co
letivos. Ao mesmo tempo precisará 
furtar-se a cair passivamente nas 
zonas de influência, ou de incidir 
em imposições de outros países.

A fixaçao dos limites do mar ter
ritorial e um aspecto que tem 
grande influência na política ex
terna, com repercussão imediata na 
segurança nacional. Uma vez deli
mitada a extensão do mar territo
rial, cada nação terá o maior inte
resse em que esse limite seja 
respeitado. Á atuação política no 
âmbito externo deverá conduzir-se 
de forma a conseguir adesões de 
outras nações para fixação; dos 
mesmos limites, pois _ através de 
atuação em bloco será mais fácil 
obter o reconhecimento geral dos 
limites do mar territorial.

Mais importante ainda são as 
fronteiras terrestres. Quando uma 
nação admite que seu território está 
perfeitamente delimitado e não há 
questões de fronteira pendentes, 
sua política no âmbito externo não 
pode admitir que essa conformação 
territorial seja posta em dúvida. 
Não deve ser reconhecido sequer o 
direito de contestação.

Internamente, a ação política do 
poder com vistas à manutenção da 
segurança nacional preocupa-se so
bretudo com a subversão, quase 
sempre de origem externa, que se 
desenvolve entre a populaçao de 
muitos países, com o intuito de mi
nar a resistência do poder consti
tuído para substituí-lo por outro, de 
ideologia diferente ou de ideologia 
contrária. O caso mais comum e a 
ação de grupos comunistas em paí
ses capitalistas.

A reação política a essa ativi
dade deve ser a de procurar elimi
nar as causas que constituem as 
idéias-força da ação subversiva, ao 
mesmo tempo que se procurará es
clarecer a opinião pública, alertan- 
do-a sobre as finalidades desagre- 
gadoras dos subversivos e 
motivando-a a cooperar com o go
verno e a participar das medidas 
governamentais adotadas.

A política de segurança reprime 
os direitos e garantias individuais*, 
quando estes podem atritar com o 
bem público. O exercício das liber
dades individuais não pode preva
lecer sobre o respeito às leis e à au
toridade constituída.

Também é aspecto político de 
grande repercussão na segurança 
nacional a autenticidade das repre
sentações político-partidárias, que 
deverão ser a expressão real dos in
teresses e aspirações do povo, dota
das de apurado espírito público e 
despidas de interesses individuais.
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Além do razoável preparo intelec
tual requerido pela função política 
a desempenhar, o representante do 
povo deve ter um embasamento 
moral que o capacite a não ceder 
ã corrupção.

No campo econômico, a política 
nacional relaciona-se particular
mente com a área do desenvolvi- 
mento._ Ela se preocupa, sobretudo 
em países subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento, com a atuação de 
grupos econômicos internacionais 
que podem prejudicar o progresso 
nacional através de comportamen
tos discriminatórios quanto às ex
portações e importações, bem 
como quanto à política de fretes 
marítimos e de seguros. A política 
externa deve se drientar no sentido 
de ativa participação no âmbito 
mundial, visando basicamente à 
abolição de critérios restritivos 
para os produtos manufaturados 
dos países em desenvolvimento.

Outro aspecto importante do 
campo economico (com repercus
são na política de segurança) é o da 
desnacionalização das empresas. 
Há que se criar condições favorá
veis ao fortalecimento da empresa 
privada, aumentando-lhe a capaci
dade competitiva e eliminando as 
condições de inferioridade em que 
opera relativamente à estrangeira, 
permitindo-lhe, com níveis interna
cionais de eficiência, competir nos 
mercados interno e externo. Parale
lamente buscar-se criar atrativos às 
empresas privadas estrangeiras de 
forma a orientar suas atividades 
para setores que, pelo vulto dos in
vestimentos e pelo avanço da tec
nologia que exigem, tornam proibi
tiva qualquer participação do 
empresariado nacional.

Ainda nesse campo, os encarre
gados da segurança nacional dedi
cam especial atenção à ocupação 
dos espaços vazios (em países de 
grande extensão territorial e baixa 
densidade demográfica). A política 
deverá orientar o desenvolvimento 
das grandes regiões, de modo a re
duzir os desequilíbrios sócio-eco- 
nômicos no espaço nacional, preo
cupando-se em particular com o 
planejamento dos transportes e das 
comunicações, de forma a integrar 
as zonas pouco habitadas na comu
nidade nacional.

Outro aspecto de real importân
cia para a segurança é a aquisição 
da tecnologia avançada dos países 
desenvolvidos, com vistas a acele
rar o progresso nacional. Ao 
mesmo tempo, deve-se facilitar a 
pesquisa científica e tecnológica, de 
forma a adequar os meios de pro
dução às reais necessidades do 
pais; e criar incentivos à produção 
industrial de artigos de interesse 
para a segurança nacional, tais 
como recursos minerais estratégi
cos e equipamentos bélicos capazes 
de proporcionar autonomia ao po
der militar.

A área psicossocial apresenta os 
problemas mais delicados. A insa
tisfação pessoal é considerada a 
m ola mestra de todos os movimen
tos de rebeldia da massa. Por isso, 
a política de segurança de uma na
ção costuma estar atenta aos anta
gonismos resultantes de reivindica
ções (de toda ordem) que possam 
influir no estado de espirito do in
divíduo, criando condições favorá-

Para garantir a consecução dos objetivos nacionais, os Estados podem re
correr a meios bélicos (no alto) ou a pressões econôm icas (embaixo um  
efeito da política adotada pelos árabes em  1 9 7 3 , suspendendo ou reduzindo 
a venda de seu petróleo para os países que consideravam  hostis).

A insatisfação está na base dos movim entos de massa: a política de segu
rança de uma nação atenta para os antagonismos e tensões resultantes.

veis ao germe da desunião e da de
terioração do moral nacional. 
Assim, a autoridade constituída 
está sempre atenta às tensões so
ciais dos grandes centros urbanos, 
particularmente àquelas resultantes 
de desequilíbrios regionais.

Ainda nesse campo, a política de 
segurança deve estar voltada para 
a utilização dos meios culturais 
como instrumento de desagregação 
da sociedade, em especial no que 
diz respeito ao uso de tóxicos e en
torpecentes pela juventude e à di
vulgação de pornografia, que ge
ram o enfraquecimento do moral 
nacional.

Outro aspecto de importância si- 
tua-se na relação entre empregados 
e empregadores, onde as organiza
ções sindicais assumem papel de 
relevo para evitar movimentos que 
venham a perturbar a segurança 
nacional.

Empresas que absorvem grande 
contingente de mão-de-obra devem 
ser objeto de preocupação, de vez 
que sua deterioraçao econômica 
poderá repercutir na tranqüilidade 
social e ser explorada negativa
mente pelos meios de comunicação 
de massa, afetando dessa maneira 
os interesses da segurança nacio
nal. Integram ainda o campo psi
cossocial a estrutura, o funciona
mento e os reflexos da Previdência 
Social; a insatisfação do meio estu
dantil; o desvirtuamento da liber
dade de cátedra; o analfabetismo; a 
formação de núcleos estrangeiros; 
os antagonismos raciais e religio
sos; a influência de organismos sin
dicais internacionais sobre sindica
tos- do país; a deformação da 
imagem do pais no exterior e no 
seio da opinião* pública, etc.

Embora a segurança nacional re
pouse, de forma integrada, nas qua
tro expressões do poder, é no 
campo militar que sua manutenção 
mais se evidencia, devido ao em
prego de meios violentos. A polí
tica nacional de segurança deve 
orientar o poder constituído para 
garantir a consecução ou manuten
ção dos ON, eliminando os antago
nismos (ou as pressões) através do 
emprego adequado e judicioso dos 
poderes político, econômico e psi
cossocial. Quando tais expressões 
do poder nacional forem insuficien
tes ou inadequadas, lança-se mão 
do poder militar, que procura em
pregar a forma mais eficaz para eli
minar ou neutralizar o agente cau
sador do antagonismo ou da 
pressão. O poder militar é a soma
tória dos meios predõminante- 
mente bélicos de que dispõe o Es
tado para assegurar a manutenção 
ou a conquista dos objetivos nacio
nais, pela ameaça — exercendo 
uma ação de presença ou de dissua
são —  ou pela violência — fa
zendo a guerra*, na qual desempe
nha função final e decisiva, até 
materializar a vitória.

A força militar de um país se 
exerce sobretudo quando ha viola
ção da fronteira terrestre, mar terri
torial e/ou espaço aéreo nacionais; 
quando há ação de grupos de ideo
logia contrária no pais ou nos paí
ses vizinhos; infiltração de elemen
tos subversivos na estrutura das 
Forças Armadas; litígios e ques
tões fronteiriças entre outros países 
do continente, com reflexo nos inte-
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Alguns conflitos relacionados com a segurança podem  ser superados por meios pacificos. (Assem bléia da O N U .)

resses nacionais; indícios e proba
bilidades de conflito armado no 
continente e outros.

Procura-se minimizar a depen
dência em relação a fontes estran
geiras para o aparelhamento mate
rial e intelectual do poder militar; 
e garantir a integridade territorial e 
a soberania nacional, através do 
equipamento das Forças Armadas, 
de seu adestramento e de sua efi
ciente articulação no território do 
país. A política de segurança, nesse 
campo, preocupa-se ainda com a 
adequaçao das forças policiais e 
militares ao combate às ações da 
chamada “guerra revolucionária” ; 
também são importantes a união 
das Forças Armadas e seu aparti- 
darismo político.

Identificados os antagonismos e 
as pressões, o governo procura dar 
ao poder militar maiores condições 
de eliminá-los, reduzi-los ou neu
tralizá-los.

Na fase de formulação, o go
verno define sua política e orienta 
a estratégia, em nível nacional. 
Para isso, é feita uma avaliação da 
conjuntura nacional e mundial, 
onde são analisados os interesses e 
aspirações do povo e definidas as 
necessidades nacionais básicas 
para a conquista ou manutenção 
dos ONP. Ainda na análise da con
juntura procura-se caracterizar os 
obstáculos, internos e externos, que 
se antepõem às necessidades levan
tadas, bem como as possibilidades 
e vulnerabilidades do poder nacio
nal, para fazer face a esses impedi 
mentos. Com os dados obtidos na 
avaliação da conjuntura, o governo 
está em condiçoes de definir sua 
política nacional. Passa-se então à 
segunda fase da metodologia (des
dobramento), na qual o governo 
procura planejar, em nível setorial 
e regional, as ações que concretiza
rão a política fixada.

Conselho de 
Segurança Nacional

A organização estrutural para 
atender às necessidades da segu
rança nacional varia de um país 
para outro. De modo geral, pode-se 
dizer que ela compreende, no mais 
alto nível, um Conselho de Segu
rança Nacional ou órgão similar; 
órgãos de informações; órgãos de 
logística e mobilização; e um órgão 
militar de cúpula, tendo em vista a 
relevância do campo militar nos 
problemas de segurança nacional, 
em especial os relacionados com a 
guerra. Essa estrutura completa-se 
com outros órgãos, cada um em 
seu nível, de planejamento e execu
ção, encarregados dos planos e da 
realização de ações em proveito 
dos objetivos visados pela segu
rança nacional.

A organização estrutural para 
atender ao problema da segurança 
nacional, no Brasil, em seu mais 
alto nível, compreende o Conselho 
de Segurança Nacional (CSN); o 
Estado-Maior das Forças Armadas 
(EMFA); o Serviço Nacional de In
formações (SNI*); e o Comando 
Supremo das Forças Armadas.

Esses órgãos sao diretamente li
gados ao presidente da República 
que, pela Constituição de 1967, é 
o presidente do Conselho de Segu
rança e, também, o comandante su

premo das Forças Armadas. Ao 
presidente da República cabe, j>or- 
tanto, no mais elevado escalao e 
devidamente assessorado pelos ór
gãos competentes, a direção polí
tica e militar da segurança nacio
nal. Isso implica a necessidade de 
coordenação e integração do plane
jam ento da segurança nacional, 
sem ou com guerra, concomitante- 
mente coordenado e integrado com 
o planejamento nos quatro campos 
do poder nacional (político, econô
mico, psicossocial e militar).

Ao Conselho de Segurança Na
cional compete a elaboração da 
política nacional de segurança e, 
para tanto, ele atua como elemento 
diretor e coordenador, assessorado 
pela Secretaria do Conselho de Se
gurança Nacional, pelo Estado- 
Maior das Forçr.s Armadas, pelo 
Serviço Nacional de Informações e 
outros órgãos da estrutura gover
namental que possam ter relação 
com a segurança nacional. A atua
ção do CSN, em tempo de guerra, 
deve ser tal que tire do conflito seu 
caráter exclusivo de violência e 
força bruta, dando ao elemento

fiolitico plenos poderes para formu- 
ar os objetivos de guerra apropria

dos, sem sacrificar (na condução 
da guerra) o prim ado da política 
nacional em favor da decisão da 
guerra.

A composição do Conselho de 
Segurança Nacional (presidido 
pelo presidente da Republica), é 
esta: vice-presidente da República; 
ministros de Estado (todos); chefe 
do EM FA; chefes dos Éstados-

Maiores das forças singulares 
(Exército*, Marinha* e Aeronáu
tica*); e chefe do SNI.

E da responsabilidade da Secre- 
taria-Geral do CSN a missão bá
sica de estabelecer como conquis
tar e manter os objetivos nacionais 
permanentes e as bases para a polí
tica nacional.

A Secretaria-Geral prepara os 
documentos de base relativos à 
política nacional de segul-ança 
(Conceito Estratégico Nacional, 
Diretrizes Governamentais, Plane
jamento do Fortalecimento do Po
tencial Nacional e Planejamento de 
Mobilização Nacional) e dissemina 
as decisões do CSN. O secretário- 
geral acumula essas funções com a 
de chefe de Gabinete Militar da 
Presidência da República.

São órgãos complementares do 
CSN a Comissão de Estudos, as 
Seções de Segurança dos Ministé
rios Civis e a Comissão Especial de 
Faixa de Fronteiras. O principal 
componente do CSN é o Grupo de 
Estudo e Planejamento (GEP), que 
conta com a cooperação do EMFA 
e dos órgãos ministeriais e departa
mentais. Compete à Comissão de 
Estudos analisar, discutir e propor 
decisões ao presidente da Repú
blica, relativamente aos assuntos 
administrativos de interesse nacio
nal que forem submetidos a seu 
exame por determinação presiden
cial. A Comissão de Estudos tem 
como membros natos o secretário- 
geral do CSN; um consultor-geral 
da República; o representante do 
EM FA ; e diretores das Seções de

Segurança Nacional (SSN) dos Mi
nistérios Civis.

O Estado-Maior das Forças Ar
madas (EMFA) é um órgão de as
ses soramento imediato ao presi
dente da República, comandante 
supremo das Forças Armadas e 
coordenador dos assuntos comuns 
às três forças singulares: Exército, 
M arinha e Aeronautica. O chefe do 
EM FA tem honras prerrogativas 
de ministro de Estado.

Ao Estado-Maior das Forças 
Armadas compete proceder aos es
tudos relativos à doutrina, à polí
tica e à estratégia militares e elabo
rar e coordenar os planos e 

rogramas delas decorrentes. Ca- 
e-lhe ainda estabelecer os planos 

para emprego de forças combina
das ou conjuntas e forças singula
res destacadas para execução de 
operações militares no exterior, em 
ligação com os ministros militares. 
Também coordena as informações 
estratégicas no campo militar, os 
planos de pesquisa, de desenvolvi
mento e de mobilização das Forças 
Armadas; exerce a direção geral do 
serviço militar, bem como a coor
denação do planejamento da mobi- 
lizaçao militar, além de muitas ou
tras, entre as quais se destacam as 
de apreciar e emitir parecer técnico 
sobre invenções de interesse da se
gurança nacional (campo militar), 
a organização e a direção das com
petições esportivas entre as forças 
singulares, e a constituição da re
presentação das Forças Armadas 
nas competições e nos congressos 
nacionais e internacionais.
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A segurança é im portante para os trabalhadores e tam bém  para a empresa.

Sob a presidência do chefe do 
EMFA, e por convocação deste, 
reúne-se periodicamente o Conse
lho de Chefes de Estado-Maior, a 
fim de estudar e analisar assuntos 
específicos do EMFA e outros de 
interesse comum a mais de uma 
força singular.

Quando necessário, o chefe do 
EMFA pode organizar, em caráter 
transitório e eventual, comissões 
especiais ou grupos de trabalho 
para o estudo de assuntos específi
cos, inclusive com representantes 
das forças singulares.

O Serviço Nacional de Informa
ções (SNI) é um órgão que se en
contra diretamente subordinado à 
Presidência da República, ope
rando nos assuntos atinentes à se
gurança nacional, em proveito do 
Conselho de Segurança Nacional 
(CSN). Tem como finalidade supe
rintender e coordenar, em todo o 
território nacional, as atividades de 
informações, em particular as que 
interessam à segurança nacional.

O Alto Comando das Forças 
Armadas, integrado pelos minis
tros militares, chefe do EMFA e 
chefe dos Estados-Maiores de cada 
uma das forças singulares, asses
sora o presidente da República nas 
decisões relativas à política militar 
e à coordenação de assuntos perti
nentes às Forças Armadas.

Reúne-se quando convocado 
pelo presidente da República e è se
cretariado pelo chefe do Gabinete 
Militar da Presidência. Ao Gabi
nete Militar cabe assistir o presi
dente da República, direta e ime
diatamente no desempenho de suas 
atribuições e, em particular, nos as
suntos concernentes à segurança 
nacional e também à administraçao 
militar.

Em tempo de guerra, além dos 
elementos citados, o Alto Co
mando das Forças Armadas pode 
incluir, entre outros, os seguintes 
comandos que ficariam a ele direta
mente subordinados: comandantes 
de Teatros de Operações; coman
dantes de Zonas de Defesa (Defesa

Territorial); comandante da Força 
Aérea Estratégica; e comandante 
da Defesa Aérea.

A segurança legal

Três documentos tratam da Se
gurança Nacional, no Brasil: Cons
tituição da República Federativa 
do Brasil; Reforma Administrativa 
(Decreto-Lei n.° 200, de 25/2/67 e 
Decreto-Lei n.° 900, de 29/9/69); e 
Lei de Segurança Nacional.

A Constituição, quanto à Segu
rança Nacional, estabelece respon
sabilidade pela segurança nacional 
a toda pessoa física ou jurídica; 
competência ao CSN, como órgão 
de assessoria (do mais elevado 
nível) ao presidente da República, 
para formulação dapolitica  nacio
nal de segurança; destinação das 
Forças Armadas como elementos 
essenciais à execução da política 
nacional de segurança; o serviço 
militar obrigatório, necessário à se
gurança nacional.

A Reforma Administrativa atri
bui à Secretaria-Geral do CSN a 
função de órgão de estudo, planeja
mento e coordenação no campo de 
segurança nacional; ao SNI, a fun
ção de superintender e coordenar, 
no território nacional, as atividades 
de informação e contra-informa- 
ção, em particular as de interesse 
para a segurança nacional.

E a Lei de Segurança Nacional, 
além de definir crimes e fixar-lhes 
penas correspondentes, estabelece 
que a Segurança Nacional é a ga
rantia da consecução dos objetivos 
nacionais e o conjunto das medidas 
conformadoras da segurança ex
terna e da segurança interna (suas 
componentes); e conceitua as guer
ras psicológica e revolucionária.

VEJA TAM BÉM : Aeronáutica; 
Estado; Exército; Governo; 
Guerra; Marinha de Guerra; Polí
tica Internacional; Serviço Militar; 
SN I.

Segurança 
no Trabalho

Entende-se por segurança no tra- 
balho todas as medidas e formas de 
proceder que visem à eliminação 
dos riscos de acidentes no trabalho. 
A segurança atua sobre homens, 
máquinas e instalações, levando em 
conta todos os pormenores relati
vos à atividade humana. As condi
ções de trabalho dentro da empresa 
determinam os níveis de segurança 
e as medidas de prevenção contra 
acidentes.

O movimento para a criação de 
um esquema de segurança no tra
balho começou efetivamente nos 
Estados Unidos, no fim do século 
XIX , e culminou, em 1913, quando 
foi criado o National Safety Coun- 
cil, entidade privada que liderou os 
estudos e promoveu a divulgação 
do assunto.

Nos Estados Unidos, conside
ram-se dois aspectos da segurança 
no trabalho: security (segurança- 
policiamento), que envolve o ser
viço de guardas, cofres, etc.; e sa
fe ty  (segurança-proteção), que trata 
das medidas relativas à segurança 
do empregado.

Segundo as leis brasileiras, aci
dente de trabalho é todo aquele que 
acontece no exercício do trabalho, 
provocando, direta ou indireta

mente, lesão corporal, perturbação 
funcional ou doença que determine 
a morte, perda total ou parcial, per
manente ou temporária, da capaci
dade para o trabalho.

Entre os acidentes de trabalho 
incluem-se, também, os sofridos 
pelo empregado fora do local da 
empresa, mas a serviço dela; os de
sabamentos, inundações e incên
dios; os causados por atos de ter
ceiros, companheiros de trabalho 
ou não, tais como atos de sabota
gem ou terrorismo, ofensas físicas, 
em virtude de disputas relaciona
das com o trabalho, qualquer ato 
de imprudência, negligência ou 
brincadeira e os acidentes ocasiona
dos por pessoas que sejam privadas 
do uso da razão.

Com e sem perda

Os acidentes de trabalho classifi
cam-se, quanto às conseqüências, 
em acidentes com perda de tempo 
e sem perda de tempo. No primeiro 
caso incluem-se os que acarretam 
incapacidade temporaria, incapaci
dade parcial permanente e morte; e, 
no segundo caso, os que não obri
gam o empregado a se ausentar, 
exigindo apenas assistência mé
dica. A incapacidade temporária 
leva o funcionário a se afastar do 
trabalho por determinado período, 
avaliando-se a perda de tempo pela 
soma dos dias de afastamento em 
conseqüência do acidente. A inca
pacidade parcial permanente en
volve a perda de um membro ou de 
parte do mesmo. A incapacidade
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total^ permanente implica a perda 
anatômica ou impotência fun
cional de mais de um membro 
(mãos, pés), em suas partes essen
ciais; a cegueira de um olho e redu
ção simultânea de mais da metade 
da capacidade de visão do outro; 
lesões orgânicas ou perturbações 
funcionais graves e permanentes de 
qualquer órgão vital, ou qualquer 
estado patológico, considerado in
curável, que determine impossibili
dade de trabalhar.

O programa de integração do se
guro de acidentes do trabalho na 
Previdência Social iniciou-se com 
o artigo 112 da lei 599A, de 
26/12/1948, mas só em 1967, com 
a lei n.° 5 316, essa integração se 
efetivou. Segundo esta lei, o aci
dente de trabalho só proporcionará 
seguro total em caso de morte, in
capacidade total permanente ou ce
gueira. No primeiro caso, a família 
do acidentado recebe o seguro; nos 
outros, o empregado é indenizado 
num valor que corresponde à perda 
de tempo de 6 000 dias, equivalente 
a vinte anos de trabalho.

Doenças profissionais

O seguro de acidentes do traba
lho cobre, também, as chamadas 
doenças profissionais, que têm, 
muitas vezes, causas difíceis de de
terminar. As intoxicações ou mo
léstias provocadas por gases, vapo
res e poeiras nocivas à saúde, como 
as do chumbo e da sílica, só podem 
ser constatadas depois de certo 
tempo, quando o trabalhador apre
senta os primeiros sintomas da 
doença, muitas vezes quando ele já 
não trabalha mais na empresa. Por 
esta razão, a seguradora é respon
sável, por um período de cinco 
anos, por qualquer despesa com 
tratamento médico, pagamento de 
diárias e indenizações.

A portaria n.° 9, de 30/5/1947, 
considera doenças profissionais: 
intoxicações pelo chumbo, suas li
gas e compostos, mercúrio e suas 
amálgamas, cromo, fósforo, arsê
nico, sulfato de carbono e seus 
compostos, benzeno ou seus homó
logos e derivados nitrosos, e tc .; in
fecções carbunculosas (quando o 
trabalho é realizado junto a ani
mais sujeitos às infecções carbun
culosas ou com produtos e detritos 
derivados desses animais); afecções 
provocadas por rádio, substâncias 
radiativas, raios X; blastomas ma
lignos da pele, causados pelo em
prego e manipulação do alcatrão, 
breu, betume, hulhas minerais, pa
rafinas e seus produtos residuais; 
pneumoconiose ou tuberculose pul
monar, provocada por poeiras des
prendidas em trabalhos de subsolo, 
limpeza de metais, foscamento de 
vidro com jato de areia, trabalho 
em pedreiras, moagem e manipula
ção de sílica, fabricação de mate
rial refratário destinado a fornos e 
chaminés.

A legislação não fixa limites 
quantitativos, ficando a critério dos 
peritos sua determinação. Os “limi
tes de segurança” são estabelecidos 
a partir da analise física e química 
do local de trabalho. O operário 
que, por anos, trabalha durante a 
sua jornada normal em locais den
tro desses limites não deveria, em 
princípio, correr o risco de prejudi-

A prevenção contra os descuidos faz-se sobretudo quando os riscos são 
grandes. E isso é conseguido investindo-se em  m aterial adequado.

Os acidentes de trabalho incluem os que ocorrem fora da sede da empresa.

Alguns casos não exigem  a fastam en to ; só assistência médica.

car a saúde; mas, freqüentemente, 
a análise não é feita segundo a at
mosfera permanente do local.

A sC IPA s

Considera-se a Consolidação 
das Leis do Trabalho (decreto-lei 
n.° 5 452 de 1/5/1943) a primeira 
legislação específica brasileira 
quanto à prevenção de acidentes, 
higiene e segurança no trabalho. 
Em 10/11/1943, a lei de Acidentes 
do Trabalho criou as CIPAs — 
Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes —  para empresas 
com mais de cem empregados. Es
sas comissões contam também com 
representantes dos empregados, 
que, assim, se interessam pelas 
questões de segurança, apresentam 
sugestões quanto à orientação e 
medidas de proteção, além de rece
berem instrução na prática de pre
venção de acidentes.

As CIPAs têm como principais 
atribuições estabelecer os inquéri
tos para averiguação dos acidentes 
ocorridos no local de trabalho; 
submeter ao empregador as reco
mendações e medidas necessárias 
para evitar novos acidentes; inspe
cionar periodicamente as instala
ções da empresa e seu material, ve
rificando o cumprimento das 
determinações legais; organizar o 
treinamento de equipes encarrega
das do serviço de incêndio e pri
meiros socorros e enviar à Delega
cia Regional do Trabalho a 
documentação de suas atividades.

Além das CIPAs, existem, no 
Brasil, entidades que organizam 
cursos especializados, oferecem 
orientação às empresas interessa
das na elaboração de boletins e car
tazes instrutivos. São elas o Minis
tério do Trabalho —  Divisão de 
Higiene e Segurança no Trabalho; 
os departamentos regionais da Se
cretaria do Trabalho; o Serviço So
cial da Indústria (Sesi); o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Indus
trial (Senai); o Instituto Brasileiro 
de Segurança; a Associação Brasi
leira de Prevenção de Acidentes; e 
a Faculdade de Higiene e Saúde 
Pública de São Paulo.

O preço da negligência

Cada acidente de trabalho repre
senta, entre outros fatores, uma 
despesa significativa para a em
presa. Ela paga à seguradora uma 
taxa estipulada de acordo com a 
natureza e o risco da própria em
presa, diretamente relacionada com 
a freqüência de acidentes. Quanto 
maiores os riscos, mais alta a taxa, 
que será calculada sobre o total da 
folha de pagamentos. Sobre uma 
tarifa oficial, que é aprovada pelo 
Serviço Atuarial do Ministério do 
Trabalho, a companhia seguradora 
pode cobrar sobretaxas (ou fixar 
descontos, se a organização ofere
cer garantias de proteção a seus 
funcionários).

A deficiência de segurança no 
trabalho implica, além dos benefí
cios pagos ao empregado em caso 
de acidente, custos indiretos, tais 
como o tempo perdido na paralisa
ção do serviço devido ao acidente; 
tempo para a investigação de suas 
causas; treinamento de um substi
tuto; primeiros socorros prestados
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por médico ou enfermeiro; custo 
dos danos causados ao equipa
mento ferramental, etc.

Segundo dados apresentados 
pelo Ministério do Trabalho, em 
1970, houve 1 218 396 acidentes de 
trabalho no Brasil, e a maior por
centagem foi encontrada na indús
tria civil. Todos os órgãos e autori
dades apontam, como caminho 
para prevenir acidentes, utilização 
do equipamento necessário à segu
rança individual, esquemas de se
gurança geral e treinamento dos 
funcionários para trabalharem em 
condições de segurança.

As medidas de segurança

Dentro de uma empresa, as ativi
dades ligadas à segurança mobili
zam, muitas vezes, pessoas com a 
função específica de treinar e ins
truir os técnicos e operários, con
trolar o cumprimento das normas, 
simular acidentes, inspecionar pe
riodicamente os equipamentos de 
combate a inçêndios, providenciar 
primeiros socorros, comprar e dis
tribuir peças do vestuário para os 
empregados que trabalham em de
terminados setores da empresa. De
pendendo da empresa e suas neces
sidades específicas, esses elementos 
podem não fazer parte das CIPAs, 
m as de um departamento de segu
rança, chefiado por um técnico al
tamente especializado, o enge
nheiro de segurança.

Conforme sua localização e es
pecialidade, muitas empresas pos
suem equipamentos sofisticados e 
brigadas de fogo, que prescindem 
até da intervenção do corpo de 
bombeiros para apagar um incên
dio de pequenas proporções. Um 
dos melhores exemplos de eficiên
cia na prevenção e combate ao 
fogo é o das indústrias químicas e 
petroquímicas.

O projeto e a construção de uma 
indústria podem contribuir para in
tensificar ou diminuir o número de 
acidentes. Zonas demarcadas para 
a circulação de pessoas, passagens 
dimensionadas para tráfego, utili
zação de cores nas placas de aviso,

taraas te iuíto às ?ar‘

tes móveis de máquinas operatrizes 
e pontos de inspeção sao fatores 
que concorrem para a segurança.

O empregador é obrigado por lei 
a fornecer o equipamento indivi
dual necessário para a proteção do 
trabalhador (Art. 188 da CLT). As 
vestimentas especiais têm por fina
lidade eliminar ou diminuir os ris
cos e inconvenientes de calor, frio, 
umidade e poeira, e proteger o 
corpo contra cortes, abrasão, esma
gamento, choques elétricos, etc. De 
acordo com a natureza do traba
lho, elas podem ser de couro, as
besto, borracha, e possuir determi
nadas qualidades de resistência ao 
calor ou fogo, à ação de solventes 
e ácidos, bem como ter proprieda
des de isolante térmico e dielétrico. 
O equipamento de proteção facial 
e da  cabeça é usado para eliminar 
o perigo cio impacto de partículas, 
liquidos ou objetos externos e ra- 
diaçõesi prejudiciais. O capacete é 
obrigatório nos locais onde existe o 
risco de queda de objetos ou onde 
possam ocorrer choques. Nas per
nas, usam-se botas de cano longo 
ou peças de couro. As botas de bor
racha protegem contra choques elé
tricos e lugares inundados. Os sa
patos de segurança, de couro, com 
ponta de aço reforçado, defendem 
os dedos dos pés contra a queda de 
objetos pesados. O equipamento de 
proteção respiratória é utilizado so
mente em caso de deficiência de 
oxigênio ou contaminação do ar 
por matéria em estado sólido, 
líquido ou gasoso.

O relacionamento humano den
tro de uma empresa também influi 
(indiretamente) na prevenção dos 
acidentes. O mau relacionamento 
contribui para aumentar o número 
de acidentes, enquanto o bom en
tro sarnento entre as pessoas favo
rece o trabalho de equipe, aumen
tando a segurança e diminuindo os 
riscos.

VEJA TA M B EM : Divisão do Tra
balho; Fadiga e Monotonia; Orga
nização; Pneumonias; Radiativi- 
dade; Raios X; Seguro.

Seguro

Seguro é o sistema que protege 
indivíduos ou empresas dos prejuí
zos ou danos econômicos provoca
dos por acidentes.

O seguro consiste num contrato, 
pelo qual o segurador, mediante re
cebimento de certa quantia (cha
m ada prêmio), obriga-se a indeni
zar os segurados do prejuízo de 
acidentes futuros.

Chama-se “ sinistro” à ocorrên
cia de dano ao bem ou pessoa-ob- 
jeto  do seguro. A probabilidade de 
que tal sinistro aconteça constitui o 
risco, e é o fator principal da téc
nica dos seguros. Calcula-se me
diante a estatística das eventualida
des danosas, que podem afetar a 
empresa ou pessoa a ser segurada. 
A estatística estuda (através de grá
ficos) os casos possíveis e examina 
a homogeneidade, freqüência e me
dida de cada espécie de risco. Ela 
refere-se sempre a fatos passados e 
pode ser modificada pela criação 
de novos meios técnicos para dimi
nuir ao mínimo as conseqüências 
do sinistro.

O prêmio consiste na parcela 
paga pelo segurador ao segurado. 
Essa parcela e calculada de acordo 
com a probabilidade de que suceda 
o sinistro e inclui os encargos pela 
remuneração do trabalho, mais os 
riscos do segurador e os gastos de 
cobrança do prêmio.

Para que a instituição do seguro 
seja racional é indispensável que se 
adapte às leis estatísticas. E preciso

que o número de riscos semelhan
tes seja o maior possível.

Pelo caráter de intermediários, 
os seguradores devem ser conside
rados como administradores de um 
fundo comum, com o qual se repar
tem as perdas ocasionadas pelos si
nistros. Isso obriga a regulamenta
ção do exercício de segurador, 
exigindo garantias sobre o modo de 
constituir e empregar esse fundo.

Chama-se indenização o paga
mento feito pelo segurador ao segu
rado, no caso de ocorrência do si
nistro. As indenizações são 
regulamentadas por leis e determi
nadas pela avaliação dos danos 
causados pelo sinistro ao bem se
gurado. Em geral, deve ser objeto 
de indenização o valor do bem que 
tenha sido destruído pelo sinistro e 
que corresponde ao mesmo valor 
atribuído ao bem no momento do 
contrato. Este consta de um docu
mento denominado apólice.

Resseguro e co-seguro

Em certas legislações existem 
monopólios de seguros por institui
ções oficiais de resseguros.

O resseguro é a cessão de parte 
de um risco, feita por um segurador 
a outro. Essa troca é feita quando 
o risco é demasiadamente grande 
para o segurador cedente, ou 
quando existe uma obrigação ou 
combinação dessa cessão de cará
ter geral em todos os contratos que 
se efetuem.

No Brasil, as atividades de resse
guro constituem exclusividade de 
um órgão estatal: o Instituto de 
Resseguros do Brasil.

Os seguradores podem operar 
em mutualidade, ou seja, formar

O seguro é um sistema de indenização das perdas m ateriais em  acidentes.
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São comuns três tipos de seguro: de pessoa, de bens e ae responsabilidade. 
Este últim o inclui casos de acidentes com autom óveis e de trabalho.

um grupo no qual o risco se distri
bui entre todos os integrantes do 
seguro.

Existe também o co-seguro, que 
é a participação de vários segura
dores na garantia que solicita o se
gurado. Pode oferecer o inconve
niente de que a' garantia dada ao 
segurado seja maior que o valor de 
perda do sinistro. Assim, para que 
se tenha por segurado apenas o va
lor verdadeiro, a lei estabelece proi
bições e entraves que procuram li
mitar o co-seguro.

Pessoas, bens e 
responsabilidade

São comuns três tipos de seguro: 
de pessoa (seguro de vida, seguro 
total, contra-acidentes, contra 
doenças, etc.); de bens ou contra 
prejuízos (incêndio, transportes, 
roubo, inundação, de crédito, etc.); 
e de responsabilidade (seguro de 
riscos contra terceiros para os au
tomobilistas, contra acidentes de 
trabalho, de responsabilidade do 
chefe de família).

Fundamentalmente, o seguro de 
vida pode processar-se de duas ma
neiras. Na primeira, o segurador 
assume o compromisso de, me
diante um prêmio periódico, pagar

determinada soma a uma pessoa se, 
na época fixada pela, convenção, 
ela ainda estiver viva. É o chamado 
“seguro em caso de vida” .

No segundo modo, o segurador 
compromete-se a entregar, na ocor
rência da morte da pessoa segu
rada, uma certa soma a um benefi
ciário designado antecipadamente; 
trata-se do “seguro em caso de 
morte”.

Há também associações (torti 
nas) baseadas, da mesma forma, na 
duração da vida humana, em que 
várias pessoas colocam em comum 
um fundo destinado a ser dividido 
entre os sobreviventes, numa época 
determinada, com a parte dos fale
cidos e os lucros acumulados.

O seguro de acidentes de traba
lho é um seguro especial. No Bra
sil, as empresas sao obrigadas a 
mantê-lo no INPS, para cobertura 
do risco de acidentes ou doenças de 
seus empregados. O seguro de aci
dentes de trabalho é privativo do 
órgão de previdência social (INPS). 
Os demais seguros são oferecidos 
por empresas de caráter privado.

VEJA TAM BÉM : Risco; Segu- C o m  n ú m e r o  r e d u z i d o  d e  fié is  e  m a r c a d a s  p o r  e s p ír ito  a s c é t i c o , a s  s e ita s  
rança no Trabalho. p r o c u r a m  a f a s t a r - s e  d o  m u n d o , e n f a t i z a n d o  a  e x p e r iê n c ia  d e  c o n v e r s ã o .

Seitas

Na história da civilização 
cristã manifestam-se duas tendên
cias religiosas fundamentais. A pri
meira visa a uma aproximação 
maior com os aspectos seculares da 
sociedade e da cultura; a segunda, 
à rejeição, por uma minoria, desses 
mesmos aspectos institucionais. 
Teoricamente, essas tendências 
cristalizaram-se em dois conceitos 
sociológicos básicos e distintos: a 
igreja e a seita.

A Igreja* representa uma mani
festação da  maioria. Sua estrutura 
comporta várias formas de adapta
ção e compromisso — é ela que ex
pressa a relação entre Deus e os 
homens, e canaliza institucional- 
mente a graça divina que penetra 
no mundo para santificá-lo.

De certo modo, a Igreja pretende 
dominar o mundo com seus valo
res, mas é muitas vezes impregnada 
e influenciada pela vida profana.

Uma vez que tem por objetivo a 
conversão de todos, demonstra 
certa universalidade de aspirações. 
Dessa forma, sua estrutura social 
freqüentemente coincide com uni
dades culturais e geográficas: a 
“cristandade”.

No plano sociológico, “seita” 
configura-se como um conceito di
ferente de “ igreja” , enquanto forma 
de organização social. Define-se 
como uma sociedade cujos mem
bros agregam-se voluntariamente e 
vivem separados do mundo.

A livre escolha de associação 
(opondo-se à hierarquia rígida), o 
tamanho reduzido e o espírito ascé
tico marcam o grande contraste en
tre a seita e a igreja. A seita ex
prime, ao mesmo tempo, um 
desafio e um afastamento^ do 
mundo, enfatizando a experiência 
da conversão antes da associação.

Uma válvula de escape

Se a Igreja é um corpo religioso 
que se adapta ao mundo, a seita 
constitui então uma expressão de 
protesto, dirigido contra essa aco
modação.
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Algumas im põem  a recusa de práticas cívicas, com o a prestação de serviço m ilitar. E o caso dos "M uçulm anos  
Negros". (Na foto . rodeado por um círculo, o pugilista M oham ed A li, ex-Cassius Clay.)

A rejeição dos valores e institui
ções profanas pode assumir uma 
forma ativa ou passiva, definindo 
duas formas sectárias: a militante 
(antagônica ao mundo) e a que pre
fere o afastamento das atividades 
profanas.

Toda seita dispõe de meios de 
controle e dominação eficazes, no 
sentido de manter o grupo sepa
rado e imune a outras formas de or
ganização social. Tais meios in
cluem a endogamia (casamento 
dentro do próprio grupo), a limita
ção de contato com elementos es
tranhos, a recusa a participar de 
atividades societárias e o incentivo 
de hábitos peculiares de alimenta
ção e vestimenta.

A seita cumpre diversas funções 
no plano social e individual. Nos 
estratos econômicos mais baixos 
da população ela oferece uma saída 
vital para o indivíduo, proporcio- 
nando-lhe posições significativas 
no seio da comunidade. Na medida 
em que constitui um grupo forte
mente integrado, configura-se 
como solução para os problemas 
de comportamento divergente dos 
padrões sociais. O indivíduo per
tencente à seita envolve-se de certa 
forma na sociedade global; pode 
até desfrutar de certo prestígio em 
atividades econômicas, ou através 
de seu comportamento moral. Mas, 
é a organização sectária que lhe 
apresenta um contexto favorável à 
aquisição de status e poder per
meado pelo exercício de talentos 
socializados em seu interior.

Em todos os grupos,
intensa religiosidade

Embora as seitas assumam basi
camente duas formas (rejeição e 
afastamento), o sociólogo inglês 
contemporâneo Brian Wilson reco
nhece quatro espécies de movimen
tos sectários na sociedade cristã 
ocidental.

CONVERSIONISTAS —  Fun-
A rejeição dos valores e instituições profanos pode assumir form a militante. 
(Pregadores em  praça pública e m em bro do "Exército de Salvação".)

damentalmente evangélicas, sua ên
fase situa-se na interpretação literal 
da Bíblia*. Estão voltadas para a 
conversão de pecadores, quase 
sempre através de técnicas reviva- 
listas, e apoiadas numa liderança 
rígida. O Exército de Salvação e o 
Pentecostalismo* são alguns dos 
exemplos mais conhecidos desse 
tipo de formação sectária.

REVOLUCIONISTAS 
Compõem-se de adventistas que 
predizem a destruição do mundo e 
o estabelecimento de uma nova or
dem, a partir do retorno de Cristo. 
Apesar de recrutar novos adeptos, 
esse tipo de seita volta-se à exegese 
profética e à hostilização veemente 
da sociedade global. Originou-se, 
em grande parte, das pregações de 
William Miller (1782-1849), nos 
Estados Unidos. Os adventistas do 
Sétimo Dia e as Testemunhas* de 
Jeová situam-se nesse caso.

INTROVERSIONISTAS — 
Caracterizam-se pelo afastamento 
do mundo, procurando cultivar sua 
própria santidade interior. Muitas 
tiveram origem em tendências revo- 
lucionistas e não têm grande inte
resse na conversão. Representantes 
deste tipo são os movimentos pie- 
tistas alemães do século XVIII e, 
durante certo tempo, os quakers.

M ANIPULACIONISTAS — 
Um pouco distantes da tradição 
cristã, seu maior objetivo é oferecer 
apoio moral e intelectual a seus 
membros, com base numa forma 
peculiar de conhecimento. Assim, 
os sectários podem atingir metas 
aprovadas pela sociedade global: 
riqueza, saude, segurança psicoló
gica, sucesso, inteligência e felici
dade. Esses movimentos costumam 
afirmar que detêm com exclusivi
dade os meios para atingir tais ob
jetivos. Oferecem um sistema de 
conhecimento completo e compa
ram a divindade a um princípio que 
desvenda os segredos do universo. 
A vida grupai desses movimentos é 
bem reduzida, em comparação aos 
três tipos anteriores. Originaram-se 
das atividades pastorais de Phineas 
Quimby (1802-1866) em Massa- 
chusetts, nos Estados Unidos. A or
ganização Christian Science (Ciên
cia Cristã) foi a mais influenciada 
por Quimby. No Brasil, movimen
tos teosóficos e espiritualistas, em
bora sincréticos, podem também 
ser interpretados como seitas desse 
tipo.

Há ainda outras manifestações 
sectárias, como as taumatúrgicas e 
reformistas, de menor expressão 
social.

Contudo, as seitas não são está
ticas. Suas respostas à sociedade 
global mudam através dos tempos 
(como o caso de seitas revolucio- 
nistas que se tornaram íntroversio- 
nistas). Por outro lado, as seitas 
são consideradas como as mais in
tensas e vigorosas manifestações 
religiosas coletivas, dentro da so
ciedade secular.

VEJA TAM BÉM : Cristianismo; 
Deus; Fundamentalismo; Igreja; 
Milenarismo; Pentecostalismo; Pro
testantismo; Religião; Sociologia.
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Seiva

As pesquisas científicas a res-, 
peito da origem da vida revelam 
que esta se deu em ambiente aquá
tico, provavelmente no mar. Assim, 
as formas vegetais mais primitivas, 
como bactérias, algas e fungos, 
apresentam ainda uma estreita de
pendência do meio aquoso.

Imersas em água líquida, as 
plantas primitivas dispunham em 
abundância dessa substância indis
pensável da vida. À medida que fo
ram evoluindo, desenvolveram uma 
série de adaptações ao ambiente ter
restre, e ocuparam os continentes. 
No novo meio, o maior problema 
era a virtual secura da atmosfera 
ou do solo, que dificultava o supri
mento hídrico.

Assim, além de especializarem 
vários órgãos funcionais, as plan
tas desenvolveram tecidos especiais 
de condução. Transportando água, 
sais minerais e alimentos orgâni
cos, esses tecidos tornaram possí
vel a existência de plantas terres
tres, inclusive as de grande porte.

Por onde passa a seiva

Nas plantas superiores, como as 
Pteridófitas*, Gimnospermas* e 
Angiospermas, distinguem-se dois 
sistemas de condução: o lenho (ou 
xilema) e o líber (ou floema), distin
tos morfológica e funcionalmente.

O lenho e responsável pelo trans 
porte de água e sais minerais, desde 
as raízes até as flores, folhas e fru
tos, passando por todo o sistema 
caulinar. O líber encarrega-se de 
transportar alimentos, como açúca
res, aminoácidos, ácidos orgânicos, 
etc., desde as folhas até os órgãos 
consumidores, ou de reserva.

O líquido que percorre os vasos 
lenhosos é uma solução aquosa de 
sais minerais denominada “seiva 
lenhosa” ou “seiva bruta”. Os va 
sos liberianos transportam a “ seiva 
liberiana” ou “ seiva elaborada” : 
solução aquosa de açúcares e nu
merosas substâncias orgânicas.

Como as folhas das plantas su
periores estão habitualmente ex
postas à atmosfera, e esta pode 
apresentar acentuada secura, as fo
lhas perdem água para a atmosfera 
sob forma de vapor, isto é, elas 
transpiram. Tal transpiração per
mite o estabelecimento de uma cor
rente de seiva lenhosa, que flui das 
raízes aos órgãos onde a água é 
perdida.

Essa corrente lenhosa é norm al
mente ascendente, uma vez que 
corre das raízes às folhas. No en
tanto, o sentido pode se alterar — 
se ocorrer uma lesão ou uma inter
rupção qualquer a certa altura do 
lenho, a seiva contorna a região e 
pode caminhar em sentido oposto.

Os vasos lenhosos são estruturas 
mortas, funcionando como duetos 
inertes por onde passa a seiva.

Sob pressão

Quando uma planta está transpi
rando fe, portanto, consumindo 
muita água), a seiva lenhosa é

transportada graças à sucção exer
cida pelas folhas da copa. No inte
rior dos vasos, a seiva sempre se 
encontra sob tensão.

Devido a esse estado, quando se 
corta um ramo de planta, o ar é 
succionado para dentro dos vasos 
cortados; se a base do ramo for 
mergulhada em água, formam-se 
bolhas de ar que impedem a subida 
da água. Para afastar o ar, facili
tando a condução da água pelos 
vasos, efetua-se um segundo corte 
no ramo, que deve estar imerso.

Assim, elimina-se a parte obs
truída, estabelecendo-se o contato 
direto entre novos vasos e a água.

Em condições de muita umidade 
a seiva pode ser conduzida por 
pressão positiva, que se forma na 
região da raiz.

Em tais casos, o ramo cortado 
elimina seiva, isto é, exsuda, como 
acontece na  videira.

Alimento para muitos

No líber, a seiva é conduzida por 
pressão positiva, das folhas verdes 
para todo o resto da planta. Pode 
provir também de órgãos de re
serva, como bulbos, tubérculos, etc. 
Em certas plantas, o transporte de 
reservas para órgãos subterrâneos 
durante o verão é feito pelo líber, 
com substâncias que se originam 
das folhas.

Na primavera, essas reservas ali
mentam as gemas que começam a 
brotar e crescer, mudando o sen
tido do transporte.

Esta seiva nutritiva, pressionada 
dentro dos vasos liberianos, serve 
de alimento também para os ani
mais sugadores de plantas, como 
os afidios.

VEJA TAM BEM : Caule; Flor; Fo
lha; Fruto; Gimnospermas; Pteri
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A seiva constitui-se de um a solução aquosa de sais minerais e de açúcares. É cham ada "bruta" quando percorre 
os vasos lenhosos da planta ; a "elaborada" vale-se dos vasos liberianos. Uma experiência que dem onstra a condução 
da seiva consiste em  mergulhar a planta em  uma solução colorida. Por exem plo: depois de perm anecerem  imersos 
em  água colorida por um ou dois dias. os cravos brancos passam a apresentar traços de cor.
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sempre uma função dessas condi
ções, sobrevivendo os indivíduos, 
que estão geneticamente mais bem 
adaptados a elas e transmitindo às 
gerações futuras seu patrimônio he
reditário, isto é, os genes que eles 
transportam. Devido a isso, o efeito 
da seleção natural é medido pela 
capacidade dos genótipos de trans
mitirem seus genes.

Matemática da sobrevivência

De um par de genes A, A2 numa 
população com freqüências p e q, 
respectivamente, podem resultar 
três genótipos diferentes: A, A ,; 
A, A2 e A2 A2. Quando esses in
divíduos se reproduzirem, se não 
houver qualquer preferência nos 
cruzamentos, tudo se passará como 
se os gametas femininos A, e A2 
fossem fecundados “ao acaso” pe
los masculinos A, e A2, ambos 
com freqüências p e q.

pA , q A ,

pA , P2A ,A , pq A , A j

q A , pq A , A , q 2 A 2A j

Assim, a geração resultante teria 
a seguinte composição:

P2 2pq q2
É possível que todos tenham a 

mesma capacidade de sobreviver, 
ou seja, o mesmo valor adaptativo. 
Isso não significa que todos os in
divíduos sobrevivam, mas que a 
taxa de sobrevivência é a mesma 
para todos eles. Admitindo-a igual 
a 1 e multiplicando pela freqüência

Figura 1

Para explicar o fenômeno da 
evolução* dos seres vivos, Darwin* 
utilizou o termo seleção natural e. 
desde aí, tem-se esmiuçado cada 
vez mais o significado e as diferen
tes modalidades dos processos sele
tivos. Dentro de uma mesma espé
cie*, cada indivíduo apresenta um 
patrimônio hereditário próprio, não 
existindo dois indivíduos genetica
mente idênticos, a não ser nos or
ganismos de reprodução assexuada 
e gêmeos univitelinos. Essas dife
renças devem-se às mutações, que 
ocorrem espontaneamente e, assim, 
determinam a variabilidade gené
tica, sem a qual a seleção seria im
possível. O potencial reprodutivo 
de qualquer espécie é muito maior 
que a sua taxa efetiva de reprodu
ção, isto é, nem todos os indivíduos 
gerados sobrevivem e se reprodu
zem. Os que sobrevivem nao são 
escolhidos ao acaso. Isso só acon
teceria se eles fossem todos absolu
tamente idênticos do ponto de vista 
genético.

As propriedades dos seres vivos 
são regidas, em maior ou menor es
cala, por fatores genéticos e a so
brevivência é condicionada pelas 
propriedades e aptidões de cada 
um, isto é, pelo patrimônio heredi
tário de cada ser. Essas aptidões 
não são independentes, mas defini
das para um dado meio. Um exem
plo disso é o caso das mariposas 
claras e escuras encontradas na In
glaterra. Antes da revolução indus
trial, as mariposas claras confun
diam-se com a paisagem, 
protegidas dos pássaros predadores 
que, assim, só atacavam as formas 
escuras (por isso mesmo mais ra
ras). Com a poluição*, a fuligem 
das chaminés escureceu o am
biente; as mariposas claras torna- 
ram-se mais visíveis e as escuras 
bem protegidas. A composição das 
populações foi alterada; os preda
dores passaram a se alimentar das 
formas claras.

Outro exemplo é o da resistência 
dos microrganismos aos antibióti
cos e agentes quimioterápicos em 
geral. Antes do uso dessas substân
cias, quase todos os organismos 
eram não-resistentes; os resistentes 
eram raros. Na presença dos agen
tes ou dos antibióticos, as formas 
sensíveis são eliminadas, sobrevi
vendo apenas as raras formas resis
tentes, que passam a se multiplicar, 
aumentando rapidamente. E por 
essa razão que. quando necessário, 
os antibióticos devem ser usados 
em altas doses, para eliminar até 
mesmo os que seriam resistentes a 
doses menores. O emprego de do
ses fracas permite a sobrevivência 
de alguns indivíduos resistentes que 
se multiplicam; o aumento da dose 
elimina os que não são completa
mente resistentes, persistindo os 
outros. Chega-se a um ponto em 
que se obtém uma variedade de mi
crorganismos que só sobrevive na 
presença do antibiótico.

O sentido da seleção é ditado de
acordo com as condições ambien
tais. Por esse motivo a evolução é

Através da seleção natural, Darwin explicou a evolução dos seres vivos.

Um  exem plo de seleção é a resistência das bactérias aos antibióticos: 
algumas desenvolveram -se bem próximo ao disco que contém  o rem édio.

Figura 2

Figura 3
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Alguns anim ais, como o dinossauro e outros gigantes pré-históricos, não conseguiram  se ajustar ao am biente e, assim, desapareceram . Já os pássaros 
das ilhas Galápagos. por exemplo (p o rte rem  adaptado seu bico ao tipo de alim ento disponível), conseguiram  garantir a sua sobrevivência.

da classe, encontra-se o valor adap
tative médio da população:

AjA] A| Aj AjAj
pJxl 2pqxl q2xl

No caso, a composição da popula
ção fica inalterada e as freqüências 
dos genes A4 e A 2 continuam 
sendo p e q. Nao houve seleção.

Se o valor adaptativo das três 
classes genotípicas não é o mesmo, 
pode-se representar o melhor deles 
pelo número 1 (já que esse valor é 
sempre relativo); além disso, se o 
valor adaptativo de um deles for 
zero —  por exemplo, A2 A2 — , 
esse será um caso extremo, em que 
o gene é letal, estando, assim, su
jeito a uma taxa de seleção S igual 
a 1. O valor adaptativo médio será:

A]Aj  A ] A2 A 2A 2
pJxl +  2pqxl + qJx (l-S ), 

como p2 + 2pq +  q2 =  1, 
tem-se: p2 + 2pq =  I -  q?

Depois da seleção as freqüências 
genotípicas serão:

Aj Ai A,  A 2 A2 A 2
P ;  2 p q

A nova freqüência q’ do gene A2 é 
a metade da freqüência de indiví
duos A, Ar  Lembrando que
p  \  -  \,t« em o v .

_  2-E3-. =  < '-q )q  =  _ 3 _  
2 0 - q 2) (1 — q )(1 + q i 1+q

Como o denominador é maior que 
o numerador, o valor de q’ é menor 
do que o de q e, conseqüentemente, 
a freqüência do gene A2 está dimi
nuindo. Após algumas gerações, 
ela será mínima, sem, contudo, de
saparecer completamente da popu
lação, pois novos genes A2 poderão 
surgir por mutaçao, mas sua fre
qüência será semgre baixa. Dessa 
forma, a populaçao tenderá a ser 
monomórfica —  a maioria dos in
divíduos será A, A, em virtude do 
valor de p  tender a 1. Isso nem 
sempre é vantajoso, dado que os 
valores adaptativos desses genóti- 
pos podem mudar em função do 
am biente.

O polimorfismo — presença de 
uma certa variabilidade genétiea
— confere à população uma segu
rança de poder sobreviver às mu
danças ambientais. Um caso de se
leção que garante certo grau de 
polimorfismo ocorre quando a via
bilidade ou valor adaptativo do he- 
terozigoto é maior do que a de am
bos os homozigotos. Essa situação 
pode ser representada pelos valores 
ad aptativos:

A| Aj  A) A2 A 2A 2
\ - S  1 ' - t

( s e t  repiesentam a taxa de seleção 
de A, A, e A2 A2, respectivamente).

Tanto o gene A, quanto o gene 
Aj são parcialmente eliminados, 
fazendo então com que as freqüên
cias relativas de ambos mante- 
nham-se na população através do 
heterozigoto (A, A2) que apresenta 
os dois alelos.

Um exemplo dessa situação 
acontece no homem, com uma alte
ração da hemoglobina S que pro
voca a anemia falciforme —  ou si- 
clemia. A diferença dessa 
hemoglobina para a normal é cau
sada por um par de genes alelos Sc 
sc; ha, assim, três classes de indiví
duos: Sc Sc (normal), Sc sc (ane
m ia falciforme fraca) e sc sc (ane
m ia falciforme forte).

Em geral, os sc sc morrem muito 
jovens, antes da idade reprodutiva. 
Os indivíduos heterozigotos tam 
bém são doentes mas conseguem 
sobreviver e reproduzir-se.

Nas regiões onde a malária é en
dêmica, os normais são menos re
sistentes à doença do que os hetero
zigotos. Os valores adaptativos das 
tres classes passam a ser respecti
vamente 1-s; 1; 1-t; e-o gene para 
siclemia mantém-se na população.

Seleção natural não consiste 
apenas na mortalidade diferencial; 
qualquer mecanismo que impeça a 
reprodução de um dado genotipo e.

conseqüentemente, a passagem de 
um gene de uma geração para ou
tra, tem efeito seletivo. Um dos ca
sos de seleção sem morte biológica 
é a sexual. Entre as múltiplas dife
renças que os genes podem causar 
encontra-se a diferença de ativi
dade sexual, num ou noutro sexo. 
Assim, os indivíduos que apresen
tam maior capacidade reprodutiva 
passam seus genes para a geração 
seguinte, fazendo com que as fre
qüências dos mesmos aumentem. 
Os que não se reproduzem são con
siderados geneticamente mortos.

Como resultado da seleção n atu
rai, apresentam-se três situações di
ferentes: seleção natural estabiliia- 
dora, em que as formas extremas 
são eliminadas (figura 1, página 
223); seleção direcional, em que 
um genótipo e eliminado, havendo 
tendencia a uma homozigose (fi
gura 2, página 223); e disruptiva, 
quando as formas intermediárias 
são selecionadas provocando a re
partição da população em duas 
partes (figura 3, página 223).

VEJA TAM BEM : Adaptação; Có
digo Genético; Darwinismo; Evo
lução; Filogenia; Genética; Mende- 
lismo; Mimetismo; Mortalidade; 
Mutação; Sexo.
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Selos

Os selos foram introduzidos no 
serviço postal no início do século
XIX, quando ocorreram inúmeras 
mudanças nesse setor.

Na Inglaterra, Sir Rowland Hill 
(1795-1879), vendo defeitos no ser
viço postal, pretendeu uniformizar 
as tarifas e transferir o pagamento 
ao remetente. Propôs a confecção 
de pequena bolsa de papel (enve
lope), onde apareceria uma figura, 
bastante complexa, para dificultar 
falsificações e que indicasse que o 
remetente já  havia pago a taxa.

No dia 16 de maio de 1840, Hill 
conseguiu aperfeiçoar a idéia: nas
cia o primeiro selo postal do 
mundo: o penny-black  —  selo ne
gro onde aparecia gravado o perfil 
da Rainha Vitória*, encimado pela 
palavrapostage; abaixo, o valor da 
taxa — one penny. Simultanea
mente, foi lançado outro (de cor 
azul) com o valor de do ispence.

O segundo pais a adotar o uso 
do selo foi o Brasil (1.° de agosto 
de 1843). D enom inados'“olho-de- 
boi” (nos valores de 30, 60 e '9 0  
réis), os selos brasileiros só come
çaram a circular efetivamente de
pois que Genebra e Zurique empre
garam o novo sistema em seus 
territórios. Em 1845 foi emitido o 
primeiro selo a cores, na Basiléia.

Os Estados Unidos só reforma
ram seu sistema postal em 1847, 
embora semi-oficialmente tivessem 
emitido alguns selos pelo City Dis- 
patch Post de Nova York, em 
1842.

Em 1850 existiam mais de ses
senta tipos de selos, emitidos pelos 
principais países.

Logo depois, começaram a sur
gir os selos comemorativos.

Uma sofisticada confecção

Os primeiros selos postais foram 
inspirados nos motivos tradicionais 
dos sinetes e moedas, com as efí
gies dos soberanos e, mais tarde, as 
armas dos países. Pouco a pouco, 
libertando-se das limitações técni
cas de composição e das concep
ções clássicas, acabaram ganhando 
novo valor estético, sendo freqüen
temente encomendados a artistas.

Salvo raras exceções, os selos 
sempre foram confeccionados em 
papel. Para evitar ou dificultar fal
sificações, alguns países passaram a 
utilizar papeis aos quais se incor
poravam, durante a fabricação, fios 
de seda (papel Dickinson). No sé
culo XX, passam a ser fixados fios 
multicores ou marcas especiais no 
verso. Além disso, podem ser utili
zados números de controle, marcas 
secretas (pontos, linhas interrompi
das, traços reforçados, etc.) e mar
cas d’água (só visíveis quando 
olhadas contra a luz).

Os métodos de impressão va
riam bastante. Além do processo li
tográfico (praticamente em de
suso), utilizam-se o tipográfico, o 
heliográfico e o talho-doce. Uma 
decorrência direta do tipo de im
pressão é a manutenção e variação 
das cores. A luz, a goma e as con-

U m  nobre inglês inventou o selo em 1 84 0 , pretendendo facilitar o sistema postal e transferir ao rem etente o paga
m ento da ta rifa . (Prim eiro selo do mundo, com  a efigie da Rainha V itória, e a fábrica de Som erset House.)

A filatelia difundiu-se pelo mundo a partir de 1841, quando uma senhora ,
inglesa revelou num anúncio de jornal seu interesse por selos usados. VEJA TAM BEM : Correio.

O Brasil foi o segundo país a em itir selos. À direita, dois olhos-de-boi (1 84 3 ). 
À esquerda, no centro, dois "inclinados" (1 8 4 4 ) e um olho-de-cabra (18501; 
em  volta, quatro selos com  D. Pedro II :  em  verde e am arelo (1 8 7 8 ), em  
linhas "percé" (azul e m arrom ) e com  barba branca (1 87 9 ).

dições climáticas também influen
ciam as diferenças de coloração 
nos selos de uma mesma edição.

Contra a falsificação são feitas 
também as filigranas: desenhos que 
se repetem regularmente por toda a 
folha, apresentando um motivo uni
forme (linhas onduladas, motivos 
geométricos, losangos, cruzes ou 
sinais gráficos). As filigranas são 
difíceis de serem reproduzidas e, se 
tiverem qualquer defeito, o selo é 
valorizado entre os colecionadores.

Como os selos são impressos em 
grandes folhas com muitas unida
des, surgiu o problema de como 
destacá-los. Os aperfeiçoamentos 
posteriores sempre se basearam 
num único processo: furos conse
cutivos em torno da cada unidade. 
Os denteados (em linha, em pente 
ou em grade) são elementos muito 
importantes na classificação de um 
selo. A irregularidade pode tam 
bém, em alguns casos, valorizar de
terminada emissão.

Nas coleções

Em 1841, um ano depois da 
emissão do primeiro selo, nascia a 
filatelia: um anúncio publicado no 
Times de Londres comunicava que 
uma senhora havia conseguido reu
nir 16 000 selos e pedia para quem 
tivesse selos usados que os man
dasse a ela.

Em 1860, apareceu uma lista de 
preços de selos. Em 1862, surgiu 
na França o Manual do Coleciona
dor; no mesmo ano apareceu um 
álbum comercial de selos. Em 
1864, no número 15 da revista O 
Colecionador de Selos Postais, pro
pôs-se adotar um nome que desig
nasse o passatempo de colecionar 
selos. Foi escolhido “filatelia” , 
cujo uso superou outras denomina
ções como “timbrofilia” , “timbro- 
logia” ou “timbromania” . Com o 
crescente interesse pela filatelia, di
versos jornais e revistas passaram 
a ter seções que se tornaram espe
cializadas no assunto.
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Conjugando idéias das vanguardas européias à realidade brasileira, a Sem ana abriu um a nova fase estética. ("B atizado de M acunaím a", de Tarsila.)

Semana de 
Arte Moderna

Com auxílio das camadas so
ciais mais altas e apoio do então 
presidente do Estado de São Paulo, 
Washington* Luís, a Semana de 
Arte Moderna realizou-se no Tea 
tro Municipal de São Paulo, a 13, 
15 e 17 de fevereiro de 1922, cada 
dia correspondendo a um festival: 
“Pintura e Escultura” ; “Literatura 
e Poesia” ; e “Música”. Deles parti
ciparam escritores (Graça* Ara 
nha, Ronald de Carvalho*, Mário 
de Andrade*, Menotti dei Picchia, 
Renato de Almeida, Afonso 
Schmidt*, Sérgio Milliet*, Gui
lherme de Almeida* e Plínio Sal
gado); músicos (Villa*-Lobos, Otá
vio Pinto, Paulina de Ambrósio, 
Ernâni Braga, Alfredo Gomes); ar
tistas plásticos (Vítor Brecheret*, 
Leão Veloso, Haaberg, Anita Mal- 
fatti*, Di Cavalcanti, Ferrignac, 
Z ina Aita, Martins Ribeiro, Os
valdo Goeldi*, Regina Graz, John 
G raz e Castello); e arquitetos (An
tônio Moya e Georg Przirembel).

Na época, São Paulo apresen
tava várias circunstâncias que fa
voreciam o agrupamento de pes
soas ligadas à cultura — entre elas 
a existencia de uma alta burguesia 
culta (como as famílias Paulo 
Prado e Freitas Vale, em cujas ca
sas se reuniam artistas e intelec
tuais). Além disso, a exposição que 
Anita Maifatti realizara em 1917 etftSãohulolpíOwattàoescan-

dalo) serviu para aproximar diver
sos artistas desejosos de renovação.

Embora os três dias da Semana 
representassem principalmente um 
acontecimento da_ alta sociedade, 
houve grande afluência de público. 
Os festivais foram, por engano, 
chamados de “futuristas”, sobre
tudo porque Oswald de Andrade, 
em artigo publicado em 1921, ha
via afetuosamente se referido a Má
rio de Andrade como “ meu poeta 
futurista” . No entanto, o conceito, 
antes de ser uma referência ao Fu
turismo*, designava tudo aquilo 
que parecia diferente, absurdo ou 
inusitado. As tendências eram múl
tiplas: do Neo-impressionismo de 
John Graz (1891 ) ao Expres- 
sionismo* de Anita Maifatti e a es- 
tilização escultórica de Brecheret.

Anita teve maior representação 
individual (vinte trabalhos, entre os 
quais A  Estudante Russa, O Ho
mem Amarelo  e A Mulher de Ca
belos Verdes, que haviam partici
pado da exposição da rua de São 
Bento, em 1917). Di Cavalcanti 
(1897- ), já  conhecido como 
desenhista da revista O Pirralho, 
apresentou doze obras, entre as

f
uais A Dúvida, Boêmios e Café 
'urco, em estilo próximo ao pos- 

impressionismo, bastante diferente 
de suas obras posteriores a 1925, 
quando passou ao Cubismo* e te- 
matizou a mulher brasileira.

Zina Aita (1900-1967) apresen
tou oito trabalhos, dos quais se co
nhece apenas um, A Sombra, num 
estilo próximo ao Pontilhismo. E 
Vicente do Rego Monteiro 
(1899-1970) contribuiu com dez, 
entre eles: Cabeças Negras, Ca
beça Verde e Baile Assírio. Ignácio 
da Costa Ferreira (1892-1958), sob

Entre os jovens que chocaram  o público com  suas inovações artísticas esta
vam Brachoret, D i  C a v a l c a n t i ,  M e n o t t i  d e i P ic c h ia  e  O s w a ld  d e  A n d r a d e .
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Brecheret. o m ais m odernista de todos os participantes, teve suas obras marcadas pela estilizaçáo e pelos jogos de luz. ("Santa C eia".)

o pseudônimo de Ferrignac, expôs 
apenas uma obra, cujo titulo, N atu
reza Dadaísta, não indicava a ten
dência manifestada na tela. Em 
parceria, Yan de Almeida Prado 
(1898- ) e Antônio Paim Vieira 
(1895- ) participaram com de
senhos —  “por pura troça”, como 
diziam. O suíço John Graz exibiu 
oito telas, todas de tendência pós- 
impressionista.

A escultura foi representada por 
Vítor Brecheret, Wiíhelm Haaberg 
(1891- ) e Hi ldegardo Leão Ve
los o (1899-1966). O alemão Haa 
berg, a convite de Mário de An
drade, participou da mostra com 
Mãe e Filho, um pequeno bloco 
rústico, acentuadamente primitivo. 
Brecheret, o mais modernista, mos
trou doze obras, todas marcadas 
pela estilização e pela preocupação 
com jogos de luz. Dentre elas des- 
tac aram-se O Ídolo, Cabeça de 
Cristo, Pietà e Vitória.

A arquitetura representou-se so
mente através de dois nomes: 
Georg Przirembel (1895-1956) e 
Antônio Garcia Moya 
(1891-1949). O primeiro exibiu a 
maqueta de uma casa —  Taperi- 
nha, posteriormente construída na 
Praia Grande. Moya, orientado 
pela preocupação de restaurar o 
colonial e dar-lhe uma tendência 
moderna, exibiu Mausoléu e Tem
plo. No entanto, não coube à Se
mana de Arte Moderna modificar 
as perspectivas da arquitetura bra
sileira, mas sim a Gregori War- 
chavchík*, que, chegando ao Brasil 
em 1924, divulgou o international 
style.

Ao público, já  assustado com o 
que via, reservavam-se mais surpre
sas. Em sua conferência sobre A  
Emoção Estética na Arte, G raça 
Aranha elogiou os trabalhos expos
tos, investiu contra o academi- 
cismo, criticou a Academia Brasi
leira de Letras (da qual era 
membro) e proclamou os artistas 
da Semana como personagens 
atuantes na “ libertação da arte” . O 
discurso teve como fundo musical 
composições de Satie* executadas 
por Ernâni Braga (1898-1948).

A  n o ite  de a b e r tu ra  c o n tin u o u  
com poemas de Guilherme de Al

meida, uma palestra de Ronald de 
Carvalho e um discurso de Menotti 
dei Piochia (1892 ) que exal
tava a tecnologia da época.

No dia 15, Oswald leu alguns de 
seus poemas; Mário fez uma pales
tra sobre estetica —  A Escrava que 
não E Isaura. Nela se referia ao 
“belo horrível”, ao “belo da natu
reza” e ao “belo da arte”, evocando 
a necessidade do abrasileiramento 
da língua e uma volta ao nativismo.

No festival seguinte, agravou-se 
o estado de choque do público. E 
a reação hostil nao poupou sequer 
a música de Villa-Lobos.

O “passadismo” estava tão ar
raigado na mentalidade da época 
que até jovens cultos e atuantes, 
como Monteiro* Lobato, critica
vam o “ internacionalismo” dos 
modernistas. Não percebiam que o 
grupo da Semana buscava na van
guarda de todo o mundo uma 
forma de expressar com maior vi
gor a “dolência e a revolta da terra 
brasileira” , como disse Mário de 
Andrade.

Antes e depois

A agitação que predominou na 
Semana pode ser encarada como 
ruptura com a tradição vigente. Foi 
o resultado de uma fermentação re
novadora que, segundo muitos crí
ticos, se iniciou em 1902, com 
Graça Aranha (cujo romance Ca- 
naã foi o primeiro sob a forma de 
ensaio dialogado) e Euclides da 
Cunha* (que compôs a primeira 
obra de literatura-documental — 
Os Sertões). Outros exemplos po
dem ser encontrados na segunda 
década do século XX: na ficção, 
Triste F im  de Policarpo Quaresma 
(1915), de Lima* Barreto; os poe
mas de Eu, de Augusto dos Anjos*; 
a obra Visões, Cenas e Perfis 
(1918), de Adelino Magalhães*; a 
poesia de Manuel Bandeira* que, 
em 1917, publicou Cinza das Ho
ras; e a de José Severiano de Re
sende (18 71 -19 31) que h avia preco- 
nizado — em Mistérios (1920) — 
vários códigos métricos da poesia 
moderna. A própria crítica já  ex
pressava a necessidade de renova
ção através de artigos como Al-

U m  d o s  g ra n d e s  líd e re s  do M o d e rn is m o  fo i M é rio  d e  A n d ra d e  (a c im a  e m  
pastel de Anita M a lfa tti), com  sua obra literária a ltam ente inovadora.
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chegou ao Brasil em junho de 1922 
e, ao lado de Oswald, Mário, Anita 
e Menotti, compôs o chamado 
“Grupo dos C in to ”. Com ela. nas
ceu uma pintura nativa, tropical, 
caipira e vanguardista. Segall, por 
sua vez. era um precursor: em 
1913, tinha realizado, em São 
Paulo e em Campinas, duas exposi
ções despojadas de qualquer cará
ter acadêmico.

Pau-Brasil e 
Verde- Amarelismo

Em 1924, efetuaram-se as pri
meiras cisões no Modernismo. Em 
março, Oswald lançou o Manifesto 
da Poesia Pau-Brasil, evocando as 
características singulares que pode
riam afirmar a nacionalidade brasi
leira. Essa tendência foi expressa e 
explorada em todas as suas possibi
lidades por Tarsila do Amaral. 
Posteriormente, Menotti dei Pic- 
chia, Cassiano Ricardo 
(1895-1974), Cândido Mota Filho 
(1897- ) e Plínio Salgado 
(1895-1975) lideraram outro movi
mento, o Verde-Amarelismo. que se 
opunha ao Pau-Brasil por rejeitar a 
tese de que o país deveria atuali
zar-se em relação às vanguardas in
ternacionais. Tendo se fechado em 
seu nacionalismo intransigente,_ o 
Verde-Amarelismo caminhou até a 
criação do grúpo Anta, dedican
do-se mais ao trabalho político que 
culminaria no Integralismo*. Por 
outro lado, Oswald, como conse
qüência do Pau-Brasil, liderou ou
tro movimento —  a Antropofagia*, 
expressando sua sede de naciona
lismo através da divisa “Tupy or 
not Tupy, that is the question’ .

No entanto, embora usando ca
minhos diferentes, os dois grupos 
tinham o mesmo objetivo: desen
volver uma nova linguagem. Na 
poética modernista predominaram 
os versos livres. A preocupação de 
Mário de Andrade de dar à língua 
portuguesa particularidades que a 
identificassem com a realidade bra
sileira levou-o à ousadia de igualar 
a língua escrita à falada (sem recor
rer as aspas, como era costume 
quando se necessitava usar um 
termo regional). Em Macunaíma, 
todas essas idéias, já  teorizadas no 
Prefácio Interessantíssimo g na pa
lestra A  Escrava que não E Isaura, 
foram concretizadas, apresentando 
modismos e vocábulos de muitas 
localidades do Brasil.

Além desses aspectos, os primei
ros tempos do Modernismo m arca
ram a insubordinação da poesia ao 
verso, a poetização da prosa, e a in
corporação da prosa pela poesia, 
como decorrência da preocupação 
em substituir as formas cristaliza
das por procedimentos inovadores. 
Tendo sido essa a orientação do 
Pau-Brasil e da Antropofagia, foi 
Oswald quem a expressou (em M e
mórias Sentimentais de João Mira
mar, de 1924).

A partir da década de 1930, ob
servou-se a solidificação de todos 
os princípios modernistas. Assim, a 
literatura começou a desenvolver 
duas direções: a regionalista, que 
engloba o documentário urbano-so- 
cial, e a psicológica. A primeira 
correspondem Erico Veríssimo 
(1905-1975), Antônio de Alcân
tara* Machado, Viana Moog

Lasar Segall antecipou e continuou o m ovim ento que surgiu em  fevereiro de 192 2 . ("Rua das Erradias". 1926 .)

guns Poetas N ovos (1918), de 
Andrade Murici, e A  Nossa Poesia 
(19 17), de João Ribeiro*.

Esses fatos estão na origem da 
Semana de Arte Moderna, que, 
apesar de ter se tornado um marco 
na história da literatura brasileira, 
constituiu uma manifestação desar
ticulada, sem unidade entre seus 
componentes, defendendo o obje
tivo relativamente nebuloso de re
novar a linguagem artístico-literá- 
ria, sob a influência dos 
movimentos vanguardistas euro
peus.

Mas foi sobretudo a partir da Se
mana que a arte brasileira apresen
tou modificações consideráveis. 
A inda em 1922, diversas novidades 
provocaram polêmicas: surgiu a re
vista Klaxon, arauto dos modernis
tas; Mário de Andrade publicou 
Paulicéia Desvairada, cujo pró
logo, Prefácio Interessantíssimo, 
era um verdadeiro manifesto da 
nova estética; estreou Os Condena
dos, de Oswald; Ronald de Carva
lho publicou Epigramas Irônicos e 
Sentimentais. Ao mesmo tempo, 
Joaquim Inojosa e Guilherme de 
Almeida divulgavam o movimento 
por todo o Brasil.

Depois da Semana, muitos aban
donaram o grupo: Di Cavalcanti, 
Zina, Leão Veloso, Haaberg. Mas, 
por outro lado, personagens impor
tantes foram incorporados, entre 
eles Tarsila do Amaral 
(1890-1973) e Lasar Segall*. Tar
sila, que se encontrava na Europa.

A Sem ana teve  precursores do porte de Graça Aranha e Lima Barreto (no 
a\to) e influenciou escritores como J. Guim arôes Rosa e Lfgia F. Teles.
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(1906- ), Lígia Fagundes Teles 
(1923- ), Rachel de Queiroz 
(1910- ), Jorge Amado 
(1912- ), Graciliano Ramos*, 
M ário Palmério (J916- ) e 
Guimarães Rosa*. A segunda per
tencem Cornélio Pena*, Autran 
Dourado (1926- ), Adonias Fi
lho (1915- ), Fernando Sabino 
(1923- ), Lúcio Cardoso 
(1913-1968), Clarice Lispector 
(1925- ). Carlos Heitor Cony 
(1926- )e outros. Na poesia, os 
modernistas prepararam as condi
ções para Carlos Drummond de 
Andrade (1902- ), Murilo 
Mendes, Cecilia Meireles* e João 
Cabral de Mello Neto (1920- ).

Também as artes plásticas come
çaram a se afirmar a partir de 
Í930, época em que entidades par
ticulares passaram a se interessar 
pela pintura e pela escultura.

Artistas brasileiros como Tar- 
sila, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, 
Antônio Gomide (1895-1967), 
Cícero Dias (1908- ), Ismael 
Néri e Alberto da Veiga Guignard 
(1896-1962) puderam expor no 
Museu Roerich, em Nova York.

(Mas, apesar do valor dos moder
nistas, coube a Portinari* a maior 
relevância na renovação da pintura 
brasileira.)

Ainda na década de 1930, outro 
fenômeno importante para o desen
volvimento das artes plásticas — a 
descentralização — começou a se 
manifestar. Também nos demais 
Estados do Brasil vários artistas 
passaram a expor, destacando-se 
Lula Cardoso Aires (1910- ), 
de Pernambuco; Genesco Murta 
(1885-1966) e Lígia Clark 
(1920- ), de Minas Gerais; 
Martinho de Haro, de Santa C ata
rina; Guido Viaro (1897- ) e 
Edgar Koetz (1913-1969), do Pa
raná; Mário Cravo (1923- ), 
Genaro de Carvalho (1926-1971) e 
Caribé, da Bahia; Antônio Ban
deira* e Aldemir Martins 
(1922- ), do Ceará.

VEJA TAM BÉM : Andrade, Mário 
de; Andrade, Oswald de; Antropo

fagia; Brasil — Artes Visuais; Bra
s i l — Literatura.

A sem ântica moderna resultou, em  parte, de investigações de G. Frege.

Semântica

A semântica consiste no estudo 
das relações entre os signos e os 
objetos aos quais se referem e, de 
maneira geral, ocupa-se da relação 
entre a linguagem e o pensamento 
e de ambos com o mundo exterior.

Como ramo especializado da ló
gica matemática, a semântica 
trata  da noção de verdade no inte- 
rior de sistemas formais. Ligada, 
no âmbito da filosofia, à corrente 
do positivismo lógico conhecida 
como “filosofia analítica”, vincu- 
la-se ao projeto de esclarecer a lin
guagem e depurá-la de ambigüida
des e equívocos semânticos. 
Considerada por alguns autores 
como uma área da  semiótica* —  a 
ciência dos signos — , a semântica 
tem sido desenvolvida como disci
plina da teoria lingüística, e seus 
métodos são empregados na abor
dagem de fenômenos da literatura* 
e do folclore*.

A significação na Antiguidade

No diálogo Crátilo, Platão* dis
cute se a linguagemé “natural” , re
gida por leis necessárias, ou o fruto 
arbitrário de uma convenção hu
mana. Opõe Hermógenes*, defen
sor da convencionalidade do signo 
lingüístico, a Crátilo, que insiste no 
caráter natural da  linguagem.

Platão procura resolver o dilema

conciliando o convencionalismo 
com o naturalismo. Segundo essa 
concepção, embora palavras como 
hippos, em grego, e equus, em la
tim, sejam produto de convenção, 
o fato de serem significativas em 
suas línguas respectivas e de serem 
entendidas da mesma maneira in
dica que se referem a uma mesma 
coisa: são expressões diferentes de 
um mesmo “nome ideal”, este sim 
necessário, e que é o conceito de 
cavalo. Todas as_ traduções da pa
lavra “cavalo” não passam, assim, 
de versões desse nome ideal, da 
mesma forma como, sob a diversi
dade dos cavalos concretos, escon
de-se a idéia imutável e perfeita de 
cavalo — um “arquétipo ’.

Essa concepção implicava a im
portante distinção entre signo* e 
conceito, mas um tratamento mais 
elaborado viria a ser dado ao pro
blema na filosofia helenística*, pela 
escola estóica. Os estóicos distin
guiam o signo propriamente dito (a 
entidade sonora), o objeto a que 
ele se refere (a “ coisa real”) e, por 
fim, aquilo que o signo significa 
para quem o entende. Enquanto o 
signo e o objeto são entidades cor- 
poreas, o “significado” é incorpó
reo: é o lekton, o “dizível”, aquilo 
que apenas um grego apreende ao 
ouvir a palavra hippos, que não 
tem significado para outros povos.

Sentido e denotação

Em fins do século XIX , o lógico 
e matemático Gottlob Frege* intro
duziu alguns conceitos e distinções 
que se tornariam obrigatórios nas"0 Beijo", de 1923, integra a fase em que Di Cavalcanti estava diretamente 

ligado à Semana. Depois ele optou por novos temas e tratamentos.



Um a im agem  (como a da esquerda) ou outro signo qualquer pode "traduzir" ou sintetizar uma idéia usando princípios análogos aos da caricatura.
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investigações semânticas. Frege es
clareceu problemas como o se
guinte: embora “estrela-d’alva” e 
“estrela vésper” sejam dois sinôni
mos de “ Venus” , uma pessoa que 
afirma ter visto a estrela vésper re
fere-se a um acontecimento que se 
deu à tarde, enquanto a estrela- 
d’alva é vista ao nascer do dia. 
Frege observa que o planeta vénus, 
enquanto objeto físico, é a denota
ção comum às expressões “estrela- 
d 'alva” e “estrela vésper” . Con
tudo, distingue essa denotação do 
sentido, que é para ele o modo 
como a denotação é expressa.

Enquanto Frege ocupava-se com 
a relação entre linguagem e reali
dade, o filósofo, lógico e cientista 
americano Charles Sanders Peirce* 
preocupava-se em estabelecer uma 
tipologia dos signos a partir da na
tureza dessa relação, lançando os 
fundamentos de uma ciência dos 
signos — a semiótica. Para Peirce, 
a significação envolve uma tríplice 
dimensão: o signo, o objeto (aná
logo à denotação, em Frege), e o in
terprétante — que põe o signo em 
conexão com o objeto. Uma im
pressão digital é um signo que se 
vincula ao referente por intermédio 
de uma relação de causa e efeito, 
constituindo, na terminologia de

Peirce, um índice, um signo que é 
“ indício” de algo. Uma caricatura, 
por outro lado, é um signo que se 
relaciona com o objeto referido 
pela similitude da organização dos 
traços no papel com a conforma
ção do rosto retratado: é o que 
Peirce chama de ícone, ou seja, 
imagem. Os signos mais abstratos 
são, por fim, os símbolos*, que se 
relacionam com seu referente por 
intermédio de uma regra ou lei con
vencional.

As conclusões de Peirce foram 
generalizadas por C. Morris, que 
subdividiu a semiótica em três 
grandes áreas: a sintaxe*, que es
tuda as relações dos signos entre si; 
a semântica, que estuda as relações 
entre os signos e aquilo a que se re
ferem; e a pragmatica, que estuda 
as relações dos signos para com 
seus usuários.

Linguagem e metalinguagem

Os problemas da semântica rece
beram vigoroso estímulo com a 
chamada “crise dos fundamentos” 
da matemática* do início do século 
XX. A crise revelava que o arca
bouço lógico da matemática deve
ria ser profundamente revisto, caso 
se pretendesse efetivamente funda

mentá-la. Um dos resultados das 
investigações de Bertrand Russell* 
nessa direção foi a teoria dos tipos: 
procurava com ela, no interior de 
linguagens inteiramente formaliza
das, evitar contradições originárias 
de um “círculo vicioso” que consis
tia em definir objetos, pressupondo, 
na definição, o objeto definido.

Logo se percebeu que o pro
blema se estendia às linguagens na
turais. Assim, o lógico polonês Al- 
fred Tarski (1901- ) foi levado 
a diferenciar, na análise de proble
m as semânticos, a linguagem-ob- 

je to  da metalinguagem. A lingua- 
gem-objeto é aquela de que se fa la  
(o ingles em um manual de inglês 
para  brasileiros); a metalinguagem 
e aquela na qual se fa la  (no caso, 
o português, língua em que é es
crito o manual).

Com essa distinção, tornava-se 
possível escapar a antinomias “ se
mânticas” , que, em oposição às an
tinomias puramente lógicas, envol
viam a noção de verdade. Assim, 
alguém que afirma “ eu minto”, 
mente ou diz a verdade? A dificul
dade está em que essa proposição 
usa a um só tempo linguagem 
(afirma algo) e metalinguagem 
(afirma que o que diz é falso).

A crítica minuciosa dos proble

mas semânticos envolvidos na lin
guagem comum erigiu-se em uma 
forma de atividade filosófica com o 
positivismo lógico. Em particular, 
os adeptos do “ círculo de Viena” 
viam nas investigações de Russell 
e de Wittgenstein* meios para po
der livrar a filosofia do peso da me
tafísica*.

Dessa forma, partindo da distin
ção da forma gramatical e forma 
lógica de uma proposição, devida a 
Russell, esperavam mostrar que as 
entidades e problemas metafísicos, 
com os quais a filosofia tradicional 
se debatera durante muito tempo, 
surgiam simplesmente de confusoes 
semânticas decorrentes da forma 
gramatical, confusões que a análise 
da linguagem deveria dissipar.

Assim, enquanto a filosofia es
clareceria o sentido das sentenças, 
caberia às ciências o trabalho de 
verificá-las.

Semântica e lógica

Até Tarski, os lógicos haviam se 
preocupado quase exclusivamente 
com a sintaxe das linguagens for
malizadas. Havia sido investigado 
o mecanismo de dedução de teore
mas a partir de axiomas e regras de 
inferência, um jogo no qual a signi-
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ficação eventual dos símbolos era 
inteiramente irrelevante. Sabia-se, 
contudo, que o mecanismo dedu
tivo, embora alheio a noções se
mânticas, era construído de forma 
tal que os teoremas obtidos vinham 
a corresponder ao que se entendia 
intuitivamente por “proposições 
verdadeiras”. Tarski, pela primeira 
vez, procurou estabelecer as condi
ções sob as quais se poderia falar 
rigorosamente da verdade de uma 
proposição no interior de uma lin
guagem formal, inaugurando assim 
uma nova disciplina no domínio da 
lógica matemática. A partir daí, os 
métodos semânticos revelaram-se 
de extrema eficácia, ao lado dos 
métodos puramente sintáticos. 
Descobriu-se que as proposições 
que podem ser deduzidas “sintati- 
camente” não esgotam as proposi
ções cuja veracidade pode ser pro
vada semanticamente. Ou seja" os 
sistemas formais são essencial
mente incompletos, e isso é provo
cado por métodos semânticos.

Dada uma linguagem formal, o 
estudo semântico começa com uma 
interpretação de seus símbolos de 
constantes (os “nomes”) e de predi
cados (propriedades, relações), as
sociando a tais simbolos “objetos” 
de um universo apropriado. A par
tir da interpretação que. dessa 
forma, “realiza” o sistema formal, 
é possível estabelecer as condições 
nas quais se poderá asseverar a ver
dade ou falsidade de uma sentença 
qualquer.

A busca do significado 
lingüístico

A semântica, como domínio da 
lingüística, foi introduzida em fins 
do século XIX pelo francês Michel 
Bréal (1832-1915). O objeto da dis
ciplina era, então, o estudo das 
transformações nos significados 
das palavras no curso da história, 
ligando-se assim à filosofia e à lin
güística comparada. Tratava-se de 
verificar como, através do tempo, 
os vocábulos ganhavam novos sen
tidos e perdiam antigas acepções: 
por exemplo, o vocábulo “pena” 
deixa de significar apenas o objeto 
extraído de uma ave, para designar 
também uma peça feita de metal.

A_ investigação dos fundamentos 
semânticos das linguagens formais, 
que se iniciava na mesma ocasião, 
não afetou o estudo lingüístico. Em 
primeiro lugar, a semântica lógica 
preocupava-se exclusivamente com 
a “verdade” ou “falsidade” das 
proposições em sua relação com 
um universo de objetos, e isso es
tava longe de esgotar o problema 
do significado nas línguas naturais. 
Além disso, o método semântico 
utilizado na lógica baseava-se na 

funcionalidade da  significação no 
interior das linguagens artificiais: 
nelas, o “ sentido” de uma proposi
ção complexa é função  dos senti
dos de suas partes componentes. 
Nas línguas naturais, ao contrário, 
como já  observara Frege, o sentido 
de uma palavra só pode ser dado 
pela totalidade de seu contexto.

O advento da lingüística estrutu
ral no segundo quartel do século
X X , principalmente sob o influxo 
de Saussure*, relegou o estudo do 
significado a um plano ainda mais 
se tttM áno , em favov de uma ênfase

maior no nível fonológico da lin
guagem. Desse ponto de vista, inte
ressa apenas saber, por exemplo, se 
duas palavras como “mau” e “ pau” 
têm o mesmo sentido fonológico, 
não importando qual o significado 
de cada uma delas. O estrutura- 
lismo americano, representado por 
Zellig Harris, foi ainda mais longe 
na rejeição do significado, dispen
sando inteiramente da fonologia ar
tifícios que apelassem ao sentido. 
Nesse contexto, o problema da sig
nificação era considerado mais ou 
menos marginal à lingüística — 
ou, na melhor das hipóteses, ina
cessível a métodos precisos como 
os desenvolvidos no ambito da des
crição fonológica, por exemplo.

Isso não impediu, porém, a in
vestigação de temas semânticos, 
sobretudo em conexão com áreas 
afins à lingüística, como a poética* 
e a antropologia* cultural. Alguns 
autores, a partir do estudo de lin- 
guagens com a mais diferente estru
tura gramatical, concluíram que 
determinados conceitos que tem 
sentido em uma linguagem não po
dem ser expressos em outra.

Essa hipótese acerca do “relati- 
vismo lingüístico”, defendida por 
Benjamin Lee Whorf1*, implica ser 
o pensamento humano, refletindo a 
estrutura da linguagem, essencial
mente diverso de uma cultura para 
outra, e, de certa forma, constitui 
uma expressão radical da tese que 
afirma a impossibilidade de uma

tradução perfeita de uma língua 
para outra.

Procurando fugir a uma concep
ção psicológica da significação, o 
lingüista americano Bloomfield*, 
sob a influência do behaviorismo* 
psicológico, procurou identificar o 
significado com os estímulos que 
suscitam um determinado compor
tamento de fala.

Nessa posição, a dificuldade está 
no uso da linguagem, que é em ge
ral independente de situações exter
nas específicas: dessa forma, não é 
necessário haver uma maçã por 
perto para que alguém pronuncie a 
palavra “ maçã”.

Uma nova teoria 
semântica

A partir do desenvolvimento da 
teoria lingüística, tem sido pro- 

osto um novo enfoque do pro- 
lema, marcado pela revalorização 

da semântica como domínio teó
rico. Nessa nova abordagem, repre
sentada por Jerrold Katz, a tenta
tiva de definir “significado” é 
substituída pela investigação de fe
nômenos ligados à significação e 
suscetíveis de tratamento científico. 
Assim, embora não haja uma defi
nição precisa de significado, é 
possível distinguir uma expressão 
desprovida de sentido de uma sen
tença significativa; é possível dizer 
quando duas palavras são sinôni
mas ou quando um termo é rico em

significados. Fatos como esses deli
mitam uma área de investigação 
distinta da sintaxe e da fonologia, 
e sugerem a possibilidade de cons
truir uma teoria que os explique sa
tisfatoriamente e que seja capaz de 
prever fenômenos análogos. Esse é 
o objetivo da teoria semântica de
senvolvida a partir da escola gerati- 
vo-transformacional em lingüística, 
inspirada na obra de Noam 
Chomsky (1928- ).

Teorias como essa, empregando 
um aparato técnico rigoroso, admi
tem a existência de um nível lin
güístico que se encontra subjacente 
a forma superficial da linguagem, e 
é responsável pela compreensão e 
produção de sentenças novas e sig
nificativas.

Têm surgido também tentativas 
de estender os métodos semânticos, 
limitados ao nível de palavras e 
sentenças isoladas, a textos com
pletos.

As pesquisas nessa direção, que 
recebem uma formulação teórica, 
por exemplo, nos trabalhos de 
Greimas, inspiram-se na obra de 
Claude Lévi-Strauss* e de Vladimir 
Propp (1895- ) e têm se con
centrado sobretudo na análise de 
mitos, contos populares, etc:

VEJA TAM BÉM : Filologia: Filo
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Bertrand Russell e Noam  Chom sky: inspirando-se na lógica, duas abordagens dos problemas da significação.
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Etapas no cu rso  das se m en tes : encerradas num  fru to , este abre-se , lib e rta n 
do-as, e elas espa lham -se  a té  chegar ao so lo  e in ic ia r  a ge rm inação .

A lém  da água, o vento (caso do algodão, cujas sem entes sâo munidas de 
pêlos em sua superfície) e anim ais são responsáveis pelo transporte.

Semente

Resultado de milhões de anos de 
evolução das plantas, as sementes 
surgiram como estruturas destina
das a promover a perpetuação das 
espécies vegetais, propiciando-lhes 
alimento necessário aos primeiros 
estágios de vida, bem como a possi
bilidade de disseminação por áreas 
mais extensas.

Elas são encontradas apenas nos 
vegetais fllogeneticamente superio
res, as gimnospermas* e as angios- 
permas, que se reúnem num grupo 
maior, as espermatófitas (plantas 
que possuem sementes).

Originam-se de óvulos fecunda
dos (por elementos masculinos) 
que, ao se desenvolverem, têm seus 
integumentos transformados na 
casca da semente. O zigoto que se 
formou divide-se inúmeras vezes, 
para originar o embrião da nova 
planta.

No processo, chega das folhas 
abundante alimento, que se acu
mula em tecidos especiais (for
mando o albume) ou num órgão, 
também especial, do próprio em
brião (os cotilédones). O embrião, 
que forma com o albume a amên

doa da semente, apresenta freqüen
temente estruturas diferenciadas, 
como radícula, caulículo, folhas 
cotiledonares e plúmulas. A man
cha clara que se vê num grão de 
milho, por exemplo, corresponde 
ao embrião.

Nas angiospermas, conforme a 
espécie, os embriões apresentam 
um ou dois cotilédones ou folhas 
cotiledonares. Isso permite distin
guir dois subgrupos: monocotiledô- 
neas* (milho*, arroz*, abacaxi*, or
quídeas* e outras) e dicotiledôneas 
(feijão*, soja*, ervilha, café*, aba
cate*). Nas gimnospermas, o nú
mero de cotilédones pode variar 
bastante, não servindo para classi
ficar o grupo.

A semente do feijão apresenta 
todo o alimento para o embrião 
concentrado nos cotilédones, não 
havendo albume. No milho, o 
único cotilédone não tem função de 
acumular reservas; estas estao no 
albume amarelo. Portanto, existem 
sementes com e sem albume.

O alimento acumulado na se
mente pode ser constituído de car- 
boidratos, lipídios ou proteínas. 
Nas sementes farináceas, o princi
pal alimento é o amido. Nas oleagi
nosas*, como girassol, algodão* e 
coco, predominam os óleos. Na 
soja, além do óleo existe grande 
porcentagem de proteína (cerca de 
40%), o que a torna alimento va

lioso, substitutivo, inclusive, da pró
pria carne.

Nas angiospermas, as sementes 
desenvolvem-se no interior dos fru
tos, que, depois de maduros, 
abrem-se para libertá-las, ou caem 
ao solo, onde apodrecem, libertan
do-as igualmente. Os frutos secos, 
deiscentes, dispõem de diversos me
canismos de expulsão, alguns dos 
quais explosivos, que lançam as se
mentes _a distância, facilitando sua 
dispersão. Os frutos suculentos são 
em geral alimentos de aves e de ou
tros animais, que transportam as 
sementes nos pelos, patas e bicos.

_As sementes dispõem de adapta
ções especiais para sua dispersão, 
segundo as quais podem ser classi
ficadas em anemócoras, hidrócoras 
e zoócoras.

As anemócoras, dispersas pelo 
vento, são freqüentemente munidas 
de pelos em toda sua superfície (al
godão) ou em determinadas partes, 
formando uma espécie de pára-que- 
das (falsa erva-de-rato). Outras 
ainda possuem casca fina, em 
forma de ala (flor-de-brasília), que 
facilita sua sustentação no ar, pro
piciando disseminaçao mais ampla. 
As sementes hidrócoras (dissemi
nadas pela água) têm, por exemplo, 
pêlos hidrófobós, impermeáveis, 
que possibilitam sua flutuação na 
agua e sua disseminação por am
plas regiões. Exemplo é o coco-da-

baía, cuja dispersão não se faz ex
clusivamente pela semente, mas 
por todo o fruto. As fibras secas do 
mesocarpo mantêm entre si volume 
de ar suficiente para permitir sua 
flutuação no mar e sua condução 
para outras praias. As sementes 
zoócoras, por sua vez, apresentam 
diversas adaptações ao transporte 
por meio dos animais, como os car
rapichos. aderentes às patas e foci
nhos. e as arilopegajosas, que ade
rem aos bicos dos passaros.

Ao encontrarem ambiente ade
quado (temperatura, umidade e 
areiamento favorável), as sementes 
saem do seu estado de quiescência 
e dão início ao processo denomi
nado “germinação”, do qual irá re
sultar a nova planta.

Em última análise, o fenômeno 
da germinação é exatamente o mo
mento em que o embrião, até então 
quiescente, em estado de latência, 
entra novamente em atividade e rei
nicia o crescimento interrompido 
por ocasião do amadurecimento da 
semente. Nas sementes chamadas 
“dormentes”, para que a germina
ção se processe é necessário um 
adequado suprimento de água, ar 
e calor.

VEJA TAM BÉM : Pólen; Reprodu- 
ção.
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Quando um indivíduo se veste de 
determinada maneira — por exem
plo, calças desbotadas, sandálias, 
camiseta, fita nos cabelos —  esse 
modo de trajar tem um “signifi
cado”, quer dizer alguma coisa. 
Tanto que, se o mesmo indivíduo 
sai vestido de outra forma — pa
letó, gravata, etc. — , é encarado de 
modo diferente.

O vestuário, portanto, tem um 
aspecto funcional e outro significa
tivo. O modo de trajar pode ser 
analisado como uma sentença — 
não de palavras, mas de peças de 
vestuário — cuja articulação é 
análoga à das regras que orientam 
a linguagem falada. Dentro dessa 
sentença, cada elemento da seqüên
cia (calças, camisa, etc.) é um 
signo* articulado com os demais 
segundo certas regras. A seleção e 
a articulação desses signos obede
cem a uma ordem: assim, se o in
divíduo está de sandálias, não es
tará de gravata.

A semiótica, ciência que se in
cumbe desse tipo de análise, não se 
limita às linguagens não-verbais. 
Preocupa-se também com a lingüís
tica*, que tratada linguagem verbal 
e articulada. Apresenta-se como 
ciência geral dos signos: tudo o que 
se oferece como signo (coletivo e 
individual) é parte de seu âmbito de 
investigações. Assim, compete ao 
cientista esclarecer não apenas os 
sinais de trânsito (signo), mas o es
quema desencadeado de comporta
mentos (ou de pensamentos, que 
podem ser novos signos). A luz ver
melha de um semáforo provoca no 
motorista um complexo de condu
tas (frear o veículo, desengatar a 
marcha, etc.).

Os signos podem ser investiga
dos sob três aspectos: o de suas re
lações mútuas, puramente formais; 
o de suas relações com o que que
rem dizer; e o de suas relações com 
os usuários.

Na Grécia, os sofistas*. Platão*, 
Aristóteles*, os estóicos, os epicu- 
ristas e os céticos realizaram diver
sas análises semióticas, chegando 
mesmo a perceber seu relevante lu
gar na filosofia. Na Idade Média 
houve considerável desenvolvi
mento desses estudos entre os lógi
cos e os gramáticos especulativos. 
Mais tarde, a teoria foi pesquisada 
por autores como o racionalista 
Leibniz* e o empirista Locke* (que 
a consideravam equivalente à ló
gica*. enquanto teoria dos signos 
verbais). Mas foi principalmente a 
partir do fim do seculo XIX que as 
investigações se tornaram  mais nu
merosas e abrangentes, chegando a 
ultrapassar os campos tradicional
mente englobados na filosofia e ga
nhando o estatuto de convergência 
de várias disciplinas que estudam a 
nomunicação*.

Como ciência moderna, desen- 
volveram-se duas correntes de in
vestigações: uma ligada à cultura 
americana e anglo-saxônica, her
deira dos ensinamentos de Peirce*, 
e outra, com o nome de “semiolo
gia”, tributária da lingüística de

O campo da sem iótica abrange tudo o que se refere a signos. Na "dança do dragão", em  Ta iw an , vários signos 
se articulam  (hom em , veste de dragão, m ovim entos, etc.) com o numa sentença, produzindo um significado.

Para Locke, a sem iótica equiparava-se à lógica, no âm bito linguistico.

Saussure*, difundida na Europa la
tina, especialmente na França e na 
Itália.

Entretanto, como observou o crí
tico Umberto Eco (1932- ), “a 
semiologia ainda se apresenta 
como uma disciplina não só em 
progresso, mas em vias de defini
ção no que concerne ao campo es
pecífico e à autonomia de métodos. 
Tanto que ainda nos é lícito per
guntar se não será melhor conside- 
rá-la como um território interdisci- 
plinar dentro do qual todos os 
fenômenos da cultura são examina
dos sob o prisma obsessivo da co
municação, escolhendo em seguida 
os instrumentos mais adequados, 
setor por setor, para se dar realce 
à natureza comunicacional do fe
nômeno examinado”.

Há uma discussão sobre o nome 
da disciplina. Para aqueles que se
guem a definição saussuriana, vale 
a denominação “ semiologia” ; “se
miótica” , usada pelos seguidores de 

•Peirce ou aqueles que têm em 
mente a semiótica morrisiana 
(termo, aliás, a que se atêm não só 
a escola americana, mas também a 
soviética e o mundo eslavo em ge
ral).

A semiótica de Peirce

No fim do século XIX , nos Esta
dos Unidos, o matemático, astrô-
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nomo, lógico e filósofo do pragma
tismo*, Charles Sanders Peirce*, 
num a tradição que remonta a 
Locke, caracterizou a lógica*, “em 
seu sentido geral”, como “ semió
tica — a doutrina dos signos quase 
necessária ou formal”.

Mas Peirce foi além de seus an
tecessores, tentando desenvolver 
uma teoria dos signos completa
mente geral (para tratar dos signos 
não-lingüísticos), lançando as ba
ses do que ele próprio chamou “se
miótica, ou doutrina da natureza 
essencial e das variedades funda
mentais da semiose possível” . For
mulou uma teoria em que o signo 
ou “representante” é toda coisa que 
substitui outra, representando-a 
para alguém, sob certos aspectos e 
em certa medida. Peirce foi o p ri
meiro teórico a tentar sistematizar 
esses estudos no trabalho Logic as 
Semiotic: The Theory o f  Signs (Ló
gica como Semiótica: a Teoria dos 
Signos).

Peirce postulava a existência de 
regras que não eram inerentes à lin
guagem, mas antes à sua análise e 
que não dependiam do conheci
mento dos indivíduos.

Denominou “ semiose” a um 
caso de significação, que descreveu 
como comportando três elementos 
principais: o signo, “algo que re
presenta alguma coisa para al
guém, de algum modo e para algum 
efeito” ; o objeto, aquilo que o signo 
representa;‘e o interpretante, outro 
signo, “equivalente mais desenvol
vido do signo original e causado 
por este na mente de seu intér
prete” .

O objeto de qualquer signo é al
gum estado de coisas, fatual ou de 
outra espécie; o significado de um 
signo não se identifica com seu ob
jeto, mas com uma espécie particu
lar de efeito do signo num intér
prete (seu interpretante lógico, 
emocional ou energético).

Em todo signo, o pensador pode 
diferenciar qualidades materiais 
(significante) e um interpretante 
imediato (significado). O interpre
tante é o elemento que se distingue 
no cômputo geral da significação 
peirceana e peça central em seu 
pragmatismo, por ele descrito 
como consistindo inteiramente 
“num método para verificar o sig
nificado real de qualquer conceito, 
doutrina, proposição, palavra, ou 
outro signo”.

Entretanto, há uma dificuldade 
teórica. No processo pragmatista 
de verificação de um signo, este 
gera outro, o interpretante, que por 
sua vez, para ser verificado, deve 
gerar um terceiro, e assim indefini
damente. Mas o próprio Peirce pa
rece ter superado o problema recor
rendo à noção de hábito, descrita 
como uma “prontidão para agir de 
certo modo sob certas circunstân
cias e quando atuado por um dado 
motivo , o que não era um signo 
e, portanto, não necessitava de um 
interpretante.

De acordo com as relações 
possíveis entre significante e signi
ficado, o filósofo americano distin
guia ícones, índices e símbolos.

O ícone é o tipo do signo em que 
significado e significante apresen
tam uma semelhança de fato: é o 
caso da representação de um ani
m al e o próprio animal represen-

tado. A primeira equivale ao se
gundo “simplesmente porque se 
parece com ele” . No índice existe 
uma contigiiidade experimentada 
entre o significado e o significante. 
Assim, devido à referência anterior 
e a uma relação entre fumaça e 
fogo, um intérprete da fumaça (sig
nificante) pode inferir que ela é pro
vocada pelo fogo (significado). O 
símbolo ocorre devido a uma conti
giiidade instituída entre significante 
e significado. Determinada por 
uma regra, a conexão não se vin
cula a qualquer semelhança ou 
contigüidade de fato. (É o caso das 
bandeiras, tradicionalmente utiliza
das como símbolos de nacionali
dade.)

Uma das características mais 
importantes da classificação pro
posta por Peirce —  segundo obser
vou Roman Jakobson* — reside 
na observação de que as diferenças 
entre as ciasses fundamentais de 
signos são relativas.

É a predominância das rela
ções de semelhança ou contigüi
dade entre significante e significado 
que fornece o critério para a inclu
são dos signos entre ícones, índices 
e símbolos —  tipos que nunca se 
apresentam de forma pura. (Ao 
contrário, os signos considerados 
mais perfeitos^ são aqueles que têm 
suas características dosadas com 
eauilíbrio.)

Peirce parece ter concebido a se
miótica como uma versão do tri- 
vium  medieval, descrevendo seus 
três ramos como “gramática pura” 
(que deveria investigar as condi- 
çoes necessárias da significação), 
“ lógica propriamente” (investiga
ção das condições necessárias da 
verdade) e “retórica pura” (que de
veria “verificar as leis pelas quais 
em toda inteligência científica um 
signo gera outro, e, especialmente, 
um pensamento gera outro”).

O trabalho de Morris

Após a morte de Peirce, sua teo
ria foi exposta na influente obra de 
C. K. Ogden e I. A. Richards, The 
Meaning o f  Meaning (O Signifi
cado do Significado), publicada em 
1923.

Essa obra exerceu grande in
fluência sobre Charles William 
Morris*, que se notabilizou pela 
sistematização que conferiu aos en
sinamentos de Peirce na obra 
Foundations o f  the Theory o f  Signs 
(Fundamentos da Teoria dos Sig
nos, 1938). Dividiu em três partes 
o estudo geral dos signos, com base 
no trivium  de seu antecessor: sin
taxe*, que considera o signo em sua 
relação com outros signos, inde
pendentemente do que designam ou 
significam; semântica*, que se 
ocupa dos signos em sua relação 
com os objetos designados; e prag
mática, que se preocupa com os 
signos em sua relação com os sujei
tos que os utilizam.

A divisão de Morris conseguiu 
ampla repercussão entre diversos 
estudiosos da matéria.

Para Morris havia dois tipos de 
semiótica: a mentalista (psicoló
gica), segundo a qual o intérprete 
do signo é o espirito, e o interpre
tante, um conceito; e a comporta- 
mentista (behaviorista*), segundo a 
qual o intérprete é um organismo e

A  te o ria  dos s ignos co m eço u  a desenvo lve r-se  co m o  c iênc ia  a p a r t ir  dos 
es tudos de P eirce (à esque rda). Ele d e fin iu  s igno  com o  to d a  co isa que rep re 
senta  o u tra  —  a idé ia  de ju s t iç a , p o r exem p lo .

U m  exem plo da semiose de Peirce: signo (pessoas fingindo-se m ortas), ob
jetos (m ortos na guerra) e interpretante (efeito que gera o significado).
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o interpretante uma seqüência con- 
dutista. Optando pela segunda, 
Morris trabalhou particularmente 
no problema do uso dos signos e 
das diferentes espécies de condutas 
humanas relativas a tal uso. A esse 
respeito, elaborou uma teoria geral 
do discurso e uma análise dos dife
rentes tipos de discurso. Sendo o 
homem concebido como um ser 
que vive num universo de signos, a 
relação entre estes e aquele acaba 
sendo, sob o ponto de vista hu
mano, a questão mais importante. 
Assim, sao englobadas questões 
éticas e políticas como problemas 
de comportamento, em que se des
taca o papel da linguagem.

Tais temas foram tratados pelo 
autor na obra Signs, Language and 
Behavior (Signos, Linguagem e 
Comportamento), que foi publi
cada em 1946.

Existem alguns conceitos bási
cos na concepção de Morris: “ in
térprete" ou organismo para o qual 
algo é um signo; “interpretante” , 
ou disposição de um intérprete 
para responder ao estímulo provo
cado por um signo, mediante certas 
seqüências pertinentes a um com
plexo behaviorista; “denotatum  ” de 
um signo, ou o que permite levar 
a efeito tais seqüências; “denota
ção”, ou o fato de que um signo de
note um denotatum; “significatum ” 
de um signo, ou condições tais que 
o que as cumpre é um denotatum; 
“significação”, ou o fato de que um 
signo signifique um significatum.

Morris faz também uma distin
ção entre semiótica (ciência dos 
signos) e semiose, processo no qual 
algo opera como signo, que por sua 
vez figura como objeto que a se
miótica se propõe esclarecer.

Os estudos na Europa

A orientação global dos estudio
sos europeus não é a mesma dos 
americanos. Enquanto estes, na li
nha de Peirce e Morris, trabalham 
com formas de comportamento, 
num nível psicológico, a escola eu
ropéia, seguindo uma linha de lin
güística estrutural, criada a partir 
de Saüssure, é sociológica.

Estes estudos ganharam impulso 
particularmente nas atividades que 
foram desenvolvidas em Paris, na 
Ecole Pratique des Hautes Études, 
que edita a revista Communica
tions (Comunicações), em que se 
destacam Edgard Morin 
(1921- ), Christian Metz e Ro- 
land Barthes (1917- ); e na Itá
lia, onde Umberto Eco, assim 
como os franceses, fundamenta-se 
na lingüística geral de Ferdinand 
de Saussure*.

Embora Saussure tenha falecido 
em 1913, seus alunos compilaram 
suas anotações de aulas e, em 
1916, lançaram a primeira edição 
do Cours de Linguistique Générale 
(Curso de Lingüística Geral), obra 
que marcou profundamente a histó
ria das ciências humanas. No caso 
específico da semiótica ou semiolo
gia (como ele próprio a chamou) 
sua influência e notável já  na no
menclatura de origem lingüística 
das principais noções da disciplina: 
denotação e conotação, significante 
e significado, etc.

Saussure afirmou que a língua*
e a mais importante m stM ção hu

mana. mas não a únjca. Os homens 
dispõem de outras linguagens_ que 
seriam o objeto de “uma ciência 
que estuda a vida dos signos no 
seio da vida social”, a semiologia.

Esta ciência englobaria a lingüís
tica, cabendo ao lingüista definir o 
que faz a língua ser um sistema es
pecial no interior dos conjuntos se
miológicos.

Segundo Saussure, a semiologia 
não tinha ainda as características 
de uma ciência autónoma, e a lín
gua estaria apta a fazer compreen
der o problema semiológico. Con
clui então que “se se quer descobrir 
a verdadeira natureza da língua, é 
necessário tomá-la primeiramente 
no que ela tem de comum com to
dos outros sistemas da mesma or
dem; e fatores lingüísticos que apa
recem como muito importantes à 
primeira vista (por exemplo, o fun
cionamento do aparelho vocal) só 
devem ser considerados secunda
riamente, se servem apenas para 
distinguir a língua dos outros siste
mas. Com isso não se esclareceria 
somente o problema lingüístico, 
m as pensamos que, considerando 
os ritos, costumes, etc. ( . . . )  como 
signos, estes fatos aparecerão sob 
outra luz e se sentirá a necessidade 
de agrupá-los na semiologia e de 
explicá-los pelas leis desta ciência”.

Assim, a lingüística passaria a 
depender metodologicamente da 
ciência a ser criada, já  que seu ob
jeto é da mesma ordem, isto é, a 
teoria dos signos. Contudo, já  que 
a língua é o sistema mais complexo

e mais utilizado dos sistemas ex
pressivos, a lingüística pode se tor
nar o padrão geral da semiologia, 
embora seja somente um sistema 
particular.

Roland Barthes, no entanto, afir
mou que a “semiologia tem por ob
jeto  qualquer sistema de signos, 
quaisquer que sejam seus limites: 
as imagens, os gestos, os sons me
lódicos, os objetos e os complexos, 
essas substâncias que se encontram 
nos ritos, protocolos ou espetácu
los, constituem, senão linguagens, 
ao menos sistemas de significa
ção”.

Por outro lado, Barthes criticou 
Saussure por conceber a lingüística 
apenas como uma parte da ciência 
geral dos signos. Segundo Barthes, 
os conjuntos de objetos só ganham 
o estatuto de sistema passando pela 
mediação da língua: “ Objetos, ima
gens, comportamentos podem sig
nificar, claro está, e o fazem abun
dantemente, mas nunca de uma 
maneira autónoma; qualquer sis
tema semiológico repassa-se de lin
guagem. A substância visual, por 
exemplo, confirma suas significa
ções ao fazer-se repetir por uma 
mensagem lingüística (é o caso do 
cinema, da publicidade, das histó
rias em quadrinhos, da fotografia 
de imprensa, etc.), de modo que ao 
menos uma parte da mensagem 
icônica está numa relação estrutu
ral de redundância ou revezamento 
com o sistema da língua; quanto 
aos conjuntos de objetos (vestuário, 
alimentos), estes só alcançam o es

tatuto de sistemas guando passam 
pela mediação da língua, que lhes 
recorta os significantes (sob a 
forma de nomenclaturas) e lhes de
nomina os significados (sob a 
forma de usos ou razões); nós so
mos, muito mais do que outrora e 
a despeito da invasão das imagens, 
uma civilização da escrita. Enfim, 
de um modo muito mais geral, pa
rece cada vez mais difícil conceber 
um sistema de imagens ou objetos, 
cujos significados possam existir 
fora da linguagem: perceber o que 
significa uma substancia é, fatal
mente, recorrer ao recorte da lín
gua: sentido só existe quando deno
minado, e o mundo_ dos significa
dos não é outro senão o mundo da 
linguagem.

Barthes conclui dizendo que “a 
lingüística não é uma parte, mesmo 
privilegiada, da ciência geral dos 
signos: a semiologia é que é uma 
parte da lingüística” .

Todavia Barthes notou as difi
culdades de se fazer uma simples 
transposição mecânica do aparato 
conceituai da lingüística; mostrou 
os problemas com que se depara o 
semiólogo quando tenta estabelecer 
separações para os sistemas de ob
jetos, imagens e comportamentos
—  entre língua/fala, significado/ 
significante, sintagma!sistema, de
notação/conotação.

VEJA TAM BÉM : Lingüística; Ló
gica; Signo; Símbolo.

Os semiólogos europeus, como Roland Barthes (em cim a) e Um berto Eco, tôm  uma abordagem  mais sociológica. 
BStttlSS pVW\\89\a B Wnguagem como m ediadora  obrigatória para qualquer sistem a de signos, mesmo os visuais.
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No Oriente Médio e_ em várias 
partes da África, milhões de pes
soas comunicam-se através das lín
guas semíticas, o principal ramo da 
família hamito-semítica — que in
clui línguas como as cuchíticas (fa
ladas na Etiópia*), o egípcio antigo 
(língua morta), o berbere (antiga 
língua dos tuaregues), e as do 
Tchad* (entre as quais o grupo 
haussa, falado nas proximidades do 
iago Tchad).

As línguas semíticas teriam sua 
forma ancestral — não documen
tada — no proto-semítico, do qual 
derivam as semíticas conhecidas, 
se bem que nem todas as relações 
genéticas se mostrem com clareza. 
Sua designação vem de Sem, filho 
de Noé (e antepassado dos semitas, 
segundo os relatos bíblicos).

A existência de raízes triconso- 
nantais está entre as características 
comuns a todas as línguas semíti
cas. As vogais que seguem cada 
um a das consoantes da  raiz va
riam; e é através dessa variação 
que a raiz assume significados dife
rentes. Assim, por exemplo, a raiz 
ktb  (“escrever’ ) composta como 
kataba significa “escreveu”, como 
kitab  indica “livro”.

Outra característica: há os gêne
ros masculino e feminino e, em al
gumas de suas línguas, conser- 
vam-se os três números gramaticais 
do proto-semítico (singular, dual e 
plural).

A divisão

As línguas semíticas comportam 
uma distinção em dois grupos: se
tentrional e meridional. Entre as se
tentrionais, incluem-se o acádico, o 
hebraico (ligado ao fenício), o 
ugarítico e o aramaico. O grupo 
meridional reparte-se em dois ra
mos, um representado pelo árabe e 
outro pelo árabe meridional e pelo 
etiópico.

A documentação considerada 
mais antiga (data dos anos 3000 a 
2500a.C.) pertence ao acádico, que 
é assim chamado por causa da ci
dade de Acad, antiga capital da 
Me sopotâmia.

Os dialetos babilónico e assírio 
eram resultados da divisão do acá
dico antigo.

O fenício, por outro lado, forne
ceu aos gregos (no século IX a.C.) 
as letras consonantais do alfabeto 
e; com elas, seus nomes. O fenício, 
língua ainda falada nos primeiros 
séculos da era cristã, apesar de ter 
adotado muito cedo o alfabeto, dei
xou poucos documentos.

Somente em 1929 o ugarítico foi 
descoberto. Seu nome vem de Uga- 
rit, antiga cidade da Síria*, depois 
chamada Rasshamra. Sua reconsti
tuição foi possível através de poe
mas contidos em tábuas descober
tas pelos arqueólogos: mostra um 
sistema de flexão nominal idêntico 
ao árabe clássico, isto é, um nomi
nativo em u, um genitivo em i, e um 
acusativo em a.

Já o aramaico foi documentado
aüavés de vários dialetos, apare- 0  selo de um documento do século X IV  a.C- mostra uma inscrição sem ítica.

As línguas se m ítica s  são fa ladas sobre tudo  no  O rien te  M é d io  e na Á frica . 
(Astrolábio com  caracteres árabes, latinos e góticos, do século X III.)

Na inscrição em  uma m esquita de Córdoba (esquerda) e na página da "H ag- 
gadah" em  Saravejo (direita), duas heranças semfticas: árabe e hebraico.

cendo em textos cuneiformes no sé
culo XIV a.C., na Babilónia. Qui
nhentos anos mais tarde, seria 
amplamente falado na Palestina, 
deixando um alfabeto que é o pre- 
cursor do hebraico contemporâneo 
(uma parte dos Manuscritos do 
M ar Morto, descobertos a partir de 
1947, está no dialeto judeu-ara- 
maico, tido como a língua falada 
por Jesus). Em algumas regiões do 
Líbano*, e nas proximidades de 
Mossul, no Iraque*, há pequenos 
núcleos populacionais que ainda se 
comunicam por meio de dialetos 
aramaicos.

O árabe meridional é atestado 
por inscrições em pedras, datando 
de alguns séculos antes da era 
cristã. Essa língua também é cha
mada de “ árabe meridional epigrá- 
fico”. O “árabe meridional mo
derno” provavelmente não tem 
uma relação direta com aquela 
forma epigráfica. Seus dialetos, 
apesar da designação, devem ser 
considerados “não-árabes”. A ilha 
de Socotra, no golfo de Aden, é um 
dos lugares onde se fala um dialeto 
do árabe meridional moderno.

Outra língua semítica é o etió
pico. Os especialistas costumam 
chamá-la também —  e mais acer- 
tadamente —  de “etiópico semí
tico”, distinguindo-a, assim, dos fa
lares não-semíticos antigos da 
Etiópia. Trata-se de um grupo de 
línguas aparentado ao árabe meri
dional em suas origens, e,que se es
tendeu àquela região da África.

Na Etiópia, o substrato cuchí- 
tico e as línguas cuchíticas atuais 
continuam a agir fortemente, 
dando um caráter diferente às lín
guas semíticas do país. A língua 
principal e oficial é o amarico que, 
em relação aos outros idiomas 
semíticos — à exceção do árabe 
— , é a língua mais falada.

O árabe e o hebraico são as lín- 
guas semíticas mais importantes da 
atualidade. As diferenças dialetais 
são consideráveis apenas na fala 
— a escrita ainda mantém os tra
ços essenciais do chamado “árabe 
clássico”. Isto quer dizer que a dis
tinção se dá entre o árabe coloquial 
e o árabe clássico, se bem que o 
termo “clássico” não signifique 
“antigo”, mas, ao contrário, “árabe 
moderno” , conhecido pela classe 
culta durante os últimos mil anos. 
O hebraico apresenta linhas de evo
lução bem diferentes. Tornou-se 
uma língua reservada aos rabinos e 
aos instruídos do povo judeu, na 
época de Jesus, quando a língua fa
lada já  era o aramaico.

Presume-se que, entre a fase he
braica e a fase aramaica dos ju 
deus, tenha havido uma outra du
rante a qual mesmo os 
não-instruídos falavam as duas lín
guas. O hebraico da classe culta 
mostra nítidas influências do ara
maico, em sua fase posterior. Tra
ta-se do hebraico mishnaico (deriva 
de mishna, que é o nome designa
tivo da primeira parte do Tal- 
mude). Foi essa a forma que sobre
viveu e que possibilitou, no século 
XX, a criação do hebraico mo
derno, língua oficial de Israel*.

VEJA TAM BÉM : Árabes; Escrita; 
Língua.
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Senegal

Q
S U M Á R IO

Localização: Africa ocidental 
Limites: oceano A tlâ n tico  (O): M au

ritânia (N): M ali (E): Guiné e Guiné 
Portuguesa (S); Gâmbia (enclave 
na metade sul do Senegal}

No século IX . Tekrur (nom e originário do país) já  tinha algum a estabilidade política. (D akar, a capital.)

Superfície: 2 0 0  4 0 0  k m 2 
P opulação : 3 8 2 2  0 0 0  hab. (1970) 
Capital: Dakar 
Cidades principais:

Kaolack (81 0 0 0  hab.), Saint Louis 
(75  000), Thiès (70  000), Rufisque 
(50  000), Z igu inchor (30  000) -  
dados de 1970.

Id iom as: francês e uolo fe (oficiais) 
Religiões: is lam ism o, cristian ism o e 

crenças anim istas 
Porto principal: Dakar 
Aeroporto principal: Dakar 
Ro dovias : 13 0 0 0  km 
Ferrovias: 1 3 0 0  km 
Un idade m onetária : franco C FA

A história do Senegal não co
meça a ser contada a partir da che
gada dos europeus: tanto os nave
gadores portugueses que 
exploraram (no século XV) a em
bocadura do rio Senegal quanto os 
mercadores franceses que instala
ram uma empresa escravista nessa 
área encontraram povos com his
tória fartamente documentada. No 
século IX, Tekrur (nome originário 
do país) já  era uma nação cujos 
membros se dividiam entre as tri
bos dos Sérer, Tuculero e Uolofem, 
todas radicadas nas margens do rio 
Senegal.

Essa população teve de se deslo
car para o sul por causa da expan
são dos berberes*, no século X. (A 
dinastia berbere Dya-Ogo reinou 
em toda essa grande região entre os 
anos 850 e 980.)

A influência muçulmana come
çou em 1048, época em que a con
fraria dos almorávidas se estabele
ceu numa ilha do rio Senegal, 
destruindo o reino de Gana e, pos
teriormente, conquistando o Mar
rocos*.

Mas isso não alterou sensivel
mente a composição do reino Tek
rur, cuja independência só seria 
perdida no século XIX, época em 
que se submeteu à suserania do Im
pério Mali, e teve o nome mudado 
para Futa. Assim mesmo, os Sérer 
e os Uolofe conseguiram consti
tuir-se como reinos emancipados 
na costa atlântica.

Os primeiros contatos com os 
europeus foram feitos no século 
XV. quando navegadores portugue
ses exploraram a embocadura do 
Senegal; mas não houve interferên
cias no reino Futa, cujo poder, um 
século mais tarde, pertenceria à di
nastia pagã dos Deniankes. E os
europeus tampouco chegaram a do- 
mmat os Séiex e os \Jo\ofe, que na

época já  se dividiam em vários pe
quenos Estados.

A história senegalesca, porém, 
acabou seguindo o mesmo destino 
de outras regiões “descobertas” pe
los europeus. Em 1624, atraídos 
pelos lucros do tráfico negreiro, 
mercadores franceses fundaram a 
Cia. do Senegal e da Gâmbia, ini
ciando um processo de despovoa- 
mento dos reinados negros. A fun
dação oficial da colónia deu-se em 
1659 sob o nome de Saint Louis du 
Senegal, e_ foi cedida, em 1664, à 
Cia. das índias Orientais. Expor
tava, no século XVIII, 2 000 escra
vos por ano.

Depois de lutas e de um tratado, 
os ingleses conseguiram o Senegal. 
Até 1817, Londres e Paris se alter
nariam na posse da colônia, antes 
da restituição definitiva à França. 
Negros e goma-arábica eram suas 
principais fontes de renda.

Entretanto, a penetração colo
nialista não se deu pacificamente. 
Houve m uita resistência por parte 
dos povos negros, e a campanha 
empreendida pelo chefe tuculero 
Hadj-Omar é um exemplo. Ele pro-
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A pesca e a cultura do am endoim  são atividades básicas do povo senegalès, 
cujos costumes guardam  ainda a influAncia árabe, iniciada em  1048 .

curou reunificar as tribos da re
gião, mas foi derrotado pelos colo
nizadores. Na segunda metade do 
século XIX , os franceses consoli
dariam sua dominação, criando as 
condições para uma exploração 
mais eficaz dos recursos oferecidos 
pelo país (abriram estradas para o 
escoamento da lucrativa produção 
de amendoim e construíram escolas 
para os povos submetidos). Em 
1909, Dakar tornou-se capital^ da 
África Ocidental Francesa, império 
colonial que começaria a desmoro
nar em 1944, com a Conferência de 
Brazzaville. Nessa ocasião foi 
criada a União Francesa, inspirada 
pelo deputado senegalès Leopold 
Sédar Senghor*. que abriu a possi
bilidade da  formação da Republica 
do Senegal (1958) sem grandes 
conflitos com os antigos coloniza
dores. O país ficava autônomo, 
m as submetido economicamente à 
Comunidade Francesa.

Foi curta a união entre o Sudão* 
e o Senegal (Federação do Mali): 
começou em abril de 1959 e durou 
o tempo necessário à independên
cia total dos senegaleses, procla
m ada em agosto de 1960 sob a ins
piração dos dois líderes da União 
Progressista Senegalesa. Senghor e 
Mamadou Dia (1910- ). Nas 
eleições, a União Progressista Se
negalesa obteve maioria absoluta, 
ficando Senghor na presidência da 
República. Mas não durou muito a 
aliança entre os dois líderes: reve
lou-se impossível conciliar a ten
dência socialista de Dia e a asso
ciação com os franceses para a 
qual Senghor se inclinava. Acu
sado de preparar um golpe, Dia foi 
derrubado por seu ex-companheiro 
e condenado à prisão perpetua.

Em 1973, Senghor foi reeleito 
presidente com quase 1 0 0 % dos 
votos.

O difícil caminho 
do desenvolvimento

O Senegal é o país mais indus
trializado entre as antigas colônias

francesas. Possui fábricas de ci
mento, de óleos vegetais, de trans
formação do pescado (Dakar é a 
principal base africana para a 
pesca do atum), de cervejas, de fer
tilizantes, além de moinhos e uma 
refinaria petrolífera em M’Bao.

Essas atividades industriais, po
rém, são extremamente incipientes, 
e não dão as qualificações necessá
rias para que o Senegal seja consi
derado uma nação industrializada: 
em 1970 incluía no setor primário 
70% de sua população.

A agricultura, praticada sobre 
um solo fértil, divide-se em dois se
tores: de um lado, as culturas de 
subsistência, de produtividade bas
tante baixa, que envolvem grande 
parte dos senegaleses, da tribo dos 
Sérer, da dos Diola ou da maioria 
Uolofe; de outro, as culturas co
merciais, baseadas principalmente 
no amendoim (o Senegal é o quinto 
produtor mundial, com 1,1  milhão 
de toneladas em 1970). Há ainda 
certa comercialização de arroz, de 
milhete e de hortaliças.

Os Sérer têm-se dedicado bas
tante à cultura do amendoim, dimi
nuindo suas produções de subsis
tência e aumentando, conseqüente
mente. sua dependência em relação 
à maior monetarização dos centros 
urbanos como Dakar e Kaolack. Já 
os Diola, que vivem no vale do Ca- 
samance — em pequenos grupos 
que se encontram espalhados pelas 
margens do rio, e em vilas de caba
nas quadradas — , têm abandonado 
suas culturas tradicionais e de au
toconsumo, em função da produ
ção de arroz.

As rendas provenientes do co
mércio exterior são muito escassas, 
dada a sua dependência em relação 
a uma agricultura de baixa produti
vidade. Soma-se a isso o empobre
cimento que o solo vem sofrendo 
por causa das técnicas rudimenta
res empregadas na cultura do 
amendoim.

Apenas o sul dá sinais de mu
dança no tipo de agricultura, pois 
vem diversificando sua produção

Pelos sentidos, o negro se com unicaria com a natureza: ritm o, m ovim entos, form as e cores são incorporados ao conceito de 'negritude'' de Senghor.
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Em  1 96 2 , Dia foi afastado do govem o; logo em  seguida, realizou-se a reform a constitucional, dando a Léopold Senghor a totalidade do Poder Executivo.

(e, assim mesmo, está longe de 
atender às necessidades do, pais).

A pecuaria senegalesa e semino- 
made (no norte, até Gâmbia*), ru
dimentar, praticada por tuculeros e 
fulbés.

A atividade mineradora também 
não é significativa: extraem-se fos
fato, zircônio e titânio em quanti
dades que não chegam a satisfazer 
nem à pequeníssima produção in
dustrial do país.

Atividade tradicional, a pesca 
foi bem aproveitada desde a inde
pendência do país. Beneficiado por 
sua localização (ponto de encontro 
entre as águas frias das Canárias e 
as contracorrentes equatoriais), em 
700 quilômetros de costa, o Sene
gal possui grandes quantidades po
tenciais de peixe.

Também na pesca há uma divi
são entre a pesca “artesanal” , com 
pirogas (praticada por, aproxima
damente, 25 000 pessoas, em 
1970), e a pesca industrial, implan
tada em 1954 e em rápido desen
volvimento. As atividades pesquei
ras, que em 1973 recebiam 
incentivos do Estado, estão abrindo 
caminho para a exportação, dimi
nuindo assim a debilidade da ba
lança comercial senegalesa.

Aspectos físicos
Ocupando a borda atlântica da 

África ocidental, o país tem um re
levo bastante uniforme: é quase 
uma vasta planície que desce sua
vemente, de leste para oeste, em di
reção ao oceano Atlântico.

Com suas estepes e savanas, e 
com a vizinhança de florestas tro
picais, situa-se na transição entre 
os territórios da África subsaariana 
e as regiões^ florestais da Guiné*. 
S u a  veg etação  —  in tim am en te  li
gada ao regime pluviométrico —

apresertta-se desta forma: ao norte, 
abundância de árvores; ao centro, 
savanas pontilhadas pelos gigantes
cos baobás (as árvores-símbolo do 
país); ao sul, aparecem as florestas 
tropicais; e na costa a paisagem 
típica é o mangue.

O clima senegalês é do tipo tro
pical, com duas estações: um pe
ríodo seco (que abrange os meses 
de novembro a maio), com ventos 
alísios do norte; e uma época 
úmida, chamada de “ invernada”, 
com um regime de monções oceâni
cas e ventos de sudoeste.

Em Dakar, as médias térmicas 
vão de 21 (em janeiro) até 27 graus 
Celsius (em julho), o que significa 
uma variaçao muito pequena na 
amplitude térmica sazonal.

Ás precipitações da capital atin
gem uma média anual de 500 milí
metros.

Ao norte, porém, as chuvas ra
reiam, surgindo áreas onde os índi
ces baixam até 250 milímetros 
anuais. Em compensação, no sul
— além do território da Gâmbia
—  as chuvas que caem no vale do 
rio Casamance chegam a 1 500 
milímetros anuais.

Por causa das poucas precipita
ções pluviométricas e do tipo — 
muito plano — do território, todo 
o centro do Senegal é privado de 
um verdadeiro sistema hidrográ
fico. As águas que caem na estação 
chuvosa correm para as depres
sões, como a do deserto de Ferio, 
mas raramente chegam ao mar.

O rio Senegal, o mais importante 
do çaís, é via tradicional de pene
tração para o interior do continente 
africano, e foi um eixo fundamental 
no antigo povoamento do país.

VEJA TAM BÉM : África.

Senghor

Em 1906, havia apenas duas na
ções independentes na África: a Li
béria* e a Etiópia*. Em outubro 
desse ano, nasceu Léopold Sédar 
Senghor, filho de um rico e in
fluente negociante do Senegal*, 
uma colônia da França. Iniciou 
seus estudos no internato católico 
de N’Gasobil, concluindo o curso 
secundário em Dakar, aos 22 anos.

Seu primeiro contato com os 
problemas que o apaixonariam 
ocorreu em Paris, onde ao iniciar 
seus estudos superiores, na Cidade 
Universitária, descobriu em seus 
companheiros aspirações seme
lhantes às que nutria. Vibrava com 
os ideais de beleza e fraternidade 
contidos na palavra dos mestres, e 
sensibilizava-se com a injustiça so
cial, que, segundo ele, “cria um 
hiato entre as idéias e os atos”.

A cor da pele

A partir da constatação de que 
a Declaração Universal dos Direi
tos do Homem não se aplicava a 
seu país, Senghor submeteu seus 
conhecimentos a reflexões críticas 
e morais. Nessa medida, reconhe- 
ceu-se como vir africanus —  um 
homem como os outros, mas estig
matizado pela cor da pele.

Em 1929, fundou com Aimé Cé- 
saire (1913- ) a revista O Estu
dante Negro, onde aparece pela pri
meira vez o conceito de 
“negritude”. Segundo a doutrina de 
Senghor, o negro é o “ homem da 
n a tu re z a ” , com a qual se comunica 
através dos sentidos. No negro, o

ritmo anima o universo tanto nas 
formas e nas cores como nos movi
mentos.

Em tal cosmologia, não há lugar 
para o individualismo: o negro vive 
e se expande no seio do grupo; tudo 
que emana dele se irradia para o 
outro e partilha de sua existência. 
Senghor sustenta que sua produção 
artística é necessariamente enga
jad a  porque é funcional e social.

Por outro lado, as exigências na
turais encontram-se vinculadas às 
espirituais: o negro possuiria uma 
“religião agrária” , que une os filhos 
à mãe e à terra. Nessa concepção, 
o estado de infância conserva uma 
dignidade intocável, com a prima
zia do sensível que eje implica. 
Contudo, o valor atribuído à sensi
bilidade não é incompatível com a 
dignidade viril; a emoção é o nervo 
motor do gênio negro-africano, que 
atinge um “estado superior de co
nhecimento”.

De volta a Dakar em 1933, 
Senghor era o primeiro professor 
de gramática de sua cor.

Nessa época, já  delineava seu 
programa de ação política — a in
dependência do Senegal, pela via 
pacífica.

Dois anos depois, nomeado pro
fessor no Liceu Descartes, em 
Tours, retornou à França, onde es
creveu poemas, influenciado pelos 
poetas da época, sobretudo Clau
del*. Intencionalmente, rompeu 
com a “arte pela arte” para dedi- 
car-se a uma poesia politicamente 
engajada, sem abdicar do lirismo. 
Em palavras francesas, Senghor 
procurou inserir o ritmo africano, 
expressando, desse modo, certa 
“mestiçagem cultural”.

Extensas leituras de Marx* con
duziram-no às fileiras do Partido 
Socialista (SFIO), com o qual rom
peria em 1948, alegando que pro-



Sensibilidade

Para a sobrevivência, o indiví
duo depende de sua capacidade de 
reagir ao meio exterior e de regular 
seu próprio ambiente interno, isto 
é, de sua sensibilidade. F, um fenô
meno observavei mesmo nos seres 
mais simples como, por exemplo, 
as bactérias* e os protozoários*.

Todo animal precisa estar infor
mado a respeito do meio em que 
vive para procurar alimento, acasa- 
lar-se e evitar inimigos, ou para 
procurar abrigo e desenvolver ou
tras atividades. Isso é feito através 
dos órgãos dos sentidos ou recepto
res. Os seres unicelulares possuem 
em seu citoplasma orgânulos espe
cializados (análogos aos ór^aos 
dos metazoários*), responsáveis 
pelas informações a respeito do 
meio.

Muitos protozoários apresentam 
grande sensibilidade a um número 
variado de estímulos. Um exemplo 
é o paramécio, ciliado que reage ao 
contato e a diferenças de tempera
tura e de concentração de substân
cias químicas (como sais, oxigênio,

gás carbônico, etc.). A resposta, no 
caso, é sempre traduzida por um 
movimento que pode ser em dire
ção ao estímulo (resposta positiva) 
ou de fuga (negativa). Se, numa 
cultura de paramécio, coloca-se 
uma gota de acido acético (0 ,0 2 %), 
verifica-se uma intensa movimenta
ção dos animais em direção ao 
acido. Por outro lado, uma gota de 
solução de cloreto de sódio (0,5%) 
provoca o movimento de todos os 
elementos da cultura em direção 
oposta.

Entre os flagelados encontra-se 
um orgânulo —  o estigma, locali
zado perto da base do flagelo — 
sensível às variações de luz no am
biente.

Como alguns flagelados são fo- 
tossintetizadores, a presença desse 
orgânulo é importante para que o 
indivíduo possa procurar a intensi
dade luminosa mais adequada ao 
processo da fotossíntese*.

Os órgãos receptores dos meta- 
zoãrios podem fornecer informa
ções acerca dos eventos na superfí
cie do animal; os receptores de 
contato são sensíveis a calor, frio, 
pressão, tato e substâncias quími
cas (paladar); os receptores de dis
tância sensibilizam-se com luz, 
som e substâncias químicas volá
teis (olfato).

S e n g h o r

Césaire (acim a) foi com panheiro de Senghor na fundaçáo da revista "O  Es
tudante  N egro", que com batia a injustiça social e o preconceito de cor.

curava uma alternativa de luta 
mais adequada a seus valores étni
cos e historicos.

Em 1940, foi aprisionado como 
soldado do exército francês, pas
sando dois anos num campo de 
concentração nazista. Liberto, vol
tou a lecionar e lançou-se ao movi
mento de Resistência: essas duas 
atividades ensaiaram-no para o pa
pel que desempenharia no destino 
político de seu país.

Com o fim da guerra, Senghor 
iniciou rápida ascensão: de Tours, 
transferiu-se para Paris como titu
lar de uma cadeira de línguas e ci
vilizações africanas no Liceu Mar- 
celin Berthelot. Nessa época, 
lançou sua primeira coletânea de 
poemas — Chants d'Ombres(Can
tos de Trevas) —  e foi eleito depu
tado pelo Senegal à Assembleia 
Constituinte, com mandato cons
tantemente renovado.

Em 1948, após publicar Hosties 
Noires (Hóstias Negras) — coletâ
nea de poemas da guerra e do cati
veiro —  prefaciada por Sartre*, 
lançou sua Antologia de Poesia 
Negra e Malgaxe na revista Orfeu 
Negro. Possuidor de rara capaci
dade de organização, percorreu a 
Europa em missões políticas e lite
rárias.

Em 1955, como secretário de Es
tado, participou de um gabinete da
IV República, onde ficou durante 
um ano. Na função de jurista e gra
mático, revisou com outros funcio
nários o texto da Constituição 
Francesa.

Senghor nunca se esqueceria de 
que ha duas Franças; a “mãe” das 

e a parole potência eco-

nômica, que se debruça sobre a pri
meira, para assim manter as colô
nias subjugadas.

Presidindo uma jovem nação

No Segundo Congresso Mundial 
de Escritores e Artistas Negros, 
realizado em Roma (1959), Seng
hor enfatizou o intercâmbio étnico- 
cultural, propugnando pela comu
nhão inter-racial. Mostrou-se 
particularmente sensível à desco
berta dos escritos póstumos de Tei- 
lhard* de Çhardin, que permitem a 
união dialética da fé mística com o 
marxismo, admitindo a existência 
de uma inteligência intuitiva que 
renega os ódios nacionais, religio
sos e raciais.

Dirigente da União Progressista 
Senegalesa, Senghor trabalhou 

ara unir seu país à República do 
udão* formando a Federação do 

Mali em_ 1959. No ano seguinte, a 
Federação foi dissolvida com a de
claração da independência do Se
negal.

Na Constituição do jovem país, 
o Poder Executivo dividia-se entre 
o presidente (Senghor) e o primei
ro-ministro Mamadou Dia 
(1910- ).

Em 1962, Dia foi afastado e con
denado à prisão perpétua. Logo em 
seguida, realizou-se um plebiscito 
que referendou uma reforma cons
titucional a partir da qual Senghor 
concentrou nas mãos a totalidade 
do Poder Executivo.

VEJA TAM BÉM : Senegal.
A capacidade de reagir ao meio externo e regular o intem o 6 extrem am ente  
útil para a sobrevivência. (Chinês treinado para nSo sentir o fogo.)
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M esm o os vegetais possuem sensibilidade. O contato num a folha da " M i
mosa sensitiva", por exem plo, é um estimulo que se transm ite às dem ais.

A sensibilidade aos diferentes 
estímulos varia, e cada animal 
pode se apresentar mais ou menos 
adaptado ao meio, conforme sua 
capacidade de receber esses estímu
los. De modo geral, todos apresen
tam resposta aos estímulos exter
nos, como modificações de 
temperatura, umidade, intensidade 
luminosa, gravidade, pressão, for
necimento de oxigênio, concentra
ção de substâncias químicas, pre
sença de odores variados e contato 
com superfícies diversas.

Para alguns animais, como cer
tos répteis*, a sensibilidade à mu
dança de temperatura é muito im
portante.

Eles não suportam grandes va
riações: quando deslocados de um 
lugar aquecido para um refrige
rado, ou vice-versa, não conseguem 
se adaptar às novas condições am
bientais e vêm a morrer.

Órgãos receptores de luz são 
muito comuns nos metazoários. 
Sua complexidade varia desde célu
las fotossensíveis —  que simples
mente registram a presença de luz 
—  até olhos capazes de formar 
imagens. A minhoca, por exemplo, 
não possui olhos, mas devido às cé
lulas fotossensíveis, distribuídas 
por toda a superfície do corpo, 
pode reagir à presença de uma 
tonte luminosa. Durante o dia ela 
conserva-se embaixo da terra e à 
noite sai de seus buracos. Contudo, 
se sobre ela for lançado um jato  de 
luz, voltará imediatamente para seu 
refúgio.

Certos moluscos* possuem olhos 
capazes de formar imagens; isso 
ocorre especialmente com os cefa-

lópodes, com a maioria dos artró
podes* (insetos, crustáceos e 
aracnídeos) e vertebrados*.

A estrutura e o funcionamento 
dos olhos dos artrópodes são dife
rentes dos apresentados pelos mo
luscos e vertebrados. Seus olhos 
são compostos, formados por uni
dades que se repetem (omatídios), 
cada uma das quais funciona como 
um receptor visual separado.

Da reprodução 
ao equilíbrio

A sensibilidade ao som é fator 
importante na vida sexual de mui
tos animais. Certas espécies de in
setos emitem sons especiais para 
atrair a companheira na época do 
acasalamento.

O mesmo acontece com anfí
bios*, aves* e mamíferos*, cujas 
vozes adquirem uma entonação di
ferente nessas ocasiões.

Em muitos animais, órgãos do 
olfato e do paladar —  os quimior- 
receptores —  ajudam a reconhecer 
e a afugentar inimigos, delimitar 
territórios e a atrair o companheiro' 
para o ato sexual. Na escala ani
mal, encontra-se uma grande varie
dade de receptores de estímulos 
mecânicos. Um exemplo de meca- 
norreceptor é encontrado no nema- 
tocisto, formação que aparece em 
todos os celenterados*. Esse tipo de 
célula* contém um filamento enro
lado em seu interior, cheio de subs
tância viscosa ou tóxica; quando a 
superfície da célula é tocada, o fila
mento “descarrega-se”, desenrolan
do-se e vertendo a substância de
seu interior sobre aquilo que a to-

cou. Tanto pode ser usado para 
apanhar e paralisar presas, como 
na luta contra inimigos.

Os peixes apresentam uma linha 
lateral, sistema sensorial que per
corre o animal da cabeça à cauda; 
serve para detectar ligeiras modifi
cações de pressão e movimento 
ocasionado pelas ondas e correntes 
aquáticas. Graças a esse sistema, 
eles podem se orientar. Para man
ter o equilíbrio, existem órgãos de
nominados estatocitos, presentes 
desde os celenterados. Entre os ver
tebrados, no labirinto do ouvido in
terno, localiza-se o órgão de equilí
brio, que dá as posições “ para 
cim a” e “ para baixo”.

A linha lateral e os órgãos do 
equilíbrio fornecem informação a 
respeito dos próprios corpos dos 
animais. Por meio deles, o indiví
duo pode conhecer a posição de

suas extremidades e a orientação 
de seu corpo no campo gravitacio- 
nal. Órgãos que dão esse tipo de in
formação denominam-se próprior- 
receptores.

Além disso, os animais respon
dem a estímulos internos, como 
falta de alimento, água e oxigênio 
em seus organismos ou excesso de 
produtos nao aproveitados (excre
tas), fadiga, dor, doença.

Quanto maior a capacidade de 
resposta aos mais variados estímu
los, melhor adaptados estarão os 
animais em relação a seu meio am
biente e estarão ainda mais aptos a 
lutar pela sobrevivência.

VEJA TAM BÉM : Adaptação; 
Estímulo e Resposta; Olfato; Pala
dar; Reprodução; Tato.

A sensibilidade visual 6 geralm ente bem  desenvolvida nas aves. O mocho 
tem  olhos frontais, que perm item  aproveitar ao m áximo a v is io  binocular.

Os peixes dispõem de um sistema sensorial que permite detectar ligeiras 
mudanças de pressáo e movimento, facilitando sua orientação e defesa.
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Septicem ias: micróbios na circulação. (Ú tero infeccionado com  as vias de propagação indicadas por setas.)

Septicemia

Por “ septicemia” entende-se a 
invasão da corrente circulatória 
por bactérias* ou outros microrga
nismos, a partir de um foco infec
cioso.

A rigor, qualquer processo infec
cioso localizado pode originar uma 
disseminação sistêmica do germe 
patogênico.

Segundo o foco inicial ou modo 
de disseminação, as septicemias 
podem ser cirúrgicas (decorrentes 
da abertura de abscçssos cutâneos 
ou de órgãos profundos); puerpe- 
rais (propagaçao de bactérias con
tidas na cavidade uterina, depois de 
parto* ou aborto*); ou médicas (fo
cos infecciosos de gengivas, seios 
faciais, ouvido médio, rinofaringe e 
vias biliares, genito-urinárias, cir
culatórias e linfáticas).

Septicemias transitórias, como 
as que ocorrem depois da extração 
de dentes, ou amígdalas, não são 
raras; nesses casos, as defesas or
gânicas restabelecem-se rapida
mente e a septicemia propriamente 
dita não se manifesta.

Entre os agentes patogênicos que 
mais freqüentemente causam a sep
ticemia aparecem os estreptococos, 
estafilococos, pneumococos, me- 
ningococos, gonococos, Escheri
chia coli e as bactérias anaeróbias.

Síndrome

Poucos sintomas caracterizam a 
septicemia. Quase sempre aparece 
febre, que pode ser intermitente, 
com variações diurnas, ou pode

manter-se alta ou baixa, variando 
irregularmente. No início, são fre
qüentes os calafrios, do mesmo 
modo que as erupções. A magni
tude destas indica a maior ou me
nor virulência do ataque bacteriano 
e/ou o nível de resistencia do orga
nismo.

Como complicação, podem apa
recer endocardites. Nas septice
mias meningocócicas, os sintomas 
apresentam-se com maior gravi
dade, com manifestações hemorrá
gicas e colapsos.

Os indivíduos atacados apresen
tam albumina na urina e, às vezes, 
eritrócitos e leucócitos. A coleta 
sanguínea mostra, depois da conta
gem de glóbulos, uma tendência à 
anemia, e a hemooultura pode for 
necer informações sobre quais bac
térias infestam o organismo.

O sangue deve ser recolhido 
imediatamente após os sintomas de 
febre e calafrios e os hemocultivos 
devem ser dirigidos para a identifi
cação de bactérias aeróbias e anae
róbias.

Mesmo nas infecções leves pode 
aparecer uma septicemia transitó
ria. Quando indevidamente tratada, 
ou quando não reage ao trata
mento, ela tem seu estado geral em 
constante avanço; surge uma toxe
mia profunda (intoxicação do san
gue) e, devido a seus efeitos ou à 
destruição de algum órgão,* pode 
sobrevir a morte.

Tratamento

Durante o tratamento, o repouso 
é imperativo; a ingestão de líquidos 
deve assegurar uma excreção uri
nária da ordem de 1 500 a 2 000 
centímetros cúbicos diários, mas 
mantendo-se sempre o equilíbrio de 
eletrólitos.

A  identificação de uma bactéria 
pode ser realizada através da ob
servação da form a e característica  
dás colônias.

São necessários cuidados cons
tantes quanto à possível aparição 
de anemia ou ainda de hipoprotei- 
nemia, gue são combatidas com 
transfusao de sangue, plasma e so
lução de aminoácidos.

O tratamento específico é idên- 
' tico ao de uma infecção primária, 
porém com intensidade maior, 
dada a gravidade do caso. Antibió
ticos ou quimioterápicos específi
cos são os medicamentos de esco
lha e devem ser administrados 
mesmo após a cura aparente, isto 
é, quando os tremores cessaram, a 
temperatura voltou ao normal e os 
hemocultivos forneceram resulta
dos negativos.

VEJA TAM BÉM : Bactérias; Infec
ciosas, Doenças; Viroses; Vírus.

Uma seqüência (ou sucessão) 
numérica é um conjunto* ordenado 
de números: assim, é um conjunto 
enumerável: seus elementos podem 
colocar-se em correspondência 
biunívoca com o conjunto dos nú
meros naturais 1, 2, 3, . . .  ou com 
uma parte dele. O próprio conjunto 
dos números naturais constitui um 
exemplo de seqüência — seus ele
mentos aparecem ordenados (cres
centemente).

As seqüencias podem ser finitas 
ou infinitas, caso contenham ou não 
um número finito de elementos.

Embora seus termos costumem 
ser implicitamente supostos núme
ros reais, definem-se também se
qüências de números complexos.

Mas nem todos os conjuntos de 
números são seqüências; é o caso 
do conjunto de todos os números 
reais positivos, que não é enumerá
vel (não existe a correspondência 
biunívoca com o conjunto dos nú
meros naturais).

Se os termos da seqüência nunca 
crescem ou nunca decrescem, ela é 
monótona. Dessa forma, ela será 
não decrescente se os elementos a ,, 
a ,, aj . . .  obedecerem à relação a, 
<  a- <  a , <  . . . ;  caso contrário 
(a, >  aj >  83 >  . . .), será não 
crescente.

Progressões

Basta que um conjunto seja enu
merável para que constitua uma se
qüência, mas os critérios de orde
nação não são arbitrários. Assim, 
a progressão aritmética caracteri- 
za-se por ser uma constante a dife
rença entre dois elementos conse
cutivos quaisquer. Por exemplo, no 
caso da seqüência dos números pa
res 2, 4, 6 , . . . ,  essa constante é o 
número 2. Munida de critérios de 
ordenação como esse, a matemá
tica* trabalha com termos gerais, 
mediante os quais se pode obter um 
termo ou elemento qualquer de 
uma seqüência e somas de seqüên
cias; dessa forma, uma progressão 
aritmética cujo primeiro elemento é

G. Cantor contribuiu para a teoria  
das seqüências.
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Dirichlet realizou descobertas referentes às progressões aritm éticas.

a e cuja diferença constante é c 
pode ser escrita: a, a + c , a+ 2 c , 
a +  3c, . . .; seu termo geral (tam
bém chamado “enésimo termo”) 
será dado por a + (n — l)c e a soma 
dos n primeiros termos por

-J- n |2a +  ( n -  l)c).

Na sucessão 1, 4, 9, 16, 25, . . ., 
cujo termo geral é n 2, as diferenças 
dos termos consecutivos formam 
outra seqüência: 3, 5, 7, 9, . . .  
Nesta, as diferenças (chamadas 
“segundas diferenças”) são cons
tantes e iguais a 2.

Numa outra seqüência, se ape
nas as terceiras diferenças forem 
constantes, o termo geral será dado 
por uma expressão algébrica do 
terceiro grau.

Genericamente, dada uma se- 
üència qualquer, se as diferenças 
e ordem k  forem constantes, o 

termo geral será uma expressão al
gébrica de ordem k. Com relação 
as progressões aritméticas de nú
meros naturais, o matemático P. G. 
L. Dirichlet (1805-1859) descobriu 
que, se a e c não têm divisor co
mum, a progressão contém infini
tos números primos.

Progressão harmónica é uma se
qüência de números cujos recípro
cos formam uma progressão arit
mética, como por exemplo na 
sucessão 1/2, 1/4, 1/6, . . .  As pro
gressões geométricas são seqüên
cias cuja razão entre dois termos 
consecutivos é constante; represen
tando-se por a o primeiro termo e 
por r a razão dessa progressão, po- 
de-se exprimi-la como: a,, ar, ar2, 
ar3, . . . ;  seu enésimo termo e a so
ma de seus n primeiros termos são,

a í l —rn)respectivamente, arn-> e — — — .1 —r

Também operações algébricas 
são definidas para seqüências: a 
adição e multiplicação por um nú
mero é realizada somando-se ou 
multiplicando-se seus termos por 
esse número.

Essas operações geram outras 
seqüências regulares, isto é, aque
las que são convergentes ou diver
gem para +  oo ou — co . Uma se
qüência infinita a ,, a2, a3, . . . tem 
limite L se a diferença a„—L tor
na-se arbitrariamente pequena à 
medida que n cresce.

Ou seja: para que ela tenha um 
limite L, é necessário, bem como 
suficiente que, tendo sido escolhido 

■um número positivo e arbitrário, 
seja possível determinar um índice 
n„ tal que para todos os valores 
n >  n0 tenha-se L— Nesse caso, 
diz-se que a seqüência é conver
gente para o limite L; caso não 
exista o limite finito, será diver
gente.

A análise matemática trabalha 
com limites de seqüências infinitas: 
os estudos dos conceitos funda
mentais de continuidade e de limite 
são realizados com base em consi
derações feitas sobre limites e con- 
vergencias de seqüências infinitas.

Na teoria dos números* irracio
nais, K. Weierstrass (1815-1897) e 
G. Cantor (criador da teoria dos 
conjuntos) sustentam uma defini
ção de números irracionais como 
limites de seqüências convenientes 
de números racionais.

Dessa maneira, a V2~é definida 
como limite da seqüência: 1; 1,4; 
1,41; 1,414; . . .

VEJA TAM BÉM : Conjunto; N ú
meros Reais; Números, Teoria dos; 
Séries.

Ser

No pensamento antigo, o pro
blema do ser foi explicitamente co
locado pela primeira vez com o 
eleatismo*. Parmênides*, em seu 
poema, proclama que “o que é, é
— e o que não é, nao é” . Os histo
riadores vêem nessa afirmação a 
expressão do princípio de identi
dade* numa acepçao simultanea
mente lógica (afirmação da identi
dade entre o sujeito e o predicado) 
e ontológica (pois “o que é” existe, 
em contraposição a “o que não é” , 
o não-ser). Com Platão*, o ser apa
rece culminando a hierarquia das 
idéias ou formas, apresentado 
como um dos “gêneros supremos”, 
no diálogo Sofista, e situado além 
dos outros gêneros de maior ampli
tude: repouso e movimento, mesmo 
e outro. Ao mesmo tempo, Platão 
renova a noção do não-ser, enten
dendo-o não como o nada ou o va
zio: o não-ser seria o outro, a alte- 
ridade que sempre complementa o 
mesmo, a identidade.

Aristóteles* não considera satis
fatória a solução lógica e ontoló
gica contida na dialética* platô
nica. Substitui a noção unívoca de 
ser, que considera único e absoluto 
(e portanto dotado de um só sen
tido), pela compreensão analógica: 
o ser seria análogo, isto é, dotado 
de diferentes sentidos. As diversas 
acepções do ser poderiam, segundo 
Aristóteles, ser classificadas em vá
rias categorias. Assim, qualquer 
termo que designa algo que é, de
signaria uma substância (um ser)

ou um acidente (um modo de ser^; 
porém os modos de ser seriam vá
rios e os acidentes poderiam signi
ficar uma quantidade, ou uma qua
lidade, ou uma relação (duplo, 
menos, pai e filho), ou o onde, ou 
o quando, ou ainda uma posição 
(sentado), ou um estado (vestido, 
equipado), ou uma ação (escrever), 
ou então uma paixão (estar doente). 
Aristóteles considerava que os con
ceitos utilizados pelas diferentes 
ciências seriam dependentes, em úl
tima instância, de uma investiga
ção que fosse além dos respectivos 
campos dessas ciências e pene
trasse na estrutura íntima dos seres 
enquanto simplesmente são. As 
ciências voltadas para o mundo 
físico seriam, assim, justificadas 
pela especulação metafísica*. Esta 
e que —  como estudo “do ser en
quanto ser” —  revelaria aquela es
trutura inerente a qualquer ser. 
Desse modo, a ontologia aristoté- 
lica, baseada na analogia do ser, re
formula as bases da tradição ele- 
á tico-platônica, abrindo larga 
tradijao dentro do pensamento fi
losófico ocidental. Com a escolás
tica* medieval, o “ser enquanto 
ser”  tenderá a ser identificado com 
Deus* ser supremo e o unico que 
existiria em si e por si. A problemá
tica do ser entendido substancial
mente atravessa o pensamento mo- 
derno e chega ao contemporâneo 
através das correntes de índole me
tafísica. Nessa tradição é que se in
serem especulações como as de He- 
gel* e Husserl*. Mas, por outro 
lado, os pensadores de posição em- 
pirista e/ou nominalista sempre 
questionaram as pretensões dos 
metafísicos e recusaram a possibili
dade de uma “ciência do ser” . Os 
antecedentes dessa linhagem de
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A fenom enologia de Husserl (acim a) deu novo alento à ontologia, a ciência  
do ser. Heidegger e M erleau-P onty exploraram  os novos horizontes abertos.

pensadores que considera inviável 
a ontologia situa-se no próprio pen
samento antigo, como no sofista 
Górgias, que mostrava que a noção 
de “ser” era pelo menos tão obs
cura quanto a de “não-ser . E 
mesmo Hegel reconhecerá que, por 
tão geral, o conceito de ser parece 
se tornar vazio e aproximar-se do 
conceito do nada.

O ser sem metafísica

Os antimetafísicos, como certos 
empiristas-lógicos, reexaminam à 
luz de seus pressupostos a história 
do pensamento filosófico e procu
ram mostrar que a problemática do 
ser pode ser reduzida ao nível da 
linguagem.

O próprio surgimento da questão 
do ser com o eleatismo se justifica
ria por ter surgido, naquela época, 
um recurso novo na língua grega: 
o artigo definido, que. anteposto a 
certas formas verbais, teria susci
tado a possibilidade de se falar de 
o ser, que não passaria da substan- 
tivação e indevida substancializa- 
ção de uma forma verbal.

Deixando de lado as ambições 
dos metafísicos, os lógicos conti
nuam a se ocupar do ser como có
pula, isto é, em seu sentido predica
tivo.

Segundo uma lógica comprome
tida com a metafísica, como a  ló
gica aristotélica, a cópula é enten
dida como exprimindo uma

inerência: a relação predicativa se
ria a afirmação de que a uma subs
tância pertenceria uma determina
ção essencial ou acidental. Outra 
maneira de se ver a cópula, porém, 
é entendê-la como identidade; as
sim, ela apenas indicaria que o su
jeito (“Sócrates”) e o predicado 
(“branco”) da proposição (“Sócra
tes é branco”) referem-se ao mesmo 
objeto existente. A terceira inter
pretação fundamental da cópula é 
a que a considera uma relação (pre
dicativa subjetiva ou predicativa 
obj etiva).

A relação subjetiva seria uma 
ação do sujeito, uma operação do 
espírito que junta alguma coisa à 
ideia que se tem de um objeto. Foi 
Mo rgan (1806-18 71), m atemáti co e 
lógico inglês, quem apresentou a 
concepção da copula como relação 
objetiva. Como a cópula expressa 
uma relação qualquer, Morgan 
chamou-a de “copula abstrata” ; ela 
tanto pode designar a inclusão de 
um indivíduo numa classe, quanto 
a implicação de um caráter por ou
tro caráter. Essa concepção do ser 
predicativo considera-o em sua má
xima generalidade e faz com que as 
outras interpretações da cópula 
apareçam como casos especiais da 
relação.

V E JA  TA M B É M : A  nalogia: Deus; 
Lógica; M etafísica; Ontologia.

Sergipe

S U M Á R IO

Localização geográfica: nordeste 
brasileiro

Limites: Alagoas (N); oceano A tlâ n 
tico  (L); Bahia (S e 0)

Superfície: 21 9 9 4  k m 2 
População: 911 251 hab. (1970) 
Capital: Aracaju (183  908  hab.) 
Cidades principais:

Lagarto (51 2 6 6  hab.); Estância.... 
(28  0 45 ): S im ão Dias (27 9 00 ):
Propriá (21 339): C arm ópo lis .........
(4  037) — dados de 1970 

Rodovias: 5 087  km (1969) 
Ferrovias: 2 7 0  km (1969)

O Estado de Sergipe pertencia à 
capitania da Bahia*, doada a Fran
cisco Pereira Coutinho. Em 1575, 
os jesuítas instalaram-se na região 
e criaram uma aldeia — São Tomé 
(atual Santa Luzia do Itanhi) — 
fundando a primeira escola da 
área.

Pacificar os índios e colonizar o 
território freqüentemente amea
çado pelos invasores franceses 
eram alguns de seus objetivos.

Mas somente entre 1589 e 1590 
a expedição enviada pelo governa- 
dor-geral interino, Cristóvão Bar- 
ros, conseguiu vencer as principais 
tribos da região e fundar a cidade 
de São Cristóvão, que acabou se 
tornando o centro de irradiação e 
povoamento de Sergipe. Nas terras 
distribuídas aos colonos começa
ram a se formar canaviais e a se de
senvolver criação de gado.

Em meados do seculo XVII, a 
região foi invadida pelos holande
ses, que destruíram parte de São 
Cristovão. arrasaram canaviais e

dizimaram os rebanhos da capita
nia. Mais tarde, quando retornou 
ao domínio português, Sergipe teve 
sua capital reconstruída e atraves
sou o período final do século num 
panorama de violentos conflitos. 
Difícil de ser administrada, a capi
tania acabou se tornando uma co
marca da Bahia.

No início do século XVIII, a re
gião contava com inúmeras povoa
ções: Santo Antônio do Urubu do 
Baixo do Rio São Francisco (hoje 
Propriá), Santo Antônio de Ita- 
baiana (Itabaiana) e Vila Nova do 
Tomar (Lagarto).

Com o desenvolvimento da pro
dução açucareira, a região come
çou a progredir. E além do cultivo 
de algodão, fumo e cereais, o couro 
despontava como importante pro
duto de exportação. Por outro lado, 
novas estradas surgiam, a popula
ção crescia e o comércio intensifi- 
cava-se.

Em 1820, através de um decreto 
de D. João* VI, Sergipe foi elevada 
a capitania independente. Em 
1855, a necessidade de um local 
mais seguro para a capital da 
província determinou sua mudança 
de São Cristóvão para Aracaju. 
Nessa mesma época, enquanto de
clinava a produção açucareira, c 
algodão, incentivado com a dispc 
nibilidade de mercado jjrovocada 
pela Guerra de Secessão* ameri
cana, projetava-se como principal 
produto de exportação.

Com a Proclamação da Repú
blica*, a região atravessou todo o 
período da Primeira* República 
com disputas de grupos políticos 
locais pela posse dos cargos públi
cos.

Em 1914, explodiu a revolta de 
oficiais que se solidarizavam com 
o movimento revolucionário pau
lista de 5 de julho.

Pouco a pouco, a paisagem ur
bana de Sergipe foi se modificando. 
Além do surgimento de várias ma

Em 1 82 0 , Sergipe —  anteriorm ente com arca da Bahia —  foi elevada à con
dição de capitania independente, através de um decreto de D. João V I.
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Características físico-clim áticas condicionam  a distribuição populacional: na zona litorânea, a densidade ultrapassa 
a média do Estado. (N o alto, capital e município de São Cristóvão; em baixo, Propriá e praia de Aracaju.)

Devido ao pequeno desenvolvi
m ento industrial de Sergipe, a agri
cultura e o artesanato destacam-se
como mercado de trabalho.

nuf aturas, foi introduzido, em 
1908, o serviço de bondes puxados 
por burros (em 1926, seriam substi
tuídos pelos elétricos). Em 1913, 
foi instalada a iluminação elétrica; 
no ano seguinte, a rede de esgotos.

Todas essas mudanças, no en
tanto, não alteravam o panorama 
estrutural da região, que conti
nuava com a maior parte da popu
lação vivendo em precárias condi
ções financeiras.

As condições do meio

Ocupando cerca de 0,26% do 
território brasileiro, o Estado de 
Sergipe caracteriza-se por um 
baixo relevo (altitude média de 300 
metros), apresentando em sua 
maior parte regiões planas ou on
duladas.

A vegetação no litoral é costeira 
e coexiste com a floresta tropical; 
no interior a caatinga predomina. 
O clima, quente e úmido no litoral, 
torna-se mais seco a oeste.

Essa diversidade de clima e ve
getação nas duas regiões manifes
ta-se também no índice pluviomé- 
trico: 1 000 milímetros anuais no 
litoral, chegando a menos de 600 
milímetros na região ocidental.

As características fisico-climáti- 
cas condicionam a distribuição da 
população, que, em sua maior 
parte, localiza-se na zona litorânea. 
Na região de Aracaju vive cerca de 
32% da população. Dentre os 74 
municípios do Estado, cerca de dez 
contêm metade da população. A 
concentração populacional na re
gião oriental decorre não só das 
condições de povoamento, como 
também da existência de maiores 
possibilidades de trabalho. A densi
dade populacional da zona litorâ
nea ultrapassa a média do Estado. 
No interior semi-árido, onde há 
predominância da atividade agro
pecuária, a densidade cai para me
nos de trinta habitantes por quilô
metro quadrado (1970); 46% dos 
sergipanos vivem em zonas urba
nas enquanto 54% da população 
vivem em áreas rurais.

Agricultura e pecuária

O litoral do Estado representa 
uma importante área agrícola, onde 
se desenvolve a cultura comercial.

O açúcar, que, juntamente com 
a pecuaria, constitui a base do po
voamento da região, tem apresen
tado produção declinante, sendo 
superado (1970) pela produção da 
mandioca, do coco e da laranja. 
(Em 1969, 892 000 toneladas de 
cana-de-açúcar foram cultivadas, 
principalmente na zona da mata, 
na região de Cotinguiba.) Entre
tanto, os canaviais estão sendo 
substituídos por pastagens artifi
ciais, visando ao desenvolvimento 
da pecuária.

O coco, do qual a região é o ter
ceiro produtor brasileiro, é forne
cido pelos coqueirais situados na 
faixa dos sedimentos arenosos das 
praias. Sua produção (102 769 to
neladas em 1969), no entanto, não 
ameniza a situação de desemprego 
do Estado, já  que exige pouca mão- 
de-obra, e por curto prazo. Por ou
tro lado, os trabalhadores não po
dem explorar culturas de 
subsistência nas faixas dos coquei-
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rais, o que lhes dificulta a sobrevi
vência.

A mandioca é o principal pro
duto agrícola de Sergipe, tanto em 
relação à área cultivada, como no 
valor da produção (em 1969, atin
giu a importância de 36,2 milhões 
de cruzeiros). Sua cultura desenvol
ve-se principalmente no agreste, 
zona de transição, onde se concen
tra a maior parte das lavouras do 
Estado.

Itabaiana, principal zona produ
tora, abastece a capital de produtos 
hortícolas (batata-inglesa. batata- 
doce, tomate, feijão, milho).

Ainda na zona do agreste encon
tram-se as culturas de fumo, espe
cialmente nas cercanias de La
garto, onde as condições de solo, 
clima e relevo favorecem o desen
volvimento dessa lavoura. No mu
nicípio de Buquim, cultiva-se a la
ranja (terceiro produto agrícola do 
Estado), que é exportada para todo 
o nordeste. Em 1969, a produção 
dessa fruta atingiu o valor de 14,6 
milhões de cruzeiros.

O arroz é cultivado na região do 
baixo São Francisco, zona de yár- 
zeas responsável por 90% da pro
dução estadual desse cereal, que é 
beneficiado e comercializado em 
Propriá.

O milho, o feijão e o algodão são 
cultivados na região do sertão do 
rio São Francisco.

A pecuária vem sendo desenvol
vida na decadente região açuca- 
reira, com o cultivo de forragens, 
sendo mais expressiva na região do 
agreste, onde a criação é feita pelo 
sistema depastos fechados.

No sertão, a criação de gado é 
realizada extensivamente, predomi
nando sobre a agricultura de sub
sistência. O rebanho bovino de Ser
gipe (que abastece os mercados de 
Pernambuco*, Paraíba* e Rio* 
Grande do Norte) apresentava, em 
1969, cerca de 820 000 cabeças 
destinadas principalmente ao corte. 
Além de bovinos, são criados tam 
bém ovinos, caprinos, suínos, eqüi
nos e muares.

Indústria e petróleo

No limitado panoram a industrial 
do Estado, destacam-se o setor têx
til e o de transformação de produ
tos alimentícios.

Em 1960, o governo local criou 
o Distrito Industrial de Aracaju 
(DIA), sob a administração do 
Conselho de Desenvolvimento de 
Sergipe (Condese). Além dos incen
tivos da Sudene, os investidores 
contam com o apoio do governo es
tadual.

A produção industrial chegou a 
128,8 milhões de cruzeiros (1969), 
sendo que 90% desse valor são 
oriundos do setor de produtos ali
mentícios (162 estabelecimentos), 
têxtil (12) e minerais não-metálicos 
(90). Esses três ramos industriais 
empregam 85% do pessoal ocu
pado no setor secundário. No en
tanto, a absorção da mão-de-obra 
pela indústria continua sendo 
baixa: em 1965, 77% dos estabele
cimentos industriais ocupavam me
nos de cinco trabalhadores cada 
um, e somente 2% empregavam 
mais de cinqüenta.

0  atraso no desenvolvimento in
dustrial do Estado é muitas vezes

atribuído à escassez de energia ele- 
trica e às deficiências do sistema de 
transportes. (Em 1955, quando co
meçou a ser distribuída a energia 
elétrica da usina de Paulo Afonso, 
a potência instalada no Estado era 
de apenas 889 quilowatts; em 
1972, menos de 40% da região con
tava com a energia elétrica.) O pro
blema da industrialização, no en
tanto, parece ser mais complexo, 
envolvendo a necessidade não só de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
industrial, como também do em
prego de capitais, de mão-de-obra 
especializada e de disponibilidade 
de mercados.

O petróleo tem sido uma fonte 
de esperança para Sergipe. Em 
1964 foram perfurados os primei
ros poços, na região de Carmópo- 
lis. Posteriormente (1970) foram 
encontradas reservas em Caiobá e 
em Brejo Grande, próximo à foz do 
rio São Francisco. Em 1972, a pro
dução no continente era de 33 000 
barris por dia, enquanto, na plata
forma continental, o campo de 
Guaricema fornecia 25 000 e o de 
Dourado, 20 000, existindo ainda 
mais dois em fase de dimensiona
mento.

Em 1970, a produção de petró
leo bruto foi de 1 730 987 metros 
cúbicos; a presença de gás natural 
foi de 29 5/5 metros cúbicos. Ou
tras riquezas minerais oferecem 
boas perspectivas para o Estado, 
que pretende se integrar no eixo in
dustrial Salvador— Recife. Além 
dos trabalhos e pesquisas referentes 
ao petróleo e ao gas, a Petrobrás 
confirmou a existência de extensas 
jazidas de sais minerais: sal-gema, 
silvinita e carnalita (fontes de 
cloro, soda, potássio e magnésio). 
As reservas de sal^gema em Car- 
mópolis e Nossa Senhora do So
corro foram calculadas em cerca de 
149 milhões de toneladas; as de po
tássio (6,5 milhões de toneladas) 
são as maiores do mundo; e o cal
cário apresenta elevado indice de 
pureza (99%). A região possui 
ainda quantidades apreciáveis de 
ferro, ouro e sal marinho.

Transportes

A principal rodovia do Estado é 
a BR-101, que vai de Propriá até 
a divisa com a Bahia, cortando o 
Estado de norte a sul. Existem ou
tras rodovias de importância: a 
SE -103, que liga Salgado ao mu
nicípio de Simao Dias, e a SE -101, 
que se liga à BR-101 e alcança as 
cidades de Buquim, Riachão do 
Dantas, Tobias Barreto, e prosse
gue até os limites da fronteira com 
o território baiano.

A navegação fluvial serve princi
palmente as cidades de Gararu, 
Propriá e Neópolis. No porto de 
Aracaju concentra-se toda a ativi
dade marítima.

No setor ferroviário, a Viação 
Férrea Federal Leste Brasileiro, 
pertencente à Rede Ferroviária Fe
deral S.A., liga Aracaju a 21 mu
nicípios.

VEJA TAM BÉM : Brasil— Histó
ria; Capitanias Hereditárias; Ho
landês, Domínio; Nordeste Brasi
leiro.

A região de Lagarto oferece ótim as condições para o cultivo do fum o.

A década de 1 9 6 0  deu uma esperança a Sergipe, a exploração do petróleo.

Com  o declínio do açúcar, a mandioca passou a ser o principal produto.
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Arnold Schõnberg. o criador da música serial, num retrato de Kokoschka.

Stockhausen explorou às últim as conseqüências a nova maneira de compor.

"Le M arteau sans M a ître" , uma composição do vanguardista Pierre Boulez.

iiïtervalos ascendentes pelos des
cendentes, ou vice-versa), retró
grada (lida do fim para o começo, 
semelhante ao antigo movimento 
cancrizans do contraponto*), e in- 
vertida-retrógrada. Desse modo, 
quando transposta para qualquer 
dos doze sons da escala cromática, 
a série inicial desdobra-se em 48 
séries equivalentes, cuja estrutura 
intervalar constitui a unidade da 
composição.

Apesar da aparência rígida do 
método serial, ele teve uma influên
cia decisiva e benéfica na evolução 
do pensamento musical, já  que pos
sibilitou a libertação dos padrões e 
convenções tonais e solucionou o 
caos sonoro a que havia chegado a 
música, com a emancipação da dis
sonância. Assim, os mais impor
tantes compositores que desponta
ram na segunda metade do século 
X X  (Cage*, Boulez*, Stockhau
sen* e outros) começaram a elabo
rar suas composições a partir desse 
método.

Às últimas consequências

Tal como foi criado por Schõn
berg, o método serial tinha por ob
jetivo estruturar, essencialmente, as 
alturas dos sons, em suas relações 
horizontais ou verticais, deixando 
os demais parâmetros musicais 
(duração, intensidade e timbre) fora

de seu controle. Com Webern*, o 
timbre e a dinâmica passaram tam 
bém a ser afetados estruturalmente. 
O passo seguinte foi estender o 
princípio serial a todos os elemen
tos musicais, quando se estabeleceu 
a cham ada “música serial” .

Nesse sentido, entre as primeiras 
obras destacam-se as Composi
ções, escritas em 1948 pelo ameri
cano Milton Babbit (1916- ) e
o estudo Mode de Valeurs et d  In 
tensités (1949), para piano, do fran
cês Olivier Messiaen*, professor de 
Pierre Boulez e de Karlheinz 
Stockhausen. Estes dois composi
tores levaram a música serial às úl
timas conseqüências, tornando-se. 
seus teóricos e criadores mais im
portantes.

No início da década de 50, eles 
postularam a “serializaçâo total” 
da composição. A série passou a 
incidir não só sobre os diapasões, 
mas também sobre todos os ele
mentos não-diapasônicos, como 
ritmo, dinâmica, timbres, duração e 
ainda outros (como tipos de ataque 
e a extensão dos intervalos).

VEJA TAM BÉM : A  tonalidade; 
Concreta, Música; Contraponto; 
Dodecafonismo; Escala Musical; 
Microtonalismo; Música; Politona- 
lidade.

ção com doze sons, que são apa
rentados só entre si”. Reprovou a 
denominação de atonalidade* e ju l
gava o termo “dodecafonismo” 
também impróprio, por provocar 
confusões. Como a serie tem doze 
sons, há uma tendência a imaginar 
alçuma relação com a escala cro- 
matica, que é a maneira mais sim
ples de organizar os doze sons. Po
rém, eles conservam onze 
intervalos consecutivos de meio- 
tom, entre si. Na série, esses onze 
intervalos podem e devem variar.

As regras da série

Arbitrariamente escolhida pelo 
compositor, a série gera os temas, 
as frases, as idéias acessórias e os 
agregados verticais. Adequada à 
composição, ela segue certas regras 
estruturais e seu uso pressupõe al
guns pontos fundamentais: a série 
e a base da composição, cuja estru
tura deve referir-se toda a ela; o lu
gar ou oitava em que aparece pela 
primeira vez é indiferente e todas 
as suas transposições são válidas 
(mas o compositor deve respeitar 
sempre a ordem em que os sons são 
apresentados na série fundamen
tal); estabelecida a ordem, ela 
passa a ser utilizada em quatro for
mas básicas: fundamental, inver
tida (resultante da substituição dos

Serial, Música

Com o objetivo de/ substituir o 
antigo sistema tonal, já  levado à sa
turação, em fins do século XIX, 
Arnoid Schõnberg* jnaugurou o 
método de composição serial, ini
cialmente conhecido por dodecafo
nismo* e cujo primeiro exemplo 
são as Cinco Peças para Piano, op. 
23 (1923).

Enquanto no sistema tonal a 
construção da obra gira basica
mente em torno de determinados 
acordes privilegiados e de noções 
de consonância e dissonância, em 
função dos graus da escala, na_mú- 
sica serial essas relações não têm o 
mesmo significado. Nela, usam-se 
também os doze sons originados do 
sistema musical temperado, porém 
diferentemente da  composição to
nal : as relações entre os sons são 
determinadas pela série. Esta não 
deve ser confundida com o tema e 
nem com a melodia ou motivo._E 
um sistema arrítmico, cuja função 
é determinar o relacionamento en
tre os sons.

Schõnberg definiu o processo se
rial como o “método ae composi



Posteriorm ente, elas receberam  bases rigorosas e, no século XX, foram  im 
portantes as de Hardy, Littlewood e N. W iener (acim a).

Abel considerava as séries divergentes “ uma invenção do dem ônio", sobre 
a qual jam ais poderia ser baseada qualquer demonstração m atem ática.

Séries

A moderna teoria das séries foi 
construída a partir do século XVII, 
com Bonaventura Cavalieri*, John 
Wallis*, James Gregory e outros 
matemáticos; Leibniz* e Newton* 
deram-lhe grande impulso e, no sé
culo seguinte, foram acrescentados 
os trabalhos de Jacobi*, Daniel 
Bernouilli*, D’Alembert*, Leo
nhard Euler*. Durante o século 
X IX  dominaram as obras de Abel* 
e Cauchy*, cuja posição negativa a 
respeito das séries divergentes ba
niu-as da matemática* ate a última 
década do século. Em 1828, Abel 
escrevia que “ as séries divergentes 
são invenção do demônio e é vergo
nhoso basear nelas qualquer tipo 
de demonstração”. O anatema de 
Abel veio a ser esquecido com os 
trabalhos de Ernesto Cesàro, Émile 
Borel, Leopold Féjer e outros, colo
cando a teoria das séries divergen
tes em bases rigorosas e demons
trando sua importância para a 
matemática. No século XX, a teo
ria teve importantes contribuições 
de Hardy*, Littlewood e Wiener*.

Uma série numérica é um par de 
seqüências numéricas^— a seqüên
cia dos termos da série denotada 
geralmente por (a„) e a seqüência 
das somas parciais por (Sn) —  que 
obedece à relação S„ = a, +  a2 + 

n
a „ =  Z  ak . A série numérica 

k =  1
OO

é representada pelo símbolo I  a„ 
n = l

ou por a, +  a2 +  .......... 3,1 +
.......... , podendo ser convergente,

OO

qu ando S„ =  I  an converge para 
n =  1

um número finito S, ou divergente, 
caso não exista esse número.

Duas classes de séries importan
tes são a geométrica e a harmônica. 
A primeira tem a forma 

a +  ar +  ar’ +  ar> + ........
OO

+  ar" + ........ =  £  ar"
n =  0

onde a é um númpro real não 
nulo e r é um número real qual
quer. Demonstra-se que essa sé
rie converge para a se o valor 

' 1 -  r
absoluto de r é estritamente menor 
do que 1; caso contrário, diverge. 

A série harmônica é do tipo

1 + 1 + 1 +  ........  + 1 +  • •••  ,
V  3" n’

ondep  é um número real qualquer; 
se p  e estritamente maior do que 1, 
a série converge: do contrário será 
divergente. A série
1 + _i .+_l_ +  ■ ■ ■ 1 +  . . .  A

2 3 TT 6
harmônica e destaca-se inclusive 
pela estreita vinculação c'om a har
monia musical.

Critérios de convergência
As séries convergentes podem 

ser absolutamente convergentes ou 
condicionalmente convergentes. O 
primeiro tipo verifica-se quando a 
série formada com os módulos dos

OO

termos ( ï. Ianl ) é convergente; 
n =  1 oo

caso a série Z a n seja eonver 
n =  1

gente, porém não absolutamente 
convergente, diz-se que ela é condi
cionalmente convergente. Um 
exemplo é dado por

oo . n + I
x  (— ) =  1 -  I  +  I  -  

n = 1 n 2 3

que converge para log 2. O pro
blema fundamental da teoria das 
séries é decidir quando são conver
gentes ou não, e para que se resolva 
o problema existem vários critérios.

CRITÉRIO DO TERM O GE
RAL —  Se a seqüência (a,,) dos 
termos da série não converge para

OO

zero, a série X a» é divergente.

CRITÉRIO DE COM PARA 
ÇÃO PARA CONVERGÊNCIA
—  Sela„| lb„lparan =  l, 2, . . .

OO

e a série I  b„ é convergente, a
oo  n =  1

série £  ,a" é absolutamente con- n =  1
vergente.

CRITÉRIO DE COM PAR A
ÇÃO PARA DIVERGENCIA — 
Se a „ ^  0 para n =  1,2,..........

OO

e a série L  b„ é divergente, a sé-
oo  n  =  I

rie I  an é divergente também, 
n = 1

CRITÉRIO DA RAZÃO DE 
D’ALEMBERT -  Se a„ é dife
rente de zero para n=  1, 2,. . . e

lim I a"-*-1 1 =  L 5 então, I.°) se 
n— I a" I

OO

L < 1 , a série I  é absoluta- 
n=  1

mente convergente; 2.°) se L= 1, 
nada se pode concluir; 3.°) se L >  1, 
a série é divergente.

CRITÉRIO DA RAIZ DE 
CAUCHY —  Se

lim {/Iãj = Re l.°)R- \. n  —> o o  v
o o

a série Z  a" é absoluta- 
n =  1

mente convergente; 2.°) se R =  1, 
nada se pode concluir; 3.°) se R >
>  1, a série é divergente.

CRITÉRIO PARA SÉRIE AL
TERN ADA DE LEIBNIZ — A 
série alternada 3 , - 3 2  +  3 3 — 84

+  . . . . =  I  ( - l ) n + l a„ondea„>  
n=  1

>  0 par3 n = 1,2, . . . , é convergente 
se: 1.°) an+, <  an ; 2.°) lim a„ = 0.

n  - > 0 0

Na análise matemática, são estu- 
dadas 3Índ3 séries cujo termo geral 
é uma função, e não apenas um nú
mero; denominam-se “ séries de 
fun ções”.

Entre elas destacsm-se ss séries 
de potências, cujo termo geral é um 
monómio da forma anxn, e as trigo
nométricas com termo geral a„ cos 
(nx) +  b sen (nx).

Ás aplicações das séries numéri
cas e das séries de funções são mui
tas, principalmente na resolução de 
equações diferenciais, na  teoria da 
aproximação e no estudo de fenô
menos periódicos.

VEJA TAM BÉM : Conjunto; Se- 
qüência.
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Seringueira

Da família das euforbiáceas, a 
seringueira (Hevea brasiliensis) é 
uma planta típica da Amazônia, 
que acabou sendo introduzida em 
outras regiões tropicais,, por sua 
importância econômica. E uma ár
vore de grande porte, atingindo 
muitas vezes mais de 50 metros de 
altura. Tanto essa espécie quanto 
outras do mesmo gênero, que tam 
bém se prestam à extração da bor
racha*, são monóicas, isto é, pos
suem na mesma planta flores 
masculinas e femininas; estas se en
contram na ponta de uma inflores- 
cência e se desenvolvem mais que 
as masculinas.

Os frutos são grandesv cilíndri
cos, e geralmente com três gomos 
bem pronunciados. Além da Hevea 
brasiliensis — espécie principal e 
mais numerosa — , as que melhor 
se prestam para a produção do lá
tex são a Hevea guianensis, a He
vea benthamiana e a pauciflora.

Calor e chuva 
para crescer

A seringueira exige clima relati
vamente quente e com chuvas 
abundantes, mas bem distribuídas 
ao longo do período. A propagação 
é feita através de sementes; outros 
métodos são utilizados apenas para 
pesquisa.

Depois de germinadas e agueci- 
das em estufa, as mudinhas sao en
xertadas e levadas para o campo. 
Em alguns casos, um seringal pode 
ser composto diretamente das se
mentes germinadas, sem a necessi
dade de formação de mudas. No 
entanto, o uso de viveiros costuma 
ser indicado para se obter maior 
uniformidade, melhor distribuição 
dos fertilizantes e enxertia mais 
aprimorada. Não foi observado, 
nesse caso, desenvolvimento retar
dado e nem outros inconvenientes.

Até o início da germinação, as 
sementes devem ser colocadas em 
canteiros de 1 metro de largura e 
10 centímetros de altura, para faci
litar a drenagem do excesso de 
água. São dispostas em linha, dis
tanciadas 10 centímetros entre si, 
ficando cada semente a 1 centíme
tro da outra. Nessas condições, são 
usadas quase mil sementes para 
cada metro quadrado; considera-se 
normal a germinação de 80% das 
sementes.

Os viveiros devem ficar próxi
mos aos canteiros, em lugar de fá- 
cij drenagem, solo fértil e condi
ções químicas e físicas 
apropriadas. Por exemplo, a época 
fria impede o bom desenvolvimento 
das plantas nesse estágio; as linhas 
do viveiro devem ser orientadas no 
sentido norte-sul, para que recebam 
a maior intensidade solar. A terra 
deve ser bem revolvida e moída 
para que seja facilitada a penetra
ção das raízes.

Os espaçamentos do viveiro são 
variados, mas todos visam a facili
tar a capina, a redução da área a 
ser tratada e maior rapidez no som 
breamento do solo. O melhor espa

çamento parece ser o triangular, es
tando com as plantas distantes 60 
centímetros umas das outras. A 
adubação é um fator decisivo no 
crescimento, notando-se uma rea
ção favorável às aplicações de fós
foro e nitrogênio.

Nessa fase inicial, deve ser feita 
uma seleção, eliminando as plantas 
realmente inferiores. Alguns meses 
mais tarde, deve ser feito um des
baste rigoroso.

O enxerto é realizado quando a 
planta apresenta diâmetro de 2 
centímetros, à altura de 3 centíme
tros acima do solo. Entre as opera
ções para a melhoria dos enxertos, 
estão a poda do “cavalo” (planta 
na qual foi feita o enxerto) e os cui
dados para que seja evitada a inva
são de fungos.

Estando as plantas prontas para 
a semeadura, abre-se uma valeta, 
desprendendo-se as raízes; as rom
pidas são cortadas, deixando-se as 
restantes com aproximadamente 20 
centímetros de comprimento.

No plantio feito em renque — 
sistema considerado mais vanta
joso —  colocam-se as plantas em 
linhas mais ou menos próximas, de 
maneira a receberem ventilação e 
sol durante a maior parte do 
tempo. Nesse período, faz-se outra 
seleção.

O seringal deve ficar livre de 
mato ou de plantas que lhe façam 
concorrência, mas pode ter o solo 
coberto por plantas rasteiras e en
tremeado por leguminosas.

No início da estação chuvosa, 
realiza-se a adubação; as podas de
vem ser constantes a fim ae obrigar 
o crescimento retilíneo do tronco, 
retirando-se constantemente os 
brotos secundários de uma altura 
de até 2 metros.

A partir do sexto ou sétimo ano 
de sua instalação no terreno defini
tivo, estão prontas para a sangria, 
aumentando a produtividade aos 
poucos.

Leite vegetal

O látex é um produto de compo
sição complexa, com cerca de 60% 
de água; quando seco, apresenta 
quase 94% de poliisopreno na 
forma de 1,4-cis, sendo o restante 
representado por ácidos graxos, és
teres, estabilizantes naturais e pro
teínas. Èssa composição é muito 
variável, pois depende de condições 
climáticas, intensidade de sangria, 
estado fitossanitário, etc.

O látex é encontrado na raiz da 
planta, no caule, nas folhas e nos 
frutos, sempre na região externa, ao 
lado dos vasos condutores de seiva 
elaborada: constitui uma excreção 
dos vasos lactíferos. Por isso, todos 
os métodos de extração baseiam-se 
em cortes feitos no tronco da 
planta, deixando o produto escor
rer para uma vasilha.

Primitivamente, faziam-se vários 
cortes no tronco com machadinha, 
que machucavam e formavam ca
los, dificultando colheitas posterio
res. Mais tarde, passou-se a usar um 
corte longo, vertical —  a espinha 
de peixe —  ligado a outros trans
versais. menores e paralelos entre 
si. Finalmente, empregou-se o corte 
diagonal, em ângulo de 30° orien
tado de cima para baixo e da es
querda para a direita. Esse corte

Descoberta na A m azônia, a seringueira adquiriu grande valor econôm ico. 
A tè  meados do século XX, ela era a única fonte de borracha que depois 
tam bém  foi produzida sinteticam ente.
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A concorrência externa e o prim itivism o da técnica reduziram m uito a renta
bilidade da extração do látex nas seringueiras da região am azônica.

deve ser bem profundo e não ferir 
o câmbio, pois sobreviriam calos 
(em conseqüência da ferida) que 
poderiam originar infecções moti
vadas por invasões de fungos.

Imediatamente depois de reti
rado, o látex começa a sofrer a 
ação de diversos agentes coa^ulan- 
tes e também a contaminaçao de 
microrganismos que provocam sua 
fermentação. Nas regiões mais pri
mitivas, ele é deixado coagular-se, 
e o produto, de cheiro e aspecto 
ruim, é comercializado dessa ma
neira.

Num estágio mais avançado, 
faz-se com que finas camadas de 
látex sofram ação coagulante de fu
maça rica em ácido pirolenhoso e 
cresóis, que promovem a conserva
ção do material, evitando o ataque 
de fungos. Em outro estágio impe
de-se a coagulação e fermentação 
através da adiçao de substâncias 
químicas, de modo a vendê-lo na 
forma natural, para ser processado 
posteriormente.

Até pouco antes da Segunda 
Guerra Mundial (1939/1945), a se
ringueira tinha enorme importância 
econômica para o Brasil. Na ver
dade, era praticamente a única 
fonte de borracha, produto cujo 
mercado crescia muito. Contudo, 
outros países entraram na concor
rência, principalmente com borra
cha sintética, o que acabou dei
xando a natural em posição 
inferior.

Durante a guerra fez-se um es
forço no sentido de recuperação, 
porém de curta duração. O au
mento do consumo nacional não 
foi seguido pelo crescimento da 
produção.

De país exportador, o Brasil 
viu-se na posição de comprador. A 
primitiva estrutura continuou, 
mantendo-se ainda como atividade 
de reduzida produção.

VEJA TA MB EM: Borracha. De colonização européia. Serra Leoa não abandonou seu passado cultural.

Serra Leoa

S U M Á R IO

Localização geográfica: África o c i
dental

Limites: Guiné (N e L), Libéria (SE), 
oceano A tlân tico  (O)

Superfície: 71 7 4 0 km 2 
População: 2 6 0 0  0 0 0  hab. (1971) 
Capital: Freetown (1 70  6 0 0  hab.) 
Cidades principais:

Bo (30  0 0 0  hab.), M aken i(15  000), 
Kenema (15  000)

Id iom as: inglês (oficial), d ia le tos tr i 
bais e língua franca (dialeto m istu 
rado com  inglês)

Religiões: anim ism o (65%), isla- 
m ism o (30% ),anglicanism o (4,5%), 
ca to lic ism o (1%)

Porto principal: Freetown 
Aeroporto principal: Lungi 
Rodovias: 6 5 0  km (pavim entados), 

7 0 0 0  km (sem pavim entação) 
Ferrovias: 667  km (50  km em uso 

em 1970)
Unidade m onetária: leone

Como a maioria das nações do 
continente africano e do Terceiro 
Mundo, Serra Leoa sofre as conse
qüências de um longo passado co
lonial, de uma economia incipiente 
e de um quadro social desolador.

Apesar de ter sido descoberta pe
los portugueses, em 1460, sua his
tória está muito mais ligada, à ex
pansão colonial britânica. E que, 
depois de encontrar Serra Leoa, a 
coroa lusitana criou na região ape
nas um entreposto comercial e al
guns domínios agrícolas, dos quais 
não há mais vestígios. Os ingleses, 
por sua vez, começaram a exercer 
influência na região a partir de 
1787, quando desembarcaram vá
rios escravos que acabavam de ser 
libertos na Inglaterra. Era uma es
pécie de prêmio aos negros que aju
daram  os britânicos na tentativa de 
impedir a independência dos Esta
dos Unidos.

Por essa ocasião, os ingleses 
aproveitaram a oportunidade para 
“resolver” um problema social (a 
prostituição), enviando cinqüenta 
meretrizes a Serra Leoa. A essa po
pulação juntaram-se depois escra
vos libertos e, principalmente, os 
chamados “negros marrons” (re
beldes que se insurgiram na Ja
maica* e foram em seguida para a 
Inglaterra).

Os novos habitantes negros (já 
com marcantes traços' culturais in
gleses] foram constituindo uma po- 
pulaçao crioula, distinta dos anti
gos habitantes de Serra Leoa 
(negros Mendé, Teme, e inúmeras 
outras etnias).

E desde o início da formação de 
Freetown, observou-se uma atitude 
discriminatória dos crioulos em re
lação aos povos do interior, e ao 
mesmo tempo uma profunda liga
ção dos negros europeizados com 
os britânicos.

Com base nessa influência, a In
glaterra faria de Freetown, em 
1820, sede do governo imperial e 
capital da colônia, então chamada
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A m aior riqueza é a m ineração, mas persistem entre o povo atividades tradicionais. (M ercado em  Freetown.)

República em  1971 (à esquerda: presidente Siaka Stevens), o pais ainda m antém  resquícios da era colonial.

de West Africa Settlements, com 
preendendo os atuais territórios da 
Guiné, de Serra Leoa e da Costa do 
Marfim.

Em 1896, Londres proclamou 
um protetorado sobre toda a re
gião, estabelecendo, ao mesmo 
tempo, um imposto de habitação 
que deveria ser pago pelos morado- 
res.C om  isso, quebrou-se uma con
vivência mais ou menos pacífica 
com o povo: ao norte, liderados 
por Bai Bureh, as populações inte- 
rioranas rebelaram-se contra os 
crioulos, responsabilizados pelo 
imposto (foram mortos perto de mil 
soldados crioulos); ao sul, os “ nati
vos” organizaram uma sociedade 
secreta (Poro) que passou a em- 
presnder atos de terrorismo contra 
crioulos e ingleses. Depois de repri-
ttvvt t r o  OS t a t tm -

cos_ estabeleceram uma forte guar
nição militar e reforçaram vínculos 
com crioulos e chefes tribais servis.

Concessões

Após a Segunda* Guerra Mun
dial. quando a Inglaterra deixou 
definitivamente de ser uma potên
cia hegemônica, foram feitas con
cessões às colônias, a fim de não 
se perder as vantagens econômicas 
que elas ofereciam. Serra Leoa con
seguiu uma Constituição política 
própria e, em 1951, elegeu seu pri
meiro chefe de governo, Dr. Milton 
Margai, do Serra Leoa Peoples’s 
Party (partido dos Mendé, que re
presentavam 31% da população).

Em 1961, o país tornou-se inde
pendente, como membro da Comu-
\\\d<xdc* Britânica d« Nações. In

gressou no mesmo ano na 
Organização das Nações Unidas.

Cojm a morte de Milton Margai, 
em 1964, assumiu o poder seu ir
mão Albert, que seria vencido nas 
eleições de 1967 pelo Ali Peoples 
Congress, de tendência naciona
lista e interessado na pacificação. 
Houve uma tentativa militar frus
trada de manter Albert no poder, 
seguida pela formação de um Con
selho Nacional de Reforma.

A república foi proclamada em 
1971, tendo Siaka Stevens ocupado 
a presidência.

A Câm ara dos Representantes 
ficou composta de 78 deputados, 
doze dos quais devem ser chefes tri
bais.

As minas de diamante são a 
principal fonte de divisas de Serra 
Leoa. Em 1970 —  segurtdô estima

tivas —  extraíram-se 1 955 000 
quilates. Sua exploração, desde 
1956, pode ser feita pelos habitan
tes, quando se trata  de diamante 
aluvial (as grandes corporações li
mitam-se às minas de Yengema e 
Kenema, com uma participação es
tatal de 51% nas ayoes).

Os outros minérios são basica
mente monopolizados por firmas 
estrangeiras. E o caso do ferro
2 389 0 0 0 1 em 1970), bauxita 
389 0 0 0 1 em 1970) e rutilo 

(29 0 0 0 1 em 1970).
Além das usinas de beneficia- 

mento de minérios, existe apenas 
um pequeno núcleo (ao redor de 
Freetown), que fabrica tecidos, ci
garros, sabão e aguardente, contro
lado por crioulos e por uma colô
nia sirio-libanesa. Em 1971, Israel 
construiu em Serra Leoa uma fá
brica de cimento e uma refinaria de 
petróleo.

A população vive principal
mente de uma agricultura praticada 
segundo moldes primitivos, e de 
baixa produtividade. O arroz é a 
cultura mais importante (400 000 
toneladas em 1970), comerciali
zada juntamente com as produções 
de mandioca, cacau, sorgo, milho, 
milhete, café e amendoim'.

A pecuária não desempenha um 
papel economicamente significa
tivo. Serra Leoa conta com cerca 
de 230 000 cabeças de bovinos, 
37 000 de caprinos, 30 000 de ovi
nos e 2 milhões de galináceos 
(1969).

O Reino Unido continua sendo 
o maior fornecedor do pais (60%) 
e seu maior comprador (70%).

Aspectos físicos

O país tem uma ampla fachada 
atlàntida, bordeada por uma planí
cie costeira e um vasto platô graní
tico a norte e leste. Suas terras são 
irrigadas por três rios importantes, 
neutralizando o clima quente e de 
poucas variações sazonais. O inte
rior montanhoso culmina no monte 
Lo ma (2 000 metros).

A planície costeira caracteri- 
za-se pela presença de algumas la
gunas e por ser em grande parte 
pantanosa.

A floresta equatorial não sub
siste senão na zona meridional — 
a antiga vegetação luxuriante e tro
pical foi praticamente destruída. 
Nas regiões norte e nordeste predo
mina a savana, ao passo que, nas 
margens dos rios, aparecem flores
tas-galeria.

Os rios mais importantes são: 
G reat Scarcies (246 quilômetros) e 
Little Scarcies (272), ao norte; Ro- 
kel (400), ao centro; e Sewa, ao sul.

Conhecida como “a tumba do 
homem branco” por causa de seu 
clima, Serra Leoa é um dos países 
mais quentes do mundo. A mínima 
nunca chega a menos de 20° C, e 
a máxima, freqüentemente, excede 
os 35° C. A média pluviométrica 
varia de região para região: oscila 
entre 2 500 e 4 000 milímetros, 
atingindo até 8 000 milímetros na 
região sudoeste.

VEJA TAM BÉM : África; Colo
nialismio; Comunidade Britânica de 
Nações.



O serviço m ilitar consiste no exercício de atividades específicas, que se desenvolvem nas Forças Arm adas —  Exército, M arinha e Aeronáutica; no Brasil, 
aos 18 anos, o indivíduo recebe instrução para a defesa nacional e ensinam entos e treinam entos que auxiliam  sua form ação cívica.

Serviço Militar

O serviço militar consiste no 
exercício de atividades específicas 
desenvolvidas nas Forças Armadas
—  Exército*, Marinha* e Aeronáu
tica* — prestado à nação pelo ele
mento humano que as integra. Em 
caso de mobilização*, abrange 
também os encargos relacionados 
com a consecução da defesa nacio
nal. Assim, é com o serviço militar 
que as Forças Armadas obtêm a 
base humana adequada para a sua 
composição, através do recruta
mento anual, tanto para a tropa, 
como para outras organizações mi
litares e órgãos componentes das 
reservas.

No Brasil, todos estão obrigados 
ao serviço militar ou outros encar
gos necessários à Segurança* Na
cional.

As mulheres e os eclesiásticos 
estão isentos em tempo de paz, po
rém ficam sujeitos a outras obriga
ções no caso de mobilização, de 
forma a atender aos interesses im
postos pelas necessidades militares, 
conforme suas aptidões.

Em idade militar, os jovens rece- 
te m  mSlnujãQ aà«\\iada pata a de

fesa nacional e ao mesmo tempo 
ensinamentos e treinamentos que 
completam sua educação moral e 
cívica.

O serviço militar é prestado por 
classes designadas pelo ano de nas
cimento dos cidadaos que as cons
tituem; normalmente, a convoca
ção dura doze meses, podendo ser 
reduzida até dois meses ou dilatada 
por mais seis meses, por meio de 
atos dos ministros do Exército, Ma
rinha ou da Aeronáutica.

Em tempo de paz a obrigação 
começa no primeiro dia de janeiro 
do ano em que o indivíduo. com
pleta 18 anos; o primeiro ato é o 
alistamento, que deve ocorrer nos 
primeiros seis meses desse ano. 
Após o alistamento vem a incorpo
ração: o convocado ou voluntário 
é incluído em Organização* Militar 
da Ativa, bem como em certos ór
gãos de formação de reserva*, de
pois de devidamente selecionado. 
Na convocação, o indivíduo é cha
mado para a prestação do serviço 
militar inicial ou sob outra forma 
ou fase, como por exemplo a mobi
lização*. Depois, é relacionado sob 
os aspectos físico, cultural, psicoló
gico e moral, para em seguida ser 
incorporado.

Depois disso e de servir doze 
meses na organização militar de
signada, é licenciado como reser- 
visXa do Exército, recebendo o cer

tificado correspondente à primeira 
ou segunda categoria. Insere-se na 
primeira categoria quando atingiu 
um grau de instrução que o habilite 
ao desempenho de função de uma 
das qualificações ou especializa
ções militares de cada uma das 
Forças Arm adas; e na segunda ca
tegoria, no caso de ter recebido no 
mínimo a instrução militar sufi
ciente para o exercício de função 
geral básica de caráter militar; 
nessa situação encontram-se tam 
bém os tiros-de-guerra, os contin
gentes e outros casos particulares.

Os tiros-de-guerra são órgãos 
cuja missão é formar soldados e ca
bos reservistas de segunda catego
ria do Exército, os quais podem ser 
empregados em atividades correla
tas à manutenção da ordem in
terna, de acordo com os planeja
mentos militares existentes. Nesse 
caso, a instrução militar ministrada 
deve proporcionar aos atiradores 
conhecimentos e prática de funções 
gerais básica de caráter militar, de 
modo a permitir seu emprego na se
gurança interna, na defesa territo
rial e civil.

Só podem ser matriculados 
aqueles que residem por mais de 
urri ano nas zonas urbanas e subur
banas do municipio a que pertence
o tiro-de-guerra.

São considerados refratários 
aqueles que não se apresentam

para a seleção de sua classe na 
epoca determinada ou que se au
sentam sem haver completado a se
leção; insubmissos são os que, de
pois de convocados, selecionados e 
designados para incorporação ou 
matrícula, nao se apresentam à or
ganização militar dentro do prazo 
marcado, ou deixam de comparecer 
antes do ato oficial de incorpora
ção ou matrícula; desertores sao os 
militares que se ausentam por mais 
de oito dias sem licença da unidade 
ou outra organização militar em 
que servem, ou ainda do lugar em 
que devem permanecer.

Os convocados à incorporação 
que, por qualquer motivo, não são 
incorporados, constituem o excesso 
de contingente, destinado a atender 
à chamada complementar para 
acréscimo de efetivo de organiza
ções desfalcadas ou que forem cria
das. Os componentes que não fo
rem aproveitados do excesso rece
bem o Certificado de Dispensa de 
Incorporação.

A obrigação para com o serviço 
militar subsiste até o fim do ano em 
que o indivíduo completa 45 anos.

VEJA TAM BÉM : Aeronáutica; 
Exército; Marinha de Guerra; Or
ganização Militar; Reserva; Segu
rança Nacional.
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Serviço Social

Foi no século XIX, com a Revo
lução Industrial*, com o desenvol
vimento da sociologia*, e com a 
multiplicidade das questões operá
rias, que o serviço social teve seu 
inicio como profissão.

Beneficiando-se com o método 
experimental do sociólogo francês 
Frederic Le Play (1806-1882), que 
estudava as condições de vida da 
família operária francesa, o serviço 
social baseou-se principalmente 
nos conhecimentos da pesquisa so
cial.

Essa influência verificou-se sob 
dois aspectos: de um lado, estu
dando os fatos sociais da comuni
dade (habitação*, salário*, infância 
abandonada, criminalidade, etc.); 
de outro, pesquisando sobre indiví
duos desajustados.

No século XX, a explosão de
mográfica, a crescente urbanização 
e um a melhor organização político- 
administrativa passaram _ a exigir 
obrigatoriamente a assistência aos 
necessitados, como medida de esta
bilidade e segurança social. O Es
tado surgiu como encarregado do 
bem-estar e o serviço social foi in
tegrado a suas atribuições. Nesse 
setor, o assistente social tornou-se 
o técnico incumbido de promover o 
serviço junto a uma sociedade cada 
vez mais complexa.

Influências ex ternas

No Brasil, o serviço social sur
giu por ocasião da Revolução de 
Trinta*, quando passou a haver um 
desenvolvimento industrial maior e 
apareceram as primeiras preocupa- 
çoes com a camada operária. Sua 
iniciadora foi Adele de Loneux, as
sistente social belga, que chegara 
ao país em 1932. Influenciadas por 
ela, duas jovens paulistas, Maria 
Kehl e Albertina Ramos, fizeram 
um curso na Bélgica. Ao regressa
rem, em 1936, fundaram a Escola 
de Serviço Social de São Paulo, a 
primeira do Brasil. No ano se
guinte, no Rio de Janeiro, um 
grupo católico, tendo à frente Al
ceu de Amoroso Lima (Tristão de 
Ataíde) e Esteia de Faro, fundou o 
Instituto Social.

O serviço social não teve, de iní
cio, uma metodologia própria, ba
seada na realidade brasileira. As 
primeiras influências foram euro
péias, provindo, principalmente, da 
Bélgica e da França, cuja metodo
logia foi adotada sem se considerar 
a cultura, o povo e os problemas 
próprios.

A partir de 1945, o serviço so
cial brasileiro passou a revelar pre
dominante influência da metodolo
gia norte-americana, sobretudo do 
Case Work, de Mary Richmond 
(1861-1928). Ideologicamente, o 
serviço social encontrou terreno 
propicio a seu desenvolvimento, já  
que a política do governo Getúlio 
Vargas* procurava dar aos traba
lhadores as vantagens trabalhistas 
em voga em outros países, evitando 
as lutas sociais.

A m e to d o lo g ia  do  serv iço  socia l P reocupa-se  c o m  indivíduos e com unidades. com o objetivo de prom over seu bem -estar físico, m ental e social.

O serviço social nasceu no século X IX . com o advento da industrialização  
e a conseqüente m ultiplicidade das questões operárias.

baseava-se então em conhecimen
tos que eram provenientes da psica
nálise* e, depois, das ciências so
ciais (antropologia*, sociologia, 
psicologia*, política e técnicas de 
pesquisa e estatística).

A fase latino-americana

Até 1958, os assistentes sociais 
brasileiros preocuparam-se em de
senvolver a metodologia, procu
rando melhorar os processos de 
grupo e de comunidade. Batalha
ram também pela regulamentação 
da profissão em nível universitário, 
que veio a ser consumada em 27 de 
agosto de 1957, pela lei 3 252. De
pois disso, até 1965, houve consi
derável aumento de novos profis
sionais formados. Nessa ocasião, 
toda a classe movimentou-se no 
sentido de reformular conceitos e 
definir posições, tanto no ensino do 
serviço social como na atuação 
prática dos profissionais. Entre
tanto, como a ação pura se revelara 
inoperante, houve um esforço no 
sentido de se reconceituar o serviço 
social. Procurou-se integrar a pro
fissão à problemática dos países la- 
tino-americanos e à evolução das 
ciências sociais. Essa fase latino- 
americana já  não aceitava o agente 
social passivo e, pela primeira vez, 
grupos de assistentes sociais, tanto 
brasileiros como de outros países 
sul-americanos, passaram a assu
mir seu papel na realidade histó
rica. Exemplo foi o Seminário Lati
no-Americano realizado em Porto 
Alegre (RS), em 1965. Nesse sen
tido, também foram importantes o 
encontro de Araxá (MG), em 1967, 
onde se redigiu um documento bá
sico sobre a nova teoria, e o de Te- 
resópolis (RJ), em 1970, com um 
novo documento. Daí em diante, as
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tentativas de reformulação parti
ram  do método de comunidade, 
procurando obter uma integração 
da teoria.com a prática.

Formação profissional

Na ajuda que propicia a indiví
duos, grupos e comunidades, o ser
viço social leva em conta o desejo, 
a necessidade e a capacidade dos 
atendidos, bem cofho a competên
cia profissional do assistente so
cial, objetivando o máximo bem-es- 
tar físico, emocional e social. Para 
atender a ajuda solicitada, utiliza 
três processos básicos: o serviço 
social de casos, de grupo e de co
munidade.

O primeiro trata  preciçuamente 
do problema do indivíduo, procu
rando efetuar o ajustamento do ho
mem com o meio, através de rela
cionamentos profissionais. O 
serviço social de grupo aborda os 
problemas do indivíduo, através de 
atividades grupais. E o de comuni
dade ocupa-se dos líderes da comu
nidade, que podem criar, utilizar e 
modificar os serviços de bem-estar 
social.

No Brasil, a realização desses 
trabalhos só pôde ser encarada sob
0 aspecto profissional depois da lei
1 889, de 13 de junho de 1953, que 
dispôs sobre os objetivos do ensino 
de serviço social, sua estrutura e as 
prerrogativas dos portadores de di
ploma de assistente social.

O curso, com duração de quatro 
anos, reserva os dois primeiros 
anos para o estudo teórico e os dois 
últimos para a prática nos vários 
campos de atuação. Suas matérias 
curriculares abrangem psicologia, 
sociologia, cultura religiosa, teoria 
de serviço social, direito civil, pre- 
videnciário e trabalhista, higiene e 
medicina social, ética geral e pro
fissional, filosofia social, antropo
logia, pesquisa social, estudo de 
problemas brasileiros, política so
cial, serviço social de casos, de 
grupo e de comunidade, planeja
mento de projetos, administração
em serviço social, síntese de serviço 
social £ o

curso pode ser complementado por 
estudos de pós-graduação.

Além de boa formação teórica, 
baseada principalmente nas ciên
cias sociais, o assistente social deve 
ter características de personalidade 
adequadas ao exercício da profis
são: responsabilidade, criatividade, 
atitude positiva diante da vida, 
abertura ao diálogo, bom relacio
namento e sentimento comunitário. 
Por outro lado, seu código ético 
exige respeito à dignidade humana, 
promoção do bem-estar da humani
dade, responsabilidade profissio
nal, integração à legislaçao em vi
gor e às normas éticas 
estabelecidas.

Áreas de atuação

As atividades do assistente so
cial podem se desenvolver no âm 
bito do ensino e da ciência apli
cada. No primeiro caso, o campo 
é mais restrito; só pode ensinar dis 
ciplinas do serviço social e supervi
sionar profissionais e alunos em 
trabalhos teóricos e práticos. No 
campo da ciência aplicada, sua 
atuação é maior, abrangendo diver
sos setores da atividade humana 
(menores, família, saúde, trabalho, 
educação e habitação). Abrange 
também o setor previdenciário e o 
penitenciário, com participação na 
indústria e no comércio. Embora 
sejam considerados profissionais li
berais, os assistentes sociais dificil
mente exercem a atividade por 
conta própria, estando ligados a ór
gãos públicos e autárquicos (no 
Brasil, Secretaria do Bem-Estar So
cial, Promoção Social, Secretaria 
de Serviços Sociais e instituições 
como a Liga Brasileira de Assistên
cia, o Serviço Social do Comércio, 
o Serviço Social da Indústria). Nas 
cidades altamente urbanizadas, sua 
atuação é bastante intensa junto às 
indústrias.

VEJA TAM BÉM : Individuais, Di- 
reitos e Garantias; Segurança no 
Trabalho.

Serviços Públicos

Serviços públicos são aqueles 
prestados diretamente pelo Estado* 
ou sob seu controle. Alguns consti
tuem atribuições e parte das fun
ções essenciais do Estado. São 
exemplos a defesa externa da nação 
e a manutenção da ordem interna 
(que cabe às forças policiais, ao 
aparelho judiciário, ao sistema pe
nitenciário, etc.).

Existem serviços que afetam de 
tal modo o bem-estar e, algumas 
vezes, a sobrevivência de setores da 
sociedade, que sua prestação não 
pode ser condicionada à lucrativi
dade. Nesse caso, o serviço é pres
tado pelo próprio Estado ou por al
guma entidade privada, sob 
controle estatal, como, por exem
plo, o correio* (esse serviço pode 
ser utilizado por áreas da segu
rança para violar o sigilo da corres
pondência e, dessa maneira, exer
cer controle sobre a vida dos 
cidadãos).

Um serviço é considerado pú
blico de acordo com critérios que 
variam com o momento e com o 
país. Em algumas nações, mesmo 
de economia capitalista (como

Grã-Bretanha e países escandina
vos), a assistência médica é pres
tada gratuitamente a todos: nao se 
deixa um cidadão morrer, ou 
mesmo adoecer, somente porque 
ele não tem meios materiais. Em 
outros países, é pública apenas 
uma parte dos serviços de saúde, 
como o saneamento básico e a va
cinação, além de certa assistência 
às pessoas extremamente pobres.

No Brasil, por exemplo, serviços 
de saúde gratuitos são prestados 
por hospitais públicos e alguns pri
vados (como as Santas Casas); 
além disso, a população que traba
lha está sujeita a uma especie de se
guro obrigatório de saúde, forne
cido por órgãos de previdência 
social. No entanto, firmas particu
lares prestam grande_ parte desses 
serviços, aos quais não tem acesso 
uma enorme parcela da população.

Outro serviço que pode ou não 
ser considerado publico é a educa
ção. Em muitos países, inclusive no 
Brasil, a educaçao básica é obriga
tória e há uma rede escolar pública 
que a oferece gratuitamente ou a 
preços simbólicos a toda a popula
ção. No entanto, existem também 
escolas privadas (muitas vezes reli
giosas) licenciadas, fiscalizadas e, 
como no Brasil, subsidiadas pelo 
poder público.

O caráter público ou não dos 
serviços educacionais é objeto de

Em  gera', o Estado financia os serviços mais neceasânos à população.

Nas atividades ocupacionais, um modo de obter o ajustam ento infantil.
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Em alguns países, a assistência médica é gratu ita; em  outros, apenas parte dela é de atribuição do Estado.

fortes polêmicas. A educação esco
lar é considerada um dos ̂ principais 
instrumentos de formaçao ideoló
gica dos cidadãos, o que faz com 
que os programas de ensino, as 
normas da atividade escolar e a ha
bilitação dos professores sejam de
finidos pelo Estado. Os defensores 
do monopólio da escola pública ar
gumentam que as escolas confes
sionais tendem a perpetuar ou 
mesmo aprofundar a divisão reli
giosa da sociedade. Mas os defen
sores da escola particular susten
tam que essa diversidade permite 
aos pais escolher o tipo de educa
ção que desejam para os filhos.

Muitos serviços são tornados pú
blicos devido a sua importância 
para o bem-estar dos cidadãos. As
sim, no Brasil, a fabricação de re
médios, que antes da década de 
1970 era atividade exclusiva da in
dústria farmacêutica privada, pas
sou a ser feita, em parte, por uma 
entidade pública (Central de Medi
camentos — Ceme), cujos produ
tos se destinam às camadas pobres. 
Da mesma forma, a construção re
sidencial foi colocada sob o con
trole de um sistema federal, cujos 
órgãos de financiamento podem in
fluir poderosamente sobre a com
posição, distribuição espacial e 
condições de pagamento, no setor. 
O Estado tende também a inter
ferir cada vez mais no serviço de 
televisão e radiodifusão, sobretudo 
através das emissoras educativas.

Há um terceiro tipo de serviço 
público que, por razoes técnicas e 
econômicas, e prestado em condi
ções de monopólio. Assim, é im
possível operar competitivamente 
redes ferroviárias, de distribuição 
de energia elétrica, telefônicas, tele
gráficas, etc. Tais serviços reque
rem uma infra-estrutura de equipa
mentos interligados (da! as 
“redes”) que seria oneroso demais 
multiplicar só para se criarem con
dições de competição. Além disso, 
esses serviços são, em geral, im
prescindíveis aos consumidores, o 
que faz com que a demanda seja 
pouco elastica em relação aos pre- 
^05'. mesmo a altos, a com-

As vantagens de um serviço educacional público são objeto de polêmicas.

C e r to s  s e rv iç o s  e x ig e m  g r a n d e s  c a p ita is  e  só  o  E s ta d o  p o d e  e x e r c ê - lo s .

pra desses serviços não diminui 
muito em quantidade. (Não seria 
de se esperar que os consumidores 
acendessem menos luzes, se as tari
fas de energia fossem elevadas, ou 
que os assinantes telefonassem me
nos, se o custo desse serviço fosse 
maior.) Assim, quem detém o mo
nopólio de uma mercadoria de de
manda de baixa elasticidade-preço 
pode cobrar preços desproporcio
nais e obter superlucros, em detri
mento do consumidor. É em defesa 
deste que intervém o Estado, tor
nando públicos tais serviços. Sua 
prestaçao pode ser feita direta
mente pelo Estado, mediante ór
gãos da administração pública cen
tralizada ou autarquias, ou 
empresas j>rivadas que obtêm uma 
autorizaçao para explorar o ser
viço, sob determinadas condições. 
É cada vez mais freqüente que a 
execução desse tipo de serviço pú
blico esteja a cargo do capital pú
blico associado ao capital privado, 
em sociedades de economia mista. 
Estas se constituem geralmente 
pela incorporação do acervo de an
tigas concessionárias privadas, que 
é ampliado mediante novas inver
sões feitas com recursos públicos. 
Foi assim que se constituíram no 
Brasil a Rede Ferroviária Federal- 
RFFSA, a telefônica de São Paulo- 
Telesp, a Companhia Municipal de 
Transporte Coletivo-CMTC e nu
merosas outras.

A razão básica dessa tendência 
a transformar concessionárias pri
vadas de serviços públicos em so
ciedades de economia mista tem a 
ver com as condições económicas 
de sua exploração e, mais especifi
camente, com a fixação das tarifas. 
Para evitar que o concessionário 
venha a usufruir ganhos de mono
pólio, o Estado tende a fixar as ta
rifas dos serviços públicos em tal 
nível que cubram os custos corren
tes, a depreciação do capital fixo e 
uma taxa de lucro próxima da mé
dia. Essas condições são em geral 
satisfatórias tanto para os conces
sionários como para os usuários. 
Porém, quando há inflação — o 
que hoje é condição quase normal 
nas economias capitalistas — , tor
na-se muito difícil determinar o va
lor atualizado do capital da em
presa concessionária. O poder 
concedente pode avaliar o capital 
por seu valor histórico, isto é, pelo 
custo original de aquisição dos ele
mentos desse capital, o que faz com 
que tanto a depreciaçao como a 
taxa de lucro venham a ser calcula
das em nível relativamente baixo. 
A concessionária preferiria reava
liar seu capital pelo custo de repo
sição, isto é, pelo preço atualizado 
de todos- os seus elementos. Este 
procedimento, contudo, levaria a 
um reajuste das tarifas proporcio
nal à inflação, o que contribuiria 
poderosamente para que esta se ex
pandisse.

No Brasil, após a Segunda 
Guerra Mundial, a política tarifária 
posta em prática remunerou o capi
tal das concessionárias de serviços 
públicos em nível inferior à taxa 
média de lucro vigente na econo- 
m ia^o que desencorajou novas in
versões nesses serviços por parte 
das concessionárias. A demanda 
pelos serviços públicos em questão 
— de transporte, energia e comuni-
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No Brasil, parte da produção de rem édios é de responsabilidade estatal.

cações — crescia aceleradamente 
em conseqüência da industrializa
ção e da urbanização do país, ao 
passo que sua oferta não aumen
tava. Isso suscitou uma situação de 
escassez crônica, que só pôde ser 
resolvida mediante a encampação 
da maioria das concessionárias, as
sumindo o Estado o encargo de ex
pandir a capacidade de produção 
mediante inversões de fundos pú
blicos.

As razões econômicas devem ser 
acrescentadas as de caráter polí
tico. Admite-se, por exemplo, que a 
segurança* nacional é incompatí
vel com o controle do serviço de te
legrafia do país por concessioná
rias de capital estrangeiro.

Os serviços públicos do terceiro 
tipo assemelham-se aos do segundo 
(correios, assistência médico-hospi- 
talar). Estes tendem a ser forneci
dos gratuitamente à população 
(dado seu caráter social); do 
mesmo modo, os do terceiro tipo 
podem ser prestados deficitaria- 
mente, por serem imprescindíveis à 
economia e sobretudo ao desenvol
vimento: sem uma adequada infra- 
estrutura de energia, transporte e 
comunicações, nenhuma economia 
pode se industrializar. As redes fer
roviárias, por exemplo, têm forte 
impacto sobre a formação de pre
ços da maioria das mercadorias e 
por isso tendem a ser subsidiadas' 
pelo Estado. Assim, o transporte 
ferroviário de gado, em certas 
áreas, é cobrado em nível inferior 
aos custos, pois a pecuária, nessas 
áreas, não poderia suportar um 
preço mais alto de transporte. Por 
isso, se o quilo de carne custasse 
Cr$ 5,00 na origem e o custo do 
UmpOTte tosse de CvS 2,00, ela

não poderia ser vendida por menos 
de Cr$ 7,00 o quilo, no destino. 
Mas, se no destino a carne não al
cançar mais de Cr$ 6,00 por quilo, 
a estrada tem de abater 50% do 
frete — ou esse fluxo de transporte 
desaparecerá, prejudicando não 
apenas a estrada, mas também a re
gião de origem, onde a pecuária 
pode vir a regredir.

Dominando a rede ferroviária, o 
governo federal tem possibilidades 
de subsidiar (de forma encoberta) 
atividades econômicas de mercado, 
em certas áreas, cobrindo os defi- 
cits das ferrovias com recursos de 
sua receita tributária.

Na medida em que mais serviços 
do terceiro tipo passam a ser públi
cos — e isso está gradualmente 
acontecendo, no Brasil e em outros 
países, com o transporte aéreo, boa 
parte dos serviços financeiros, dos 
serviços de seguros, etc. — , am
plia-se o poder de intervenção do 
governo na economia, o que parece 
tornar-se uma nova finalidade dos 
serviços públicos. Dessa forma, o 
Estado pode promover o desenvol
vimento regional, bem como o de
senvolvimento setorial com a ma
nutenção da maior parte das 
atividades nas mãos da iniciativa 
privada, cujas inversões terão lu
cratividade garantida na medida 
em que o Estado, como executor de 
serviços públicos de infra-estru- 
tura, mantém os preços desses ser
viços abaixo de seus custos.

VEJA TAM BÉM : Administração; 
Empresa; Estado; Hospital; Infra- 
estrutura Urbana; Investimento; 
Política Econômica.

Seurat

Georges Seurat nasceu em de
zembro de 1859, em Paris, e foi 
uma criança melancólica e solitá
ria. Em 1878, matriculou-se na Es
cola de Belas-Artes, onde mostrou 
marcada preferência pelo realismo 
técnico, ligado à evocação do pas
sado; no Louvre, estudou atenta
mente as obras de Delacroix*, In
gres* e Veronese*. Permaneceu 
apenas um ano na Escola de Belas- 
Artes, deixando-a para prestar ser
viço militar em Brest.

Em 1880, encontrava-se nova
mente em Paris, pronto para ini
ciar, na história da pintura, uma re
volução estritamente racional, sem 
atentar a qualquer lirismo momen
tâneo.

Nessa época, Seurat começou a 
estudar cientificamente a pintura. 
As obras de Chevreul (1786-1889) 
sobre a lei do “ contraste simultâ
neo das cores” e as teorias de Og- 
den Nicholas Rood (1831-1902) e 
Charles Henry (1859-1926) inspi
ram-lhe uma série de estudos. To
das essas investigações configura
vam um projeto em certo sentido 
oposto à pintura dos impressionis
tas. Seurat propunha-se a “refazer 
tudo o que eles fizeram”, acredi- 
tahdo ser possível produzir um 
quadro a partir de estudos matemá
ticos e assim perpetuar a natureza 
em composiçoes geométricas, rigo
rosas e racionais. Ao invés de mis
turar as cores, Seurat decidiu justa- 
pô-las para que se conservassem 
puras na tela, misturando-se só na 
retina do observador.

A partir desses projetos, o desen
volvimento da pintura de Seurat 
pode ser dividido em três períodos: 
de 1880 a 1883, dedicou-se ao pro
blema de sombra e luz, sobretudo 
nos desenhos; de 1883 a 1884, pro
curou resolver os problemas das

cores através do contraste de tin
tas; finalmente, de 1884 a 1891, 
continuou as experiências sobre as 
cores, ligando-as ao problema da 
linha.

N asce o pon tilh ism o

A primeira grande obra de Seu
rat, Cena de Banhos em Asnières 
(1883/84), foi também a primeira 
aplicação racional dos contrastes 
de tintas. Apresentada ao Salão 
Oficial, a enorme tela (6 metros 

uadrados) foi recusada e, a partir 
aí, o pintor distanciou-se do reco

nhecimento público, participando 
apenas de exposições anti-acadêmi
cas, como o Salão dos Independen
tes, que acolheu Cena de Banho em 
Asnieres, em 1884. Mas nem 
mesmo os impressionistas, a van
guarda da época, viam com bons 
olhos sua revolução pictórica. Um 
Domingo de Verão na Ilha de 
Grande Jatte (1886), uma tela ab
solutamente original, feita com 
centenas de milhares de pontos de 
cor, na qual Seurat dispos com ri
gor matemático as linhas verticais 
e horizontais, constituiu um verda
deiro escândalo. Os impressionis
tas criticaram seus “bonecos de 
pau” ; Degas*, Manet* e Renoir* 
recusaram-se a levar a sério a ten
tativa de Seurat aliar pintura e 
ciência. Entre os pintores, apenas 
Pissarro* e o jovem Signac* entu- 
siasmaram-se com a tela. Entre os 
críticos, Seurat encontrou um de
fensor em Félix Fénéon 
(1861-1944), que proclamou a 
morte do Impressionismo* e sau
dou o nascimento do neo-impres- 
sionismo ou “pontilhismo”. Com 
essa designação, a tendência inau
gurada por Seurat passaria à histó
ria, mas o próprio criador não con
cordava com ela; para Seurat, seu 
neo-impressionismo “não pontilha, 
divide’ .

Em 1886, compôs, em Hon- 
fleur, em poucos meses, seis telas 
com motivos marinhos (entre .as 
quais, O Rochedo de Hoc, Um Ân-

Seurat não acreditava em  dom ou lirismos m om entâneos. ("O  Cocheiro )
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Lí ÇhBlMIt” lâ esquerda, um estudo da te la ), Seurat introduziu um elem ento que raram ente aparecera em  trabalhos anteriores: a caricatura.

guio do Porto de Honfleur e Bas- 
Butin), nas quais a figura humana 
está ausente, e o pontilhismo é em
pregado quase com obsessão. De 
volta a Paris, Seurat passou a fre
qüentar os cafés-concerto e ligou-se 
a Madeleine Knobloch, com quem 
teve dois filhos. Nesse período, 
aplicou a técnica pontilhista à pin
tura de nus (um conjunto de Poseu- 
ses, entre 1886 e 1887),, realizando 
algo que parecia impossível.

A rte  e ciência

Na mesma época, Seurat entrou 
em contato com Charles Henry, 
autor de uma Introdução à Estética 
Científica, teoria sobre os efeitos 
causados por linhas e cores no ob
servador de obras de arte. Essa teo
ria foi aplicada por Seurat nas telas 
Port en-Bessin aos Domingos 
(1887/88) e O Canal de Gravelines
(1888).

O grande desafio para sua pin
tura surgiu quando se dispôs a pin
tar um tema à luz de lâmpadas arti
ficiais. O desafio foi vencido com 
a tela La Parade, composta entre 
1887 e 1888. Numa criação rígida 
e hierática, o pintor dispos as figu
ras como se fosse um arquiteto, 
deixando o motivo da tela em se
gundo plano e colocando-se, assim, 
a um passo do Abstracionismo* do 
século XX. Apesar de toda sua im
portância, o quadro foi recebido 
com desagrado. Pintava de m aneira rigorosam ente racional, quase científica. ("Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte".)
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Em  sua últim a obra ("O  C irco"), refletida e m eticulosa, o artista im pôs-se rígida lim itação no uso da cor.

Aborrecido, Seurat nunca mais 
expôs essa tela e, para se libertar 
das críticas de que tinha petrificado 
o movimento, pintou, entre 1888 e 
1890, Le Chahut, onde o movi
mento é cristalizado numa atitude. 
A característica divisão geométrica 
do espaço, sempre realizada por 
Seurat, está presente nessa tela, que 
revela tambem um elemento novo 
em sua pintura: a caricatura, mani
festa em mal disfarçada ironia que 
aflora na expressão das figuras. 
Como quase todas as obras ante
riores, Le Chahut também foi mal 
recebida. Enquanto isso, o Salão 
dos Independentes assinalava o 
triunfo de Paul Signac e da pintura 
“ingênua” deDouanier Rousseau*.

Ao se anunciar a última década 
do século XIX, Seurat entregou-se 
a uma atividade febril. Alheio a 
dramas familiares, dedicou-se ex
clusivamente à pintura e, com uma 
irmDaciência que parecia pressentir 
o fim próximo, entregou-se à execu
ção de O Circo, inspirando-se no 
circo Fernando. Com meticulosi
dade. delimitou a tela em retângulo 
e colocou setas para cima e para 
baixo, inserindo sinais de dina
mismo, através dos quais pretendia 
captar o movimento.

Trabalhava rapidamente, pre
tendendo expor a obra no Salão 
dos Independentes. Não conse
guindo terminá-la a tempo, dis- 
pôs-se a expô-la mesmo inacabada.

Entretanto O Circo também não 
chegou a despertar interesse.

Seurat faleceu pouco depois, a 
29 de março de 1891, deixando 
inacabados os últimos pormenores 
de O Circo. Apesar de não ter sido 
valorizado em seu tempo, seu mé
todo e sua influência reviveriam no 
século XX  com Matisse*, os fau- 
vistas e o Cubismo*.

Pablo Picasso* reconheceu em 
Seurat um de seus predecessores e 
Kandinsky* reverenciou seu pio- 
neirismo.

VEJA TAM BÉM : Absiracio- 
nism o; Cubismo; Impressionismo.

Sexo

A partir da observação do ho
mem e dos animais que o cercam, 
a noção de sexo estendeu-se para 
diversas espécies animais e vege
tais, caracterizadas por se perpe
tuarem através da  reprodução* se- 
xuada. Nessa circunstância, a 
população subdivide-se geralmente 
em dois tipos básicos de seres — 
machos e fêmeas; a união das célu
las de cada tipo dá origem a novos 
indivíduos, e a espécie* mantém 
seu padrão genético através dos 
cromossomos*.

A reprodução sexuada nem sem
pre implica a existência de organis
mos masculinos e femininos sepa
rados; pode acontecer que um 
mesmo indivíduo reúna órgãos se
xuais masculinos e femininos (her- 
mafroditismo), ao invés de se ca
racterizar pelo “ gonocorismo” (em 
animais) ou pelo “dioicismo” (nos 
vegetais).

No entanto, mesmo as espécies 
que têm sexos separados podem 
apresentar indivíduos que escapam 
à regra.

Assim, nelas podem ocorrer 
eventualmente o hermafroditismo, 
a alteração das características se
xuais no curso do crescimento (in- 
tersexualidade), ou ainda anoma
lias resultantes de mutação*.

A determ inação  do  sexo

Nos organismos superiores, a 
identificaçao dos sexos é simples, 
pois se baseia em características se
xuais externas imediatamente reco
nhecíveis. Mas nos organismos in
feriores, animais ou vegetais, a 
identificação torna-se mais difícil. 
É o que ocorre com bactérias e 
vírus, nos quais habitualmente se 
distinguem duas classes de organis
mos envolvidos nos processos de 
reprodução.

Nesses casos, alguns autores 
preferem empregar a designação 

reprodução proto-sexual”.
A determinação do sexo —  pro

blema inexistente nas espécies her
mafroditas — em geral e complexa 
e obedece a padrões diversos em di
ferentes organismos. A manifesta
ção da sexualidade nas bactérias, 
descoberta em 1946, baseia-se na 
presença ou ausência do elemento 
genético epissomo. Em geral, a di
ferenciação não basta para distin
guir claramente o “m acho” e a “fê
m ea”. Em alguns casos, ocorrem 
duas categorias distintas de orga
nismos que, por seu comporta
mento, podem ser interpretados 
como “ sexos” ; mas existem várias 
dessas classes e, portanto, mais de 
dois “sexos”. Algumas espécies 
não apresentam diferenciação mor
fológica ou fisiológica (isogamia), 
enquanto outras mostram apenas 
diferenças fisiológicas (isogamia 
morfologica) entre gametas de duas 
linhagens (que funcionam como 
“sexos”), que são em geral designa
das simplesmente pelos sinais +  e 
—. É o que ocorre com as algas 
Chlamyaomonas.

Em certas espécies de fungos*, a
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Na reprodução sexuada. a união dos gam etas dá origem  a um novo organism o. No a lto , primeiras divisões do ovo 
da rã (a e b), com o embrião com eçando a se diferenciar (c). Nos prim eiros dias após a concepção, o embrião  
do coelho segue etapas sem elhantes (d); com nove dias e duas horas, alguns órgãos já são visíveis; aos doze dias, 
distinguem -se as vesículas cerebrais (f). Em (g). porm enor do focinho (catorze dias).

fecundação só ocorre entre indiví
duos pertencentes a colônias dife
rentes, e às vezes existem até qua
tro tipos diferentes de colônias, 
mas o cruzamento é possível ape
nas entre determinados tipos. 
Nesse caso, existem genes* que 
acarretam uma incompatibilidade 
entre determinados gametas, res
tringindo a fecundação. Nem sem
pre, porém, é fácil distinguir o fe
nômeno de incompatibilidade 
genética da existência de vários ti
pos de sexo.

A herança sexual

Em muitas espécies (inclusive o 
homem), o par cromossômico do 
macho determina o sexo dos her
deiros, pois possui dois cromosso
mos diferentes, ao contrário da  fê
mea. O sexo feminino —  chamado 
de “homogamético”, por produzir 
apenas um tipo de gameta —  pode 
ser representado pela fórmula 
AAXX, enquanto o masculino, 
“heterogamético” , é simbolizado 
pela fórmula AAXY.

Nas aves e nos lepidópteros* 
(borboletas, por exemplo) a situa
ção se inverte: o sexo feminino é 
heterogamético, enquanto o mascu
lino é homogamético.

Em alguns casos, o cromossomo 
X e o Y podem ser parcialmente 
homólogos ou mesmo —  como 
ocorre com o Lebiste, peixinho de 
aquário —  ' quase inteiramente 
idênticos. Mas a diferença pode ser 
muito grande, indo até a ausência 
completa do cromossomo Y: é o 
que se observa em muitos insetos, 
que são XO.

Embora sejam observadas dife
renças entre os cromossomos de 
machos e fêmeas, a explicação da 
determinação do sexo não se apre
senta completa. Para compreender 
o mecanismo da determinação foi 
preciso recorrer-se a outra metodo
logia. Assim, experiências efetua
das com a Drosophila melanogas- 
ter permitiram obter, por meio de 
cruzamentos especiais, com fêmea 
AAAXXX (tripióide), várias cate
gorias de individuos normais e 
anormais. Entre os indivíduos 
anormais, havia fêmeas e machos 
estéreis e indivíduos com caracte
res de ambos os sexos. Verificou-se 
que a determinação do sexo estava 
ligada à proporção entre cromosso
mos X e autossomos. Quando a 
proporção entre cromossomos X e 
autossomos for igual a 1 (como nos 
indivíduos AAAXXX ou AAXX), 
o sexo é feminino. Quando a pro
porção for maior que 1 (AAXXX^, 
tem-se uma superfemea. Ao contra
rio, quando a proporção entre o nú
mero de cromossomos X e de au
tossomos for 0,5 (AAX), aparece o 
macho; se é menor que 0,5 
(AAAX), têm-se supermachos. Ad
mitiu-se a existência de fatores fe- 
minilizantes localizados nos cro
mossomos X e de fatores 
masculinizantes nos autossomos. 
Essa hipótese, embora seja válida 
para a drosófila, não se aplica à to
talidade dos animais. No hómem, 
por exemplo, o fator masculini- 
zante não está presente nos autos
somos, mas no cromossomo Y. E 
isso pode ficar evidente em deter
minadas ocorrências do fenômeno 
de mosaicismo*. Por exemplo, os
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indivíduos com síndrome de Turner 
(XO), são mulheres com ovários e 
seios pouco desenvolvidos, que, se 
fossem drosófilas, seriam machos 
estéreis.

Outro fator de determinação do 
sexo foi descoberto a partir da ob
servação da mariposa Lymantria 
dispar. Depois de vários cruzamen
tos, com limantrias de diferentes 
procedências, concluiu-se que os' 
fatores masculinizantes e feminili- 
zantes apresentavam, segundo a 
origem geográfica, uma “força”  di
ferente, o que levou à noção de va
lência sexual.

Verificou-se que, cruzando-se 
femeas européias com machos ja 
poneses, proauziam-se machos nor 
m ais e fêmeas intersexuadas, en
quanto que com o cruzamento de 
femeas japonesas com machos eu
ropeus produziam-se machos e fê
meas normais Para explicar isso, 
atribuiu-se valência diferente para 
os fatores masculinizante e femini- 
lizante nas duas espécies.

Em muitas espécies, a determi
nação do sexo depende também de 
influências ambientais, como tem
peratura, quantidade de alimento e 
concentração de sais na água. Tra- 
ta-se da determinação fenotípica do 
sexo. Em um pequeno verme, o Di- 
nophilus apatris, a determinação 
do sexo ocorre antes da fecunda
ção, quando a fêmea põe seus ovos: 
os grandes darão origem a. outras 
fêmeas e os pequenos produzirão 
machos.

Outro exemplo de influência de 
fatores externos na determinação 
do sexo é dado pelo verme marinho 
Bonellia viridis, cujos representan
tes masculinos diferem acentuada- 
mente das fêmeas. Estas têm as
pecto de noz, com uma tromba que 
pode chegar até a 80 centímetros. 
Os machos têm poucos milímetros 
de comprimento e vivem no útero 
das fêmeas. As larvas saídas dos 
ovos não têm sexo predeterminado; 
quando se fixam na tromba da fê
mea, transformam-se em machos; 
quando se afastam, transformam-se 
em fêmeas.

A proporção
entre os sexos

Nos organismos de reprodução 
sexuada, a presença dos dois sexos 
é de importância absoluta para 
manter estável a população*. Ao 
que parece, os mecanismos que as
seguram a formação de indivíduos 
dos dois sexos foram favorecidos 
pela seleção* natural. Dessa forma, 
mesmo entre seres que concentram 
as duas funções sexuais num só in
divíduo, desenvolveram-se meca
nismos que impedem a autofecun- 
dação; a necessidade de interação 
sexual entre os indivíduos impede o 
aumento da taxa de homozigotos, 
que poderia ser prejudicial à espé
cie.

A proporção ideal entre os sexos 
varia muito de espécie para espécie. 
Na espécie humana, por exemplo, 
sabe-se que se formam mais seres 
do sexo masculino do que do sexo 
feminino; em compensação, os do 
sexo masculino estão mais expos
tos à mortalidade.

Na mosca drosófila observou-se
uma infecção (por uma bactéria es- 
pttoquetà), W sxcWsÀva-

mente os ovos que darão origem a 
machos; neste caso, mantêm-se ex
clusivamente as fêmeas.

Um mundo de sensações

Na Europa puritana de fins do 
século XIX , os estudos de Freud* 
acerca da sexualidade infantil pro
vocaram indignados protestos. Pro
gressivamente, a ideia de que as 
crianças experimentam alguma 
forma de vida sexual veio a ser 
aceita. A ereção do pênis em bebês 
com poucos meses de idade, a mas
turbação* precoce e as brincadei
ras de cunho sexual passaram a ser 
vistas com menos horror, e as ob
servações de Freud puderam ser 
encaradas com maior naturalidade.

Os bebês vivem antes de mais 
nada sensações, que não formulam 
através de palavras, como os adul
tos. Para acalmar um filho aflito, 
a mãe leva-o ao seio, embala-o no 
colo: sabe que ele não entenderia 
outra linguagem. Quando uma 
criança gosta de alguém, aproxi
ma-se dessa pessoa com carinhos, 
e não saberia expressar seus senti
mentos com fórmulas verbais. Em 
fatos como esses, que não consti
tuem motivo de espanto, reside a 
sexualidade infantil para cuja exis
tência Freud despertou a atenção. 
A criança sente com o corpo o 
mundo que a cerca e as pessoas 
com quem convive, e é por meio do 
corpo que exprime seus sentimen
tos e sensações.

Assim, a sexualidade da criança 
consiste em corporificar em sensa
ções seu amor pelos demais —  e 
isso pode ser expresso, em termos 
adultos, dizendo-se que ela “de
seja” o pai ou a mãe. A sexualidade 
que a criança manifesta no con
junto de suas relações com os ou
tros e com o mundo sobrevive, na 
vida adulta, através do amor: 
quando ama, o adulto deseja a pro
ximidade e o contato do corpo do 
ser amado.

Em parte, a indignação desper
tada pelas descobertas c"e Freud 
advinha de que, na sociedade da 
época, o sexo entre adultos era 
visto como algo culposo, o que tor
nava a própria idéia de amor in
compatível com a inocência e a pu
reza associadas à infância. O sexo 
e o corpo eram vistos como algo 
impuro, e por isso a idéia de uma 
criança amando a própria mãe não 
podia ser admitida. Ò que Freud 
descobriu na análise psicológica de 
adultos foi precisamente que isso 
ocorria com freqüência —  muitos 
adultos revelaram, conscientemente 
ou não, ter querido gozar da intimi
dade de suas mães. O que havia de 
“anormal” nisso dizia respeito 
mais à atitude dos adultos que ao 
sentimento infantil: Jung* formu
lou a hipótese de que o elemento 
propriamente sexual do apego filial 
residiria mais nas mães reprimidas 
do que nas crianças pequenas.

As fases da sexualidade

Pensar em sexualidade infantil 
implica reformular o que habitual
mente se entende por sexo. Do 
ponto de vista da psicanálise*, o 
conceito passa a designar a capaci
dade de agir dentro do mundo 
quando este é carregado de signifi-

No processo de conjugação sexual entre bactérias, o cromossomo da doa
dora, H fr, é introduzido na receptora F no sentido indicado pela seta.
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cação de uma forma especial: sexo 
passa a equivaler a uma forma de 
se sentir e de sentir o mundo atra
vés do próprio corpo. E é dentro 
dessa concepção que Freud intro
duziu a noçao de fases de desenvol
vimento sexual. No início da vida, 
a criança se relacionaria com o 
mundo e com sua mãe sobretudo 
através da boca: o mundo é algo 
que pode ser comido ou cuspido, e 
os limites entre a criança e o 
mundo exterior são indistintos e 
fluidos. Em meio a um mundo 
desse tipo a sensação de fome, por 
exemplo, é algo que rouba o bem- 
estar, e ante o que a criança se en
contra impotente. De acordo com 
Freud, esse período —  a fase oral 
— seria seguido pela fase anal, que 
atingiria o ápice quando a criança 
alcançasse o controle dos esfíncte- 
res. Nessa fase, ela passaria a sentir 
prazer com a retenção e expulsão 
das fezes, que se tornariam um ins
trumento de controle sobre o 
mundo adulto sendo utilizadas 
para agredir ou presentear. Na fase 
posterior, a fálica, a masturbação 
se tornaria mais freqüente e o apa
relho genital se tornaria o centro 
das atenções da criança. E então 
surgiria o complexo de Édipo, que 
poderia ser entendido, não simples
mente como expressão do “desejo” 
pela mãe por parte da criança, mas 
antes como o aparecimento de uma 
esfera crucial de proibições e leis 
no mundo infantil. Nesse momento, 
a criança passaria a interiorizar 
normas inerentes à cultura; coinci
dindo com a escolaridade, a aceita
ção de interdições de ordem sexual 
e correlata à aceitação de diversas 
normas sociais.

A co n d u ta  “ infiel”

Um levantamento estatístico rea
lizado por Alfred Kinsey 
(1894-1956) nos Estados Unidos 
concluiu que a infidelidade conju
gal atingia de 60% a 80% dos ho
mens e de 50% a 60% das mulhe

res. A sexualidade extra-conjugal, 
contudo, não parece ser um fenô
meno extraordinário ou recente: 
numerosas indicações literárias e 
histórias sugerem que a infideli
dade tem acompanhado todas as 
sociedades baseadas no casamento 
monogâmico e que a virgindade 
pré-nupcial nunca foi um compor
tamento generalizado.

Nas sociedades em que o casa
mento é monogâmico, é comum ha
ver uma profunda separação entre 
a vida conjugal considerada ideal e 
a vida sexual efetiva dos indiví
duos. Torna-se possível, assim, fa
lar de uma sexualidade de direito 
—  expressa nas normas de com
portamento conjugal —  e de uma 
sexualidade de fato, com freqüên
cia oculta ao público e expressa so
mente através da maledicência ou 
ao provocar manchetes em jornais 
sensacionalistas. Dessa maneira, 
ao mesmo tempo que normas ideais 
valorizam o matrimônio com um 
único cônjuge, baseado na fideli
dade mútua e eterna, condutas que 
se desviam dessas normas são pra
ticadas e toleradas, desde que con
servadas em segredo.

Mesmo quando o adultério (ou 
qualquer outra “transgressão”, 
como o homossexualismo ) é man
tido em segredo, ele não permanece 
impune: as normas que proíbem a 
vida sexual fora dos padrões “ofi
ciais” costumam se impor aos in
divíduos que as violaram sob a 
forma de incerteza, ansiedade, 
culpa e outros sentimentos doloro
sos. Além disso, quando o desvio 
da norma é descoberto ou confes
sado, a sociedade volta-se para o 
infrator com acusações e punições 
que ele aceita, convicto, em geral, 
de estar sendo acusado com justiça.

A psicanálise tem chamado a 
atençao para o enorme peso que as
sumem, na atividade subjetiva do 
homem ocidental, as fantasias de 
prazer, desejo, culpa e ansiedade, a 
maior parte delas organizada em 
torno de ações sexuais praticadas,
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As crianças querem e precisam saber. E a curiosidade pode ser satisfeita  
por meio de fatos fam iliares e com explicações honestas e simples.

Na infância, o mundo com eça a ser sentido pelo corpo. M as raram ente as 
pessoas são capazes de experim entar o am or sem  inibições.
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mente consegue suprimir seus sen
timentos. Geralmente, essa supres
são será tanto mais eficaz quanto 
mais o cônjuge depender de seu 
parceiro legal, economica ou emo
cionalmente. Pessoas com alto 
grau de dependência com relação 
ao cônjuge se adaptarão mais facil
mente aos padrões conjugais ideais, 
e se comportarão como se espera 
que façam. Assim, a dona de casa 
sem possibilidade de sustento fora 
do casamento e de caráter pouco 
autônomo pode constituir-se em es- 
posa exemplar e mãe devotada. É 
comum um afastamento desses pa
drões à medida que os indivíduos 
adquirem independência econô
m ica ou emocional. Nas classes 
mais favorecidas e em ambientes 
intelectualizados, a liberdade de 
costumes em assuntos sexuais cos
tum a ser maior que na classe mé
dia. A contrapartida da situação é 
das classes muito pobres, onde, em
bora os padrões ideais possam ser 
rígidos, a promiscuidade das condi- 
çoes de vida impede que eles sejam 
seguidos à risca.

O comportamento sexual da 
classe média constitui um exemplo 
de como os compromissos sociais, 
econômicos e morais podem levar 
a uma estrita conformidade a nor
mas de comportamento até certo

imaginadas ou projetadas. Essa 
enorme atividade subjetiva se tor
naria supérflua, segundo alguns au
tores, em uma sociedade onde a ati
vidade sexual corrente pudesse ser 
manifestada e vivida com maior 
simplicidade. A atividade de escon
der e reprimir tendências e impul
sos sexuais em desacordo com os 
princípios morais vigentes, con
tudo, não é danosa apenas por ab
sorver energias que poderiam ser 
empregadas em atividades criado
ras e produtivas. Com o tempo, os 
indivíduos desenvolvem diferentes 
maneiras de ocultar e disfarçar 
seus sentimentos e ações de cunho 
sexual; assim, cria-se entre as pes
soas uma esfera de dissimulação, 
baseada, em última instância, na 
dicotomia entre uma sexualidade 
sentida e vivida e aquilo que é de
clarado e permitido.

Nesse contexto, o que alguns crí
ticos apontam como a “dissolução 
dos costumes” da sociedade oci
dental talvez reflita o fato de que 
ações outrora vistas como pecami

nosas e praticadas em segredo pas
saram a ser cada vez mais assumi
das e públicas —  e não que tenha 
ocorrido uma mudança efetiva no 
modo de agir das pessoas.

No âmbito da sexualidade extra
conjugal podem também ser consi
derados os casos de pessoas cuja 
situação, embora não seja ilegal, de 
algum modo se afasta do padrão 
oficial (como desquitados, viúvos, 
celibatários). Os termos legais con
sagram e cristalizam costumes 
ideais da sociedade. Assim, consi
derado de um ponto de vista legal, 
o matrimônio baseia-se no pressu
posto de que os indivíduos se ena
moram apenas uma vez em sua 
vida e de que esse amor (heterosse
xual), uma vez experimentado, du
rará  para sempre e se referirá per
manentemente a uma única pessoa. 
Essa fórmula ideal raramente cor
responde à vida afetiva e aos an
seios íntimos reais. Contudo, sen- 
pre que há interferência com o 
principio matrimonial jurídico, a 
pessoa se condena e freqüente-

ponto dissociadas da vida afetiva 
real. Esse quadro, não obstante, 
afeta indiretamente também os es
tratos da sociedade em que existe 
maior liberdade de ações no plano 
afetivo. Assim, a maior parte das 
pessoas com vida sexual mais livre, 
ao invés de exercer a sexualidade 
somente por amor e atração, asso
cia a ela um conteúdo mais ou me
nos acentuado de protesto contra 
os costumes estabelecidos, trans
formando o sexo num arma de 
combate a convenções sociais. O 
relacionamento sexual torna-se 
desse modo marcado por atitudes 
interiores contraditórias e pertur
bado por sentimentos ambíguos e 
inibidores. Em conseqüência, 
mesmo aqueles que gozam de “li
berdade sexual” poucas vezes são 
interiormente livres, no sentido de 
experimentarem, com profundidade 
e pureza, atração sexual por ou
tra pessoa.

VEJA TAM BÉM : Embriologia; 
Fecundidade; Frigidez; Gameta; 
Gene; Genética; Hermafroditismo; 
Homossexualismo; _ Impotência; 
M osaicismo; Mutação; Orgasmo; 
Pornografia; Reprodução; Uroge- 
nital, Aparelho.
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Shakespeare

O poeta, autor dramático e ator 
William Shakespeare nasceu em 
Stratford-on-Avon, na Inglaterra, 
em 1564, e morreu no dia 23 de 
abril de 1616, no mesmo lugar. Na 
época, a biografia era praticamente 
desconhecida como gênero literá
rio, e vários documentos sobre Sha
kespeare foram perdidos. No en
tanto, sua vida está registrada em 
muitas fontes, ao contrário de ou
tros contemporâneos, dos quais 
apenas se conhecem as desventuras 
sofridas pelos conflitos com as au
toridades e a lei.

Terceiro filho de John Shakes
peare, pequeno proprietário de ter
ras, e de Mary Arden, proveniente 
de uma família de Willncote, foi 
batizado no dia 26 de abril de 
1564.

Willian não chegou a fazer estu
dos sistemáticos, mas sempre se de
dicou à leitura: seu conhecimento 
da Bíblia, de Homero, de Plutarco, 
de Sêneca, dos grandes renascentis
tas italianos e das crônicas históri
cas de Hohinshed, por exemplo, 
transparece em suas peças.

Aos 18 anos, casou-se com Anne 
Hathaway di Shottery. Tiveram 
três filhos: Susana (que nasceu 6 
meses após o casamento) e os gê
meos Judithe e Hamnet. Hamnet 
morreu em 1596, quando tinha 11 
anos, e sua morte inspirou um 
conto de dor e saudade, O Rei 
João.

Nos anos seguintes, não se sabe 
com certeza se se tornou professor 
de uma escola na província ou se 
permaneceu a serviço de um senhor 
de Lancashire. Outras hipóteses 
são viáveis: pode ter militado nos 
Países Baixos ou mesmo na Itália. 
Em 1592, Robert Greene* falou da 
notoriedade que ele vinha conquis
tando com seus dramas. É bem 
provável que na época Shakespeare 
estivesse envolvido com alguma 
companhia teatral, como ator ou/ 
e como autor.

Escritor, ator e acionista

Fechados os teatros por causa 
da peste (1593/94), o poeta entrou 
em contato com alguns aristocratas 
amantes da poesia. Vénus e Adónis  
(15 93) e The Rape o f  Lucrece 
(1594) são obras dedicadas ao 
conde de Southampton, protetor 
que lhe dispensou considerável 
ajuda em dinheiro.

Com a reabertura dos teatros, 
Shakespeare já  aparece como sócio 
da Companhia Lord Chamberlain 
(a mais importante da época): o lu
cro que obteve permitiu-lhe adqui
rir uma#casa em Stratford, assim 
como dar a seu pai. que havia fa
lido, um brasão de nobreza.

Por ser possuidor da décima 
parte cie Stratford, em 1605, tor
nou-se um lay rector da paróquia 
(seria sepultado, por isso, em lugar 
privilegiado no coro da Igreja de 
Old Town).

Nada de seguro se pode afirmar 
de sua atividade diretamente teatral
a n te s  d a  fo rm a ç ã o  d a  C o m p a n h ia

W illiam  Shakespeare ainda ê considerado o m aior gênio literário inglâs.

Lord Chamberlain, mas com cer
teza ele não foi desde o princípio 
um dos sócios, pois em março de 
1594 cobrou sua parte pelas comé
dias que a companhia representou 
na corte. Mais tarde, alem de ser 
acionista da companhia, Shakes
peare tornou-se um dos proprietá
rios do Globe Theater, onde sua 
função principal era a de comedió- 
grafo. Unia a sua atividade de es
critor à de ator, pelo menos até o 
começo do século XVII, mas sobre 
seu talento cênico só há alguns co
mentários vagos.

O aspecto pouco colorido da 
vida do autor favoreceu o surgi
mento da “teoria baconiana” que 
tenta demonstrar, com base em 
idéias preconceituosas e sem muita 
lógica, que as obras de Shakes
peare foram, na realidade, escritas 
por Francis Bacon*. Outros nomes 
de possíveis autores foram levanta
dos, como os do conde de Derby 
ou do conde de Oxford, ou mesmo 
de uma sociedade de autores.

Contudo, entre seus contemporâ
neos não se levantou a mínima dú
vida quanto à paternidade dos dra
mas; nem se conseguiu demonstrar 
o pressuposto desinteresse por sua 
produção: o catálogo de seus traba
lhos impressos no Palladis Tamia, 
de Meres, prova que ele já  era bas
tante conhecido em 1598. Exames 
estatísticos revelaram que entre

A  N
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Romeo and Iuliet.
plaid publiquely, by the  right .. 

nourable thé  L . o f H un/don  
his Seruants.

" R o m e u  e  Julieta é uma de suas pecas mais célebres. (Prim eira edição, quadro de Hayez 3 cena de um filme.]
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1598 e 1601 foram publicadas 
mais edições originais e mais reim
pressões de Shakespeare que de 
qualquer outro autor desse tempo. 
São numerosas as alusões de seus 
contemporâneos a ele e a sua obra.

Poético e trivial

Até meados da década de 1680, 
o teatro popular inglês era invaria
velmente rimado. A maior contri
buição dos eruditos para os dram a
turgos populares foi a libertação da 
rima.

Os versos brancos foram intro
duzidos no teatro sério e a prosa na 
comédia; e os dois eram combina
dos na  peça popular com alguns 
versos rimados para dar ênfase ou 
produzir um efeito lírico.

Shakespeare combina os três ti
pos em quase todas as suas peças, 
mas numa proporção bastante va
riada. Enquanto 94% de Júlio Cé
sar sâo versos brancos, A s Alegres 
Comadres de Windsor tem 87% em 
prosa e somente 10% em versos 
brancos; Os Trabalhos de A m or  
Perdidos é rimado em quase 50%, 
ao passo que muitas outras peças 
quase não contêm rimas. Na maio
ria delas, a rima é um enfeite oca
sional, enquanto a prosa se alterna 
com o verso branco predominante 
nas cenas realistas e cômicas. A 
prosa é coloquial e colorida, exceto 
em algumas passagens que pode
riam ter sido escritas em versos; e 
o verso é cada vez mais bem feito, 
mais ágil, mais variado metrica- 
mente e mais harmonioso. Ambos 
são muito expressivos, como deve 
ser a fala dramática, mas conse
guem preservar os ritmos da “ fala 
natural” . Assim, a linguagem varia 
desde a mais poética, até a mais tri
vial (aparecendo até o palavrão).

O texto shakespeariano não tem 
unidade de tempo e lugar no sen
tido clássico. A peça é construida 
de pequenas cenas que determinam 
um corte no tempo e no espaço, de 
maneira que ela pode resumir, em 
poucas horas de representação, vá
rios anos da vida da personagem. 
A peça típica tem um conteúdo va
riado, bem como um desenrolar 
cheio de peripécias, mas deixa _a 
sensação de uma estrutura orgâ
nica, ao ser encenada.

Na peça shakespeariana, existe 
sempre um enredo principal e um 
subenredo. São duas historias des
tacadas que se desenvolvem parale
lamente. A unidade de ação difere 
da usada na peça clássica francesa.

A distinção dos gêneros também 
não é rígida. Podem-se encontrar 
cenas cômicas em tragédias ou vi- 
ce-versa. O número de personagens 
varia bastante, sendo que em Tudo 
Vai Bem Quando Acaba Bem  exis
tem catorze e em Henrique VI, 47. 
A companhia consistia aproxima
damente de dez atores principais, 
uns seis contratados e alguns 
aprendizes e extras, que podiam re
presentar muitos papéis menores, 
sendo que uma mesma pessoa in
terpretava, muitas vezes, mais de 
uma personagem.

William Shakespeare dividiu 
seus esforços quase igualmente en
tre os quatro maiores gêneros de 
teatro existentes nos grandes palcos 
de Londres: tragédias, comédias, 
dramas históricos e pastorais. As

Lawrence Olivier (à esquerda, nos papéis de Otelo e Ham let) foi um dos m elhores intérpretes de Shakespeare. Á 
direita, cenas de "M a cb eth " , por Zucarelli, e de "Tem pestade", por H ogarth; em baixo, o "G lobe Theater".

pastorais não eram necessaria
mente peças sobre pastores, pasto
ras e deuses da floresta, mas qual
quer peça na qual os amantes 
tivessem de vencer obstáculos exte
riores para finalmente se unirem.

As comédias de Shakespeare ter
minam sempre num casamento de 
conciliação, exceto em Os Traba
lhos de A m or Perdidos. O espírito 
de brincadeira comumente preva
lece em suas peças românticas. 
Suas comédias são bastante diver
sas e incluem os tipos que estavam 
em moda, menos o tratamento sa
tírico da vida londrina.

Os dramas históricos de Shakes
peare refletem um autêntico nacio
nalismo — são patrióticos e vol- 
tam-se para os princípios de ordem 
e sucessão legal. Sua doutrina está 
apenas implícita e não abrange a 
idéia de que os reis sejam bons ou

maus na proporção exata de seus 
direitos legais.

As tragédias foram as maiores 
responsáveis pela celebridade de 
Shakespeare, tanto no estrangeiro 
como na Inglaterra, e têm ainda 
hoje grande popularidade. Sobre 
quatro delas — Hamlet, Otelo, O 
R ei Lear e Macbeth —-, tem-se es
crito mais do que sobre todas as 
outras 32 juntas.

Cronologia

Embora haja divergências en
tre os peritos, a cronologia das 
obras é mais ou menos esta: 1590, 
a segunda e terceira partes de Hen
rique VI; 1591, primeira parte de 
Henrique VI; 1592, Ricardo I I I  e 
A Megera Domada; 1594, Os Dois 
Cavalheiros de Verona, Os Traba
lhos de A m or Perdidos e Romeu e

Julieta; 1595, Ricardo I I  e Sonho 
de Uma Noite de Verão; 1596, O 
Mercador de Veneza; 1597, pri
meira e segunda partes de Henrique 
IV; 1598, Muito Barulho por Nada 
e Henrique V; 1599, Júlio César, 
A s Alegres Comadres de Windsor 
e Como Queiram; 1600; Noite de 
Reis e Hamlet; 1601, Tróilo e 
Cressida; 1602, Tudo Vai Bem  
Quando Acaba Bem; 1604, Medida 
por Medida e Otelo; 1605, M ac
beth e O Rei Lear; 1606, Antônio  
e Cleópatra; 1607, Coriolano e Ti
mão de Atenas; 1608, Péricles; 
1609, Cimbelino; 1610, Conto do 
Inverno; 1611, A  Tempestade; 
1612, Henrique VIII.

VEJA T A M B É M : Comédia; Dra
ma; Farsa; Teatro; Tragédia.
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Shaw, Bernard

George Bernard Shaw, um dos 
mais importantes comediógrafos de 
toda a história da literatura em lín
gua inglesa, nasceu em Dublin, Ir
landa, a 26 de julho de 1856. Sua 
infância transcorreu em ambiente 
familiar pouco equilibrado: o pai 
fracassara em seus negócios (co
mércio atacadista) e tornara-se al
coólatra; a mãe odiava a vida de 
dona de casa tanto quanto amava 
a música e a literatura. Por essas 
razões, a formação escolar de 
Shaw não foi boa, tendo passado 
por várias instituições sem se dedi
car aos currículos tradicionais; em 
contrapartida, aprendeu sozinho 
música e literatura.

Aos quinze anos, começou a tra
balhar, permanecendo durante 
cinco anos numa firma imobiliária. 
Depois disso, transferiu-se para 
Londres, onde se encontrava sua 
mãe (que, separada do marido, ga
nhava a vida lecionando música). 
O rapaz começou a escrever, ade
riu ao vegetarianismo^ e tornou-se 
membro da agremiação socialista 
Sociedade Fabiana.

Nasce o dramaturgo

Suas primeiras atividades literá
rias prenderam-se à ficção e à crí
tica de arte e música. Várias nove
las suas foram publicadas em 
folhetins norte-americanos, nessa 
época: Immaturity (1879), A n Un- 
social Socialist (1884), Cashel By- 
ron 's Profession (1886) The Irratio-

nal Knot (1885/87) e Love Am ong  
A rtists (1887/88). Como jornalista, 
escreveu inúmeros artigos de crí
tica literária, das artes em geral e 
de teatro, nos periódicos Pall Mall 
Gazette, World, Star e Saturday 
Review. Dessa atividade resultou o 
ensaio The Quintessence o f  Ibse- 
nism  (1891), no qual defende o 
dram a ibseniano contra o teatro 
que se fazia na Inglaterra.

Mas, apesar do valor de suas no
velas, de suas criticas jornalísticas 
e de seu ensaio sobre Ibsen*, seria 
consagrado como dramaturgo.

O período inicial de seu teatro 
compreende dois grupos de peças. 
O primeiro, escrito entre 1893 e 
1898. inclui Casa de Viúvos, .A 

Profissão aa Sra. Warren, Fascina
ção, /I s  A rm as e os Homens, Cân
dida. O Homem e seu Destino e 
N ão se Poderia Dizer. O segundo 
grupo compõe-se de peças escritas 
entre 189-7 e 1899: O Discípulo do 
Diabo, César ç Cleópatra e A  Con
versão do Capitão Brassbound.

Seguiram-se vãrias outras pecas, 
entre as quais Homem e Super-Ho- 
m em  (1903), A Outra Ilha de John 
Buli (1904), Major Bárbara (1905), 
O Dilema do Médico (1906), Pig- 
malião (1912 —  posteriormente 
adaptada para o musical * com o 
título de M y Fair Lady), A  Casa 
das Penas (1913/16), Regresso a 
Matusalém  (1918/20) e Santa 
Joana ( 1923).

Contestando as estruturas

Na época da afirmação de Shaw, 
o teatro inglês era de “ peças bem 
feitas”, com uma intriga tao com
plicada que eclipsava as persona
gens, o tema e a seriedade de con
teúdo; seu objetivo era apenas

divertir. Shaw, ao contrário, procu
rou ser um “dramatizador de 
idéias”, chegando mesmo a trans
formar o palco num palanque polí
tico. Seu teatro representava a vida 
como uma série de conflitos, um 
processo dialético no qual se cho
cam atitudes e caracteres, influen- 
ciando-se entre si e determinando 
transformações. O resultado é fre
qüentemente desconcertante e 
ambíguo, e as personagens apare
cem divididas em múltiplas facetas.

Shaw permanece sempre fiel a 
uma única religião — a da ver
dade, com todas suas desagradá
veis exigências. É implacável 
quando mostra a origem imoral das 
grandes fortunas (Casa de Viúvos, 
A  Profissão da Sra. Warren), as 
falsas glórias militares (O Homem  
e seu Destino), os mitos históricos 
(César e Cleópatra), a hipocrisia da 
caridade organizada (Major Bár
bara), ou o jogo de interesses no ca
samento burguês (Os M al Casa
dos). Os males, para Shaw, 
derivam da mentalidade burguesa e 
a felicidade residiria numa futura 
sociedade socialista. Seu credo pes
soal tinha como centro a razão e a 
vida, a esperança e o espírito rea
lista. A isso se opõem aqueles que- 
o autor chama de “idealistas” , ni- 
pócritas que representam a menta
lidade vigente, as instituições, o 
lema “mais parecer que ser” . Os 
idealistas são homens mecânicos, 
falsificados, carentes de contradi
ções, aos quais se contrapõem os 
homens vitais, que são autênticos e 
contraditórios.

Eugene Marchbanks, protago
nista de Cândida, realiza a si pró
prio pelo triunfo da razão sobre o 
instinto. E nessa luta incessante re- 
sume-se, para Shaw, o processo da

evolução criadora da humanidade, 
tema que ele desenvolve em várias 
obras, como Homem e Super-Ho- 
mem  e Regresso a Matusalém.

A peça Santa Joana, por sua vez, 
ilustra a situação do ser humano 
que se debate sozinho contra forças 
contrárias. A ordem é representada 
pela Igreja, que se opõe à visioná
ria e hereje Joana, e a executa. Pos
teriormente, a Igreja mesmo a san
tifica, mas só depois de ter certeza 
de sua morte. E Bernard Shaw 
deixa claro que, se a história se re
petisse, tornariam a matá-la — e a 
canonizá-la.

Do ponto de vista das estruturas 
formais, o teatro de Shaw não con- 
tituiu uma revolução. O autor de 
Pigmalião adotou os elementos 
principais das peças de sua época: 
o melodrama e o entretenimento. 
Esses recursos, contudo, foram uti
lizados por ele de maneira mais su
til e com outros objetivos. Shaw co
nhecia todas as armas dos 
sentimentos convencionais e as re
ceitas para despertá-los. Assim, to
mou essas fórmulas^ gastas para 
destruir as associações que habi
tualmente se relacionam a elas. 
Com as soluções tradicionais, 
Shaw oferece ao público magnífica 
tensão teatral, finais felizes e infeli
zes, erotismo e intrigas. No final de 
suas peças parece que tudo está 
como sempre esteve, mas a verdade 
é bem outra. Seus finais felizes es
condem uma tragédia. Em Casa de 
Viúvos, por exemplo, o “mocinho” 
fica com a “mocinha”, mas pactua 
com a sociedade corrompida, que 
antes desprezava. Os fins de ato 
das peças de Shaw, como exigia a 
tradição, constituem momentos 
emocionantes, mas toda “grande 
cena” de suas obras é seguida por

Bernard Shaw  transform ou o teatro Inglês: OS espectadores deixaram  de ver apenas a intriga complicado c viver a tensão no c l i m a *  P a s s a r a m  tam bém  
a apreciar o côm ico, quando esperavam  ver o trág ico, e. além  disso, a presenciar discussões políticas.
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Sua inteligência foi adm irada por m uitas gerações e a universalidade das obras perm ite que sejam  interpretadas  
em  épocas diferentes. (Encenações de "P igm alião": a da esquerda, de 1 91 4 ; a da d ireita, dos anos 60.)

um irônico anticlímax, que se con
verte no ponto culminante. Não há 
soluções elevadas ou definitivas e 
os finais levam em si o germe de 
um novo princípio. Com isso, ele 
procurava mostrar que uma obra 
de teatro só compreende uma pe
quena fração da vida, cujas seqüen- 
cias possíveis são múltiplas: em 
Pigmaleão, por exemplo, o público 
não fica sabendo o destino de Eliza 
Doolittle e do professor 0 ’Higgins, 
suas figuras centrais. O final da 
obra não leva a qualquer desenlace. 
M ostra apenas uma etapa de um 
processo que nunca termina.

As personagens são sempre o 
centro das obras de Shaw, o que 
lhes permite se modificarem, toma
rem decisões e influírem umas so
bre as outras. O resultado é a cria
ção de figuras sempre loquazes, 
auto-analiticas e autodescritivas. 
Ao mesmo tempo, obriga o espec
tador a pensar e a se colocar numa 
perspectiva crítica.

O público teatral do tempo de 
Shaw, habituado às “grandes ce
nas” e às tram as convencionais 
cujo desenlace poderia ser adivi
nhado, reagiu contra a apresenta
ção do inesperado, do cômico em 
lugar do trágico, do ridículo em lu

gar do sério. O desmascaramento 
do herói romântico e os “dram áti
cos debates”, como foram cham a
das suas çeças, eram indigestos 
para esse público. Apesar disso, al
gumas de suas peças tiveram 
grande sucesso comercial.

Triste mas dedicado

Em 1898, Shaw casou-se com 
Charlotte Payne-Townshend e sua 
vida particular foi bastante tran
qüila. Relacionou-se com muitas 
mulheres, principalmente artistas, 
como Isadora Duncan*. mas essas 
ligações eram platônicas e epistola
res. O centro da vida de Shaw foi, 
na verdade, sua arte, as questões 
sociais e políticas e o interesse pe
los grandes problemas- da época, 
em função dos quais fez muitas via
gens pelo continente europeu, 
África, União Soviética, Estados 
Unidos e Japão. Em 1925, recebeu 
o prêmio Nobel de literatura e três 
anos depois escreveu um de seus 
mais famosos ensaios políticos — 
Guia da Mulher Inteligente Face 
ao Socialismo e ao Comunismo — , 
no qual defende a necessidade de os 
homens evoluírem para o socia
lismo e o comunismo. Contudo.

Shaw não foi propriamente um re
volucionário político, embora sua 
obra e sua constante militância 
procurassem a destruição das es
truturas sociais do capitalismo: ad
vogava a evolução gradual para o 
socialismo. _

Sua influência foi enorme; duas 
ou três gerações de intelectuais 
cresceram admirando a inteligência 
crítica das obras teatrais que escre
veu e a atitude agressivamente opo
sicionista que sempre tomou nas 
causas públicas. Depois dele, o tea
tro ingles passou a ser aceito como 
um lugar onde poderiam ser discu
tidos grandes problemas.

Os últimos anos da vida de 
George Bernard Shaw foram mar
cados pela tristeza, em virtude da 
Segunda Guerra Mundial 
(1939/45) e da morte da esposa e 
dos velhos amigos. Apesar disso, 
nunca cessou de trabalhar e de se 
interessar por tudo que fosse novo. 
Morreu em sua casa de Ayot St. 
Lawrence, a 2 de novembro de 
1950, aos 94 anos.

VEJA TAM BÉM : Comédia; Dra
ma; Sátira; Teatro.

Siderurgia

Siderurgia é a parte da m etalur
gia* que trata da extração do 
ferro*, da produção das ligas ferro
sas (especialmente o aço , a mais 
importante dessas ligas) e dos pro
cessos de trabalhar o ferro e as 
ligas — a quente ou a frio, em 
laminação*, fundição*, forja- 
mento* ou trefilação*. A siderurgia 
extrativa ocupa-se principalmente 
da fabricação do ferro gusa a partir 
dos minérios. A produção do aço, 
através dos diversos processos de 
refino do gusa, constitui a tecnolo
gia da aciaria.

Além desses setores, ganham 
crescente importância os processos 
de redução direta, que, sem passar 
pela etapa de gusa, vão diretamente 
do minério ao ferro sólido, depois 
transformado em aço.

Por razões economicas, as ativi
dades siderúrgicas tendem a se con
centrar em grandes usinas, onde se 
processam todos os ciclos produti
vos, desde a preparação do miné
rio, até o produto final ou semi
acabado, pronto para as indústrias 
transformadoras. No entanto com 
o início dos processos de redução 
direta em escala industrial, essas 
usinas (produtoras de vários mi
lhões de toneladas pór ano) encon
traram  a concorrência das míni- 
aciarias (apenas algumas centenas 
de milhares de toneladas anuais).

A matéria-prima

Normalmente, os minérios utili
zados na indústria siderúrgica en- 
contram-se na natureza sob a 
forma de um óxido ou carbonato de 
ferro, combinado com outros ele
mentos e ligado a uma ganga ferro
sa. O minério é classificado em fun
ção de sua composição e do teor 
em ferro, que varia de 27% a 66%, 
aproximadamente; será conside
rado de alto teor quando contiver 
acima de 60% de ferro.

Na análise de um minério é 
importante a quantidade de ganga 
que acompanha o óxido de ferro e 
concorre para a formação da escó
ria do alto*-forno.

Com base em seu comporta
mento no interior do alto-forno, as 
substâncias da ganga podem ser de 
três tipos: as que passam integral
mente para a escória e não são 
reduzidas (alumínio, magnésio, cál
cio e álcalis); as que se repartem 
entre o gusa e a escória (silício, 
manganês e enxofre); e as que são 
reduzidas e passam integralmente 
para o gusa, com um rendimento 
de 100% (fósforo, por exemplo).

Os principais minérios de ferro 
são constituídos por Fe20 3 (miné
rios hematíticos) ou F e ,0 4 (miné
rios magnetíticos). Os nematíticos 
brasileiros recebem várias denomi
nações (“hematita compacta”, 
“branda” ou “friável” e “pulveru
lenta”), conforme sua resistência 
mecânica e granulação.

A hematita compacta é uma 
rocha dura, resistente à erosão, que
ocorre em regiões elevadas. A
b ra n d a , u m  tip o  in te rm e d iá rio  en tre
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As siderúrgicas integradas recebem  o minério bruto e entregam  um produto sem i-acabado. (Trem  de lam inação).

O m inério precisa ser preparado nos tam anhos adequados para o a lto-fom o, e concentrado se for de baixo teor. 
(Em  c im a, extração na serra dos Carajás e no valo do R io  D o c a .  E m b a ix o ,  bsneficiam ento e transporte.)

o compacto e o pulverulento, desa- 
grega-se facilmente quando mani
pulada e forma grande quantidade 
dos chamados “finos” . A pulveru
lenta tem teor metálico elevado e 
baixa granulometria.

A preparação do minério de 
ferro consiste essencialmente de 
britagem e peneiramento, com 
eventual eliminação de parte das 
impurezas e separação dos tam a
nhos mais apropriados para os 
altos-fornos. O ideal seria eliminar 
o pó (“finos”); entretanto, o miné
rio em partículas pequenas ou em 
pó pode ser aglomerado, o que per
mite um aproveitamento máximo 
do material.

Sinterização e pelotização

Além de não aproveitar mate
riais inadequados, os processos de 
aglomeração devem fornecer um 
solido resistente, mas que ao 
mesmo tempo seja permeável ao 
gás e facilmente redutível; seu 
preço, sobretudo, não pode ser 
muito superior ao do minério de 
tamanho maior, utilizado direta
mente no alto-forno. Entre os méto
dos conhecidos, destacam-se a sin
terização e a pelotização.

A sinterização usa uma mistura 
de “finos” de minério com “finos” 
de coque depositada numa esteira 
que funciona como uma cadeia sem 
fim, com uma grelha na parte infe
rior. Inicialmente, maçaricos loca
lizados dentro de uma coifa aque
cem o material, e, logo depois, 
enquanto a cadeia se move para a 
outra extremidade, ele é arejado 
através da grelha. A queima do 
coque gera o calor necessário para 
sinterizar as pequenas partículas 
entre si. Na parte final —  a des
carga (sinter) — , o material é 
esfriado, parcialmente desintegrado 
e peneirado para eliminação das 
partículas menores que retornam 
no processo. Em alguns casos, 
acrescenta-se calcário para produ
zir o sinter, chamado “ autofecun- 
dante”, pois já  contém parte dos 
fluxantes que saem carregados no 
alto-forno.

Na pelotização, utiliza-se miné
rio em pó fino, misturado com uma 
quantidade determinada de água 
(as vezes com pequena quantidade 
de argila ou cal, para dar liga). A 
seguir, a mistura é carregada em 
um disco dotado de uma borda de 
pequena altura, que gira em torno 
de um eixo inclinado a 45° a baixa 
velocidade. A mistura vai empelo- 
tando e se transforma em pequenas 
esferas (com aproximadamente 2 
centímetros de diâmetro), que são 
as pelotas ou “pellets”. O produto 
resultante é desidratado e aquecido 
a aproximadamente 1200-1350° C, 
de modo que as pequenas partícu
las ligam-se entre si conferindo alta 
resistência mecânica às pelotas. 
Essa operação de aquecimento, 
denominada “calcinação”, norm al
mente é feita em uma esteira como 
a utilizada na sinterização, mas em 
sua maior parte aquecida com 
maçaricos.

A preparação e os combustíveis

Ê importante a valorização do 
minério impuro (o que não é o caso 
do que ocorre no Brasil) através de



no gusa, pela dissolução do car
bono.

As usinas integradas dispõem de 
instalações para obtenção do co
que numa seqüência de fornos de 
destilação (coqueria).

Gusa e sucata

Além do minério de ferro e do 
coque, participam da carga dos al- 
tos-fornos os fundentes (comovo 
calcário), que permitem a formação 
de uma escória líquida de silicatos 
de cálcio, facilitando a eliminação 
das impurezas. Colocado no alto- 
forno juntamente com o coque e os 
fundentes, o minério sofre um pro
cesso de redução que resulta no 
gusa — um ferro de primeira fu
são, com elevadas proporções de 
carbono (3% a 4,5%) e silício 
(0,5% a 3,5%), além de outros ele
mentos, como o manganês, fósforo 
e enxofre. O aço é obtido pelo re
fino do gusa, que consiste na oxida
ção do carbono, silício, manganês 
e fósforo, como também na elimi
nação do enxofre. Também se pro
duz aço pela fusão e refino da su
cata, matéria-prima importante na 
fabricação do aço nos fornos Sie- 
mens-Martin e elétricos.

A sucata tem várias denomina
ções, conforme sua origem: “sucata 
de recirculação” , originada nos 
processos de fabricação e lamina- 
ção do aço; “sucata de transform a
ção”, resultante da industrialização 
nas forjarias, estamparias e outras 
fábricas que trabalham com mate
riais ferrosos; e “ sucata de obsoles
cência”, proveniente de equipamen
tos colocados fora de uso: veículos, 
navios, etc.

Processos

Conforme o processo utilizado, 
as aciarias são denominadas Besse- 
mer, Thomas, Siemens-Martin, a 
oxigênio ou LD e elétrica.

BESSEMER — Usam o primei
ro processo (de 1856) para produzir 
aço em larga escala. Ó forno usado 
(conversor Bessemer) tem a forma 
de uma pera e bascula segundo um 
eixo horizontal, para carregar o 
gusa a ser refinado ou vazar o aço 
produzido. É feito de uma carcaça 
de chapa de aço revestida interna
mente por refratário* de sílica; no 
fundo, há peças de refratário com 
furos (ventaneiras), por onde se in
je ta  o ar que provoca a oxidação 
do carbono, silício e manganês do 
gusa, juntamente com certa quanti
dade de ferro. Tudo isso se trans
forma em aço que, depois de deso- 
xidado, é vazado em moldes 
metálicos, denominados “ lingotei- 
ras” .

O gusa é carregado no conversor 
(temperatura de 1 300° C) e, du
rante o sopro de ar, a oxidação das 
impurezas (carbono, silício e man
ganês) gera calor suficiente para 
aquecer o metal até cerca de 
1 600° C e refundir cerca de 8% de 
sucata, que normalmente é carre
gada junto com o gusa.

O conversor tem forma tal que, 
quando basculado, o metal líquido 
não chega ao nível das ventaneiras, 
para não entupi-las. O ar é injetado 
a pressão de duas atmosferas. No 
inicio do sopro, liga-se o ar e bas-
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Produto da destilação do carvão de pedra, o coque substituiu o carvão vegetal com o redutor e com bustível.

um ciclo de concentração, que pode 
consistir de calcinação (para mine
rais carbonatados), enriquecimento 
(com separação magnética) e ou
tros processos.

A preparação dos minérios é 
feita principalmente nas grandes 
usinas siderúrgicas, cujos altos- 
fornos têm certas exigências para 
funcionarem regularmente. Preci
sam, por exemplo, de uma carga 
calibrada, isto é, o tamanho dos 
materiais deve estar compreendido 
entre determinados limites. Para 
isso, são importantes as operações 
de britagem e peneiramento, que 
separam os materiais segundo o 
tamanho. Os “finos” , por exemplo, 
são aglomerados para formarem 
partículas de tamanho mínimo de 5 
milímetros e tamanho máximo de 5 
centímetros.

Inicialmente, as siderúrgicas 
usavam apenas carvão vegetal 
como redutor, mas a intensificação 
da produção exigiu o uso do car
vão mineral. Quando submetido a 
grandes aquecimentos (até cerca de 
1 000° C), o carvão mineral se des
tila e deixa um resíduo sólido, cha
mado “coque”, composto princi
palmente de carbono, cinza e 
pequena quantidade de hidrogênio 
e enxofre.

O coque atua nos altos-fornos 
como combustível e redutor. Sua 
queima fornece o calor e os gases 
redutores (principalmente CO), que 
reduzem o minério e fundem o pro
duto da redução, até transformá-lo U m  alto-fom o em ativ idade intensa, durante uma "corrida" de ferro gusa.
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cula-se o conversor; o ar atravessa 
o metal e oxida inicialmente o silí
cio (primeira fase do sopro). Ao 
fim de cerca de três minutos, co
meça a oxidação do carbono, que 
origina uma chama intensa devido 
à queima do CO proveniente do ba
nho em C 0 2.

Quando essa chama diminui — 
sinal de que praticamente todo car
bono foi queimado — , o operador 
bascula novamente o conversor e 
corta o sopro de ar. Nesse mo
mento, o teor de carbono no metal 
é de aproximadamente 0,05%.

O metal é desoxidado com adi
ção de uma liga —  de ferro-manga- 
nês (contendo 80% de manganês e 
cerca de 7% de carbono) ou de 
ferro — manganês e ferro-silício 
(liga de ferro com até 90% de silí
cio) —  e vazado em uma panela ou 
caçamba revestida de refratàrio, 
para posterior lingotamento. A de- 
soxidaçâo elimina o excesso de oxi
gênio absorvido durante o sopro, 
que dura de quinze a dezoito minu
tos. O processo Bessemer está 
quase em desuso.

THOMAS —  O forno é seme
lhante ao Bessemer. mas no revesti
mento, em vez de sílica (revesti
mento ácido), tem dolomita 
(CaO-MgO) ou magnesita (MgO). 
Isso permite que durante o sopro se 
adicione cal ao banho, formando 
uma escória rica em CaO (escória 
básica), que é capaz de eliminar o 
fósforo do chamado “gusa-Tho- 
m as”, que contêm em torno de 
1,7% a l ,9% de fósforo com impu
reza, além de carbono, silício, man
ganês e enxofre.

Inventado por volta de 1870, 
esse processo permitiu a solução do 
difícil problema de refinar o gusa 
rico em fósforo, tirado dos miné
rios do nordeste da França, Bélgica 
e Alemanha. A escória produzida 
no processo contém aproximada
mente 20% de P20 6, utilizado 
como adubo fosfato.

Existem conversores Thomas de 
até 70 toneladas de capacidade.

SIEM ENS-M ARTIN — O 
forno é horizontal, comprido, e sua 
parte inferior tem a forma de uma 
banheira rasa, coberta por uma 
abóbada de refratàrio. Na extremi
dade ficam as cabeceiras, onde o ar 
quente é introduzido com um com 
bustível líquido ou gasoso cuja 
queima aquece o banho. Embaixo 
das cabeceiras estão os regenerado
res —  câmaras com empilhamen
tos de refratários, que sao aqueci
dos pelos fumos da combustão de 
forma intermitente: durante certo 
período, o combustível e o ar são 
injetados por uma cabeceira e os 
fumos saem pela outra.

Dessa forma, recupera-se parte 
do calor contido nos fumos, que é 
absorvido pelo regenerador e que 
serve tambem para aquecer o ar no 
período seguinte.

Por ser forno a combustível — 
onde o calor não é gerado só pela 
oxidação das impurezas do gusa — 
ele pode trabalhar com carga de 
gusa (sólido ou líquido), sucata de 
aço ou, o que é mais comum, mis
tura de gusa líquido e sucata. De
senvolvido no fim do século XIX. 
permite a fabricação de aços de 
boa qualidade e com diversos ele-

mentos de liga, embora consuma 
muito combustível. Existem fornos 
Siemens-Martin de até 400 tonela
das de capacidade. A operação to
tal pode durar de seis a onze horas, 
« is esse processo tem oxidação 
enta.P'le

O aço resulta do refino do gusa ou da sucata. (Cosipa. em  Cubatão.)

A OXIGÊNIO OU LD —  Esse 
processo foi desenvolvido na Suíça 
e na  Áustria entre 1948 e 1962. A 
sigla LD provém da expressão Lin- 
zer-Dusenverfahren —  “processo 
de injeção de Linzer” . O primeiro 
conversor a oxigênio que caracte
riza esse método entrou em opera
ção comercial em novembro de 
1952, na usina de Linz da compa
nhia austríaca Võest.

O conversor é parecido com o 
Bessemer e o Thomas, mas, ao in
vés de ter o ar injetado por baixo, 
recebe o oxigênio puro por cima, 
através de uma lança refrigerada a 
água.

O conversor a oxigênio é muito 
económico, motivo de sua rápida 
difusão: mais de 60% da produção 
mundial de aço resulta dele.

Como o gusa recebe oxigênio 
puro, a quantidade de calor libe
rada é muito maior do que no pro
cesso Bessemer e Thomas, o que 
permite carregar até 25% de sucata 
sólida fria. O tempo de sopro é de 
aproximadamente 25 minutos e a 
capacidade do conversor varia en
tre 25 e 300 toneladas.

ELÉTRICO —  Para produzir 
aço a partir de sucata, embora tam 
bem se possa usar o Siemens-Mar- 
tin, é mais comum o forno elétrico 
tipo Héroult. Nele, o calor é gerado 
por três arcos voltaicos (corrente 
trifásica), que se estabelecem entre 
três elétrodos verticais de grafita e 
a carga metálica. O forno tem a 
forma de um cilindro de eixo verti
cal, tampado por uma abóbada 
móvel que permite seu carrega
mento.

É o mais utilizado para a produ
ção de aços especiais, tais como os 
aços-liga para construção mecâ
nica, os aços-ferramenta, e os aços 
inoxidáveis.

Entre suas principais vantagens 
estão as condições oxidantes ade
quadas à eliminação do fósforo e 
as condições redutoras para a efi
ciente eliminação do enxofre e para 
a adição de elementos de liga oxi
dáveis (tungsténio, vanádio, cromo,

O aço é vazado em caçam bas, onde se acerta a composição final da liga.

etc.) necessários aos aços especiais.
Uma operação de forno elétrico 

dura de 2,5 a seis horas. Alguns 
fornos têm capacidade para mais 
de 200 toneladas e potência supe
rior a 60 000 quilowatts.

As siderúrgicas podem ser clas
sificadas em três tipos: integradas 
de grande capacidade (milhões de 
toneladas de aço por ano), que pro
duzem aços ao carbono na forma 
de chapas, perfis e barras; de aços 
especiais, com capacidade de até 
algumas centenas de milhares de 
toneladas por ano e que usam prin
cipalmente o forno eletrico tipo Hé
roult; e de fundição, com capaci
dade anual de até algumas dezenas 
de milhares de toneladas de peça 
fundida, em diversos aços, e que 
usam forno Héroult ou a indução. 
O forno a indução tem um cadinho 
refratàrio envolvido por uma bo
bina de cobre (refrigerada a água),



por onde circula uma corrente de 
alta freqüência (1 000 a 3 000 ci
clos) que induz na carga do cadi
nho correntes elétricas para aque- 
cê-la até a fusão.

Com capacidade variável de al
guns quilogramas até várias tonela
das, o forno a indução é usado na 
fabricação de aços de alta liga, e na 
fusão de ligas nao ferrosas.

Em qualquer processo de fabri
cação, depois de alcançar a compo
sição química desejada e a tempe
ratura necessária, o aço é vazado 
em grandes panelas ou caçambas 
onde se adicionam elementos de 
liga (para acerto final de composi
ção) e desoxidantes. Finalmente, é 
vertido nas lingoteiras. Os lingotes 
de aço assim formados têm massa 
que varia de 200 a mais de 20 000 
quilos.

Nas fundições não existe a fase 
do lingote, já  que o aço líquido é 
levado diretamente aos moldes de
areia reíratána.

_ De acordo com o grau de oxida
ção, o aço pode ser: acalmado, isto 
e, totalmente desoxidado, como os 
aços especiais, e efervescente, aço 
parcialmente desoxidado que ferve 
nas lingoteiras durante a solidifica
ção (devido à reação do carbono e 
oxigênio dissolvidos no metal 
líquido que produz CO).

Depois de solidificados, os lin
gotes de aço efervescente ficam 
cheios de “bolhas”, que são fecha
das na laminação. A maior parte 
das chapas de aço ao carbono é 
produzida a partir de aços eferves
centes, pois são bem mais baratos 
e têm boa qualidade de superfície 
do lingote.

VEJA TAM BÉM : A ço; A/to- 
Forno; Carvão Mineral; Extrusão; 
Ferro; Forjamento; Fundição; La
minação; Liga Metálica: Metalur
gia; Têmpera e Trefilação.

A lam inação é uma etapa final com plexa e delicada. Requer equipamentos  
e controles m uito precisos, para produzir chapas na espessura desejada.

Siderurgia

Signo

Fundamental em todas as for
mas de sociedade, o processo de 
comunicação exige o uso de signos: 
objetos materiais vinculados a de
terminados conteúdos mentais e 
que circulam entre os membros de 
uma comunidade. No contexto da 
comunicação distinguem-se um 
emissor que transmite objetos- físi
cos associados a determinada men
sagem, e um receptor, que os re
cebe e é capaz de interpretá-los 
pela posse do código apropriado. 
(As “personagens” em questão po
dem não ser humanas; é o caso, por 
exemplo, de um míssil teleguiado, 
que recebe sinais do radar terrestre 
que o controla.)

C lassificação  dos signos

A semiótica* é a disciplina que 
se ocupa dos signos em geral: sons 
orais, letras e números escritos, 
diagramas, figuras, sinais, unifor
mes, distintivos, gestos, expressões 
faciais e outros. Charles Morris, 
prosseguindo as investigações de 
C. S. Peirce*, distinguiu nela três 
ramos principais: a sintaxe*, a se
mântica* e a pragmática. A sintaxe 
trata  das relações de concatenação

entre os signos, de um .ponto de 
vista formal; a semântica investiga 
as relações entre os signos e o que 
eles significam; enquanto a aborda
gem pragmática se ocupa corn^ o 
emprego dos signos e as situações 
em que isso se dá.

O estudo dos signos levou ao es
tabelecimento de diversas classifi
cações. Procurando conciliar os 
múltiplos pontos de vista existen
tes, o polonês Adam Schaff 
(1913- ) elaborou uma tipolo
gia que divide os signos em duas 
classes: os signos naturais (indica
ções, sintomas, etc.) e os artificiais 
(convencionais).

Os signos naturais não exigem 
um ato que lhes atribua signifi
cado: pegadas na  areia significam 
que alguém andou no local, da 
mesma forma que a umidade do ar 
significa chuva para o observador 
treinado, sem que haja uma con
venção socialmente estabelecida a 
respeito. Tais signos — chamados 
por Peirce de “ índices” — 
acham-se vinculados ao que signi
ficam por uma relação de c aus ae  
efeito, e é justamente essa conexão 
natural que lhes confere o caráter 
de signo. Os signos convencionais, 
por sua vez, fundam-se sobre um 
acordo social: a vinculação entre o 
sinal vermelho e a interrupção do 
trânsito não é “natural” , e sim ins
tituída segundo um plano definido. 
O que caracteriza tais signos, por 
oposição às indicações, é justa-

Os signos, fundam entais na com unicação, são objetos m ateriais vinculados 
a conteúdos m entais com uns aos m em bros de um a com unidade.
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mente o fato de serem arquitetados 
pelos homens, embora possam ope
rar por uma atribuição arbitrária 
de significado, ou por sua seme
lhança com determinados objetos, 
e exerçam sua função provocando 
um comportamento humano ou 
substituindo objetos, situações e 
acontecimentos.

Sinais e signos substitutivos

Um sinal evoca, adverte ou or
dena algo, influindo diretamente 
sobre a ação. Uma sereia em tempo 
de guerra é sinal de ataque aéreo 
iminente; em um carro de bombei
ros, é sinal de urgência; numa fá
brica, é sinal para início ou término 
do trabalho.

Em todos esses casos, um 
acordo explícito entre um grupo de 
pessoas permite vincular certa ati
vidade a um fenômeno físico con
vencionado.

Os sinais se caracterizam pelo 
caráter arbitrário de seu signifi
cado, e o cunho ocasional de sua 
aparição.

Ao contrário dos sinais, os sig
nos substitutivos representam ou
tros objetos, situações ou aconteci
mentos: não são signos para agir, 
mas antes signos de algo. Aquilo 
que substituem pode ser um objeto 
material e concreto: é o caso dos 
signos substitutivos em sentido es 
trito, objetos materiais que repre
sentam outros objetos por seme
lhança ou convenção. As imagens 
e representações figuradas em geral 
— desenhos, pinturas, fotografias, 
esculturas e esquemas — , agindo 
por semelhança, são os signoá 
substitutivos em sentido estrito 
chamados “icônicos” : neles, há um 
paralelismo entre a estrutura do ob
jeto representado e a forma do re
presentante. Nos signos convencio
nais, tal paralelismo não existe: o 
exemplo típico é a linguagem fa
lada ou escrita.

A im portância  da  palavra

Há muito o papel da linguagem 
verbal na vida social e nos proces
sos do pensamento tem sido inves
tigado: nos Uyanishad da índia an
tiga e no Crátilo de Platão* já  se 
encontram reflexões sobre o tema. 
Apesar do caráter altamente es- 
ecífico e único da linguagem ver- 
al, seu estudo é incluído no dom í

nio da teoria dos signos; contudo, 
para vários autores, essa linguagem 
diferencia-se das outras pela ma
neira de significar alguma coisa, ou 
seja, pela “transparência do signifi
cado . Ao contrário do que ocorre 
com outros signos —  onde a forma 
material é vista claramente como 
distinta daquilo que é significado 
— , a palavra não permite localizar 
um “significado” autônomo e dis- 
tirito. Isso faz com que freqüente
mente os indivíduos não consigam 
perceber o caráter convencional do 
signo verbal, ou mesmo seu cunho 
material.

Dessa maneira, enquanto para 
outros signos é possível, tomando 
empréstimos da linguagem verbal, 
exibir os significados como algo “à 
parte”, o mesmo nãó pode ser feito 
com a palavra: ela acha-se imbuída 
de pensamento, sem que nada se in- 
teipoáa fM  e o significado;

linguagem e pensamento são indis
sociáveis.

Essa formulação contradiz dou
trinas que defendem a existência de 
um pensamento independente da 
linguagem — assim entendido, o 
pensamento seria essencialmente 
mais livre e verdadeiro do que suas 
diferentes expressões linguísticas. 
Tal posição e expressa na fórmula 
de Schiller*; “Quando a alma fala, 
a alma não fala mais”. No entanto, 
correntes recentes na lingüística 
reinterpretam essa tese, retirando- 
lhe o cunho romântico; segundo 
Noam Chomsky (1928- ), é ne
cessário, distinguir na linguagem 
um nível superficial e outro, mais 
profundo e comum às diversas lin
guagens naturais, onde se radicam 
as funções de significado e de com
preensão.

Signo e significado: 
uma unidade

O signo verbal não é puro_ signi
ficado, e nem um mero fenômeno 
material. Visto do ângulo da comu
nicação, remete a uma relação en
tre um aspecto fônico (imagem so
nora) e o significado (conteúdo 
conceituai). O signo verbal é uma 
totalidade que abrange som e signi
ficado, embora a natureza exata 
dessa totalidade tenha dado mar
gem a discussões.

A doutrina associacionista sus
tenta que som e significado existem 
independentemente um do outro: a 
sijm ficação se basearia na associa
ção aprendida entre um som dado 
e um significado igualmente pree
xistente, formado fora da lingua
gem. Para outros teóricos, a uni
dade entre som (signo verbal) e 
significado é um fenômeno irredutí
vel aos mecanismos que regem ou
tros signos (como sinais e símbo
los): o significado não é autônomo 
e apenas pode aparecer no interior 
da unidade entre linguagem e pen
samento, palavra e idéia.

Essa concepção — que sustenta 
a “ transparência”  do signo verbal 
— é corroborada no fenomeno co
tidiano da confusão da função se
mântica da fala com seu aspecto 
material: as pessoas não têm cons
ciência de estar emitindo, antes de 
tudo, sons, vibrações sonoras, obje
tos físicos.

Embora o signo verbal não seja 
sinal ou símbolo, não se incluindo 
também em outras categorias co
nhecidas de signos, pode assumir 
ocasionalmente a função de signos 
incluídos em tais categorias: uma 
palavra pode agir como mera ade- 
vertência ou como símbolo de algo.

Saussure* enfatiza a unidade en
tre o aspecto material do signo e o 
que ele expressa dizendo que é ab
surdo querer separar a imagem so
nora (significante) do conteúdo 
conceituai (significado).

O  papel da  abstração

Os signos revestem-se de impor
tância particular para o pensa
mento humano por sua função nos 
mecanismos de abstração. 0  signo 
verbal, como todos os demais, ori
gina-se de um processo de abstra
ção; todo ato de conhecimento ou 
percepção exige alguma forma de 
escolha e seleção ante as inúmeras

Os signos convencionais estão fundam entados num acordo estabelecido en
tre  os m em bros de uma sociedade. (Fragm entos da escrita numérica m aia.)

Através dos sím bolos, entidades, conceitos, m ovim entos políticos e sociais 
passam a sei identificados na  form a de apoio dlroto aos santidos
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propriedades apresentadas pelos 
objetos. Mas o signo verbal, além 
de constituir um produto de abstra
ção, é também um instrumento 
para atingi-la. Embora todos os 
signos compartilhem em certa me
dida dessa propriedade, podendo
—  entre outros recursos —  simpli
ficar, formular abreviadamente e 
substituir o todo pela parte, em to
dos esses casos continua a haver 
um a conexão entre dados senso- 
riais e determinada imagem mental. 
Dispensando isso, os signos verbais 
permitem pensar por meio de idéias 
e conceitos, libertando a mente 
para níveis elevados de abstração 
por tornarem desnecessários dados 
sensoriais concretos.

Devido à unidade existente entre 
som e significado, os signos verbais 
permitem a ilimitada gama de pen
samento característico do intelecto 
humano. Alguns autores —  como 
Susanne Langer e E. Sapir — sus
tentam que toda cognição, na me
dida em que não é estritamente in
dividual e se presta à comunicação, 
deve submeter-se a alguma forma 
de concretização, e, portanto, à pa
lavra.

A conexão inevitável entre pen
samento e palavra não deve obscu
recer o fato de que não há um signo 
predeterminado para revestir cada 
significado. Retomando uma idéia 
já  esboçada por Platão, Saussure 
enfatiza que a vinculação entre pa
lavras e objetos não é “natural", e 
sim arbitrária. (Um mesmo animal
— o cavalo —  é denotado em in
glês por horse, em francês por che- 
val e em alemão por pferd.)

A tese da arbitrariedade do signo 
opõe-se a concepções segundo as

quais as formas verbais se teriam 
originado de forma “imitativa”, à 
medida que certos fenômenos natu
rais fossem reproduzidos esponta
neamente. Em semelhantes concep
ções, o interesse teórico recaia 
sobre as relações imediatas entre o 
signo e o objeto significado, num 
esforço por descobrir leis que justi
ficassem cada uma dessas relações. 
Do ponto de vista associado à tese 
da arbitrariedade, importam antes 
os sistemas de relações entre os 
próprios signos. Assim, a significa
ção não se elucidaria na pura rela
ção entre signo e objeto, mas no ca
ráter sistemático dos signos; numa 
linguagem, não importa a natureza 
de cada palavra em particular, e 
sim que as palavras sejam discerní- 
veis e possam expressar conteúdos 
distintos.

O caráter de sistema é nítido na 
linguagem verbal: as formas lin
güísticas não constituem objetos 
construídos de forma casual a par
tir de tijolos preexistentes (as letras 
do alfabeto), mas são regidas em 
sua formação e concatenação por 
leis inscritas na estrutura da lingua
gem. Essa atitude permite encarar 
o problema da arbitrariedade de 
um ângulo novo: enquanto a rela
ção entre palavras isoladas e obje
tos significativos é arbitrária, a na
tureza das formas verbais é 
submetida a regras coerentes que se 
repetem de uma linguagem para 
outra e determinam as possibilida
des de expressão existentes.

VEJA TAM BÉM : Linguagem; 
Lingüística; Saussure; Símbolo.

Simbolismo

Durante a segunda metade do sé
culo XIX, a arte caminhava passo 
a passo com o progresso dos méto
dos científicos, tendendo, assim, 
para o realismo que se expressou 
no Naturalismo* (em literatura) e 
no Impressionismo* (em pintura). 
Mas as duas últimas décadas desse 
século viram surgir na França um 
movimento de tendência idealista 
que atingiu as letras e as artes plás
ticas. A partir de 1885, muitos pin
tores e poetas desinteressaram-se 
pela representação fiêl do mundo, 
e voltaram-se para_a sugestão fan
tástica das percepções incomuns, a 
alusão simbólica e a forma decora
tiva.

Em 1886, apareceram as Ilum i
nações de Rimbaud*; na mesma 
ocasião, Van* Gogh chegava a Pa
ris e Gauguin* realizava sua pri
meira temporada na Bretanha.

No dia 18 de setembro desse 
ano, Le Figaro publicou um artigo 
do poeta Jean Moréas (1856-1910), 
que declarava: “ A arte pode deri
var da objetividade apenas um sim
ples e extremamente restrito ponto 
de partida. ( . . . )  O objetivo de 
nossa arte é objetivar o subjetivo,

em vez de subjetivar o objetivo”. 
Assim nasceu o manifesto simbo- 
lista, cuja fórmula essencial era: 
“vestir a idéia com uma forma 
sensível”.

Esses objetivos originaram a ad
miração pelo artifício, pelo sonho 
e pela imaginação, o que desenca
deou tendências misticas^e teosófi- 
cas. Segundo a concepção simbo- 
lista, o real não se limita ao 
material, mas se estende ao senti
mento; a contemplação interior ele
va-o a uma compreensão purifi
cada onde as coisas liberam sua 
significação sublime e suas inten
ções espirituais (subjacentes à apa
rência).

Por outro lado, foi também sus
citado um interesse pelas primeiras 
fases do Romantismo*, especial
mente pelo tipo visionário de 
Blake* e Füssli*, do que nasceu um 
gosto pelo “mistério das coisas”, 
um a tentativa de apreender “a rea
lidade secreta” e ainda uma tendên
cia para o mágico e o religioso.

Em um curto período de tempo, 
apareceram várias revistas divul
gando os novos ideais — La 
Plêiade, Le Décadent, La Vogue, 
Le Scapin, Le Symboliste e La Re 
vue índépendante, em 1886; La 
Plume e Le Moderniste, de Albert 
Aurier (1865-1892), em 1889; Le 
Mercure de France, em 1890; La 
Revue Blanche, em 1891. Outros 
acontecimentos ajudaram a criar

O movimento libertou a arte do real, revestiu-a de sentimento e deu-lhe um 
novo m eio de exprGâSãõ'. 0 s ím bo lo. ("C a fô  à IMoite". de Van G og h.)
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A criatividade de Gauguin exerceu influência decisiva sobre vários com ponentes do grupo. ("A uto-R etra to".)

um clima favorável para a expres
são dos ideais simbolistas; aparece
ram as Poésies de Mallarmé*
(1889). Verlaine* publicou Parallè
lement, o público conheceu o Essai 
sur les Données Immédiates de la 
Conscience, de Bergson*, e Les 
Grands Initiés, do critico Edouard 
Schuré (1841-1929).

Apesar de, gradativamente, a 
pintura ter-se aproximado da litera
tura, Simbolismo pictórico e Im- 
M Ç ftT O n w  continuavam coexis-

tindo. (Em 1889, foi realizada uma 
exibição conjunta intitulada Exibi
ção de Pintura do Grupo Impres
sionista e Sintetista.)

Mas, enquanto a designação 
“ impressionista” era mantida para 
fins de publicidade, a estética do 
movimento já  sç opunha à dos im
pressionistas originais e neo-im- 
pressionistas, voltando-se para os 
objetivos dos sintetistas e cloisio- 
nistas” (que lutavam por uma arte 
em que prevalecessem as grandes

áreas monocromáticas, delimitadas 
por acentuado contorno), liderados 
por Gauguin e Emile Bernard 
(1868-1941).

Durante sua temporada na Bre
tanha, Gauguin foi um dos expoen
tes do sintetismo e o grupo que se 
organizou em torno dele adquiriu o 
nome da cidade onde estavam — 
Pont-Aven. Formou uma escola 
que passou a atrair artistas que 
buscavam a síntese da forma e da 
co r1. Louis Anquentin (1861-1932),

Armand Seguin (1869-1903), 
Henry Moret (1856-1913), M. E. L. 
Maufran (1861-1918), Paul Séru- 
sier (1863-1927) e outros. Gauguin 
criticou os impressionistas que pin
taram  o “ que estava perto do olho, 
e não o c|ue permanece no miste
rioso centro do pensamento”.

Em março de 1891, o Mercure 
de France publicou um artigo do 
jovem crítico Albert Aurier, admi
rador entusiasta de Gauguin, onde 
estava sintetizada a estética do 
Simbolismo. Segundo ele, a obra de 
arte é: ideológica, uma vez que seu 
único ideal é a expressão da idéia; 
simbolista, já  que expressa esta 
idéia em formas; sintética, pois 
apresenta estas formas segundo 
um a técnica de compreensão geral; 
subjetiva, porque o objeto não é 
considerado apenas como objeto, 
mas como representação de uma 
idéia percebida pelo sujeito; e deco
rativa, pois a pintura de decoração, 
tal como era concebida na Antigui
dade, é a manifestação de uma arte 
ao mesmo tempo subjetiva, sinté
tica, simbolista e ideológica. Isso 
tudo aplicava-se principalmente a 
Gauguin e à Escola de Pont-Aven, 
bem como ao grupo dos Nabis 
(“profeta” , em hebraico). Contudo, 
tais traços já  se destacavam em três 
artistas que marcariam a geração 
simbolista: Gustave Moreau 
(1826-1898), Puvis* de Chavannes 
e Odilon Redon*.

Embora de modo um tanto di
fuso, variando conforme cada ar
tista, o Simbolismo procurou subs
tituir a simples representação da 
natureza, o puro registro óptico, 
pela incorporação da idéia e,_por
tanto, pela atuação da inteligência 
na pintura. Assim, contrapunha o 
pensamento ao materialismo que 
acusava nos realistas e impressio
nistas, dirigindo-se, muitas vezes,'a 
ideais místicos e sociais, que não 
deixam de ter relação com outros 
movimentos mais ou menos con
temporâneos, como o pré-rafae- 
lismo inglês. Não chegou a exercer 
grande influência na arte do século 
X IX , mas preparou o caminho 
para as tentativas audaciosas do 
século XX.

Gustave Moreau destaca-se 
como verdadeiro mestre, em vir
tude do mistério de sua vida, do 
prestígio de sua personalidade, de 
suas intenções idealistas, de sua 
acentuada influência sobre escrito
res decadentes, como Huysmans, 
sobre os Nabis e sobre o grupo Ro- 
sacruz*. Começou a se fa?er notar 
no Salão de 1864 com Edipo e a 
Esfinge, princípio de seu novo es
tilo, confirmado logo após pela ale
goria de O Jovem e a Morte e da 
Jovem Trácia Carregando a Ca
beça de Orfeu. As críticas provoca
das por seu Prometeu, de 1869, 
afastaram-no do Salão por seis 
anos. Introduzido nos meios literá
rios, obteve grande sucesso no Sa
lão de 1876 com a aquarela A  
A p arição, ilustrando o tema de Sa- 
lomé, várias vezes retomado. Em 
1882. ilustrou (com 63 aquarelas) 
as Fábulas, de La* Fontaine.

A importância do simbolista Pu
vis de Chavannes está ligada a suas 
decorações murais para edifícios 
públicos franceses, inspiradas em 
temas mitológicos e religiosos. Sua 
radical simplificação dos meios
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Tem as literários: uma constante entre os "N ab is". ("A parição", M oreau.)

ictéricos tornaram-no verdadeiro 
erói dos artistas simbolistas das 

duas últimas décadas do século 
XIX , que viam nele não um classi- 
cista atenuado, mas sim aquele qije 
estabelecera o caminho para uma 
arte anti-realista, capaz de transpor 
um pensamento para um símbolo. 
Recusando-se a aceitar o epíteto 
“vanguardista”, Chavannes circu
lava livremente tanto nos_ meitjs 
simbolistas como nos acadêmicos. 
Diversos trabalhos compõem sua 
produção: O Filho Pródigo ( M l1)), 
A  Terra Feliz (1882), O Bosque Sa 
grado, Visão Antiga  e Inspiração 
Cristã (entre 1884 e 1887), Ciên
cia, Arte e Letras (1887), Poesia 
Pastoral (entre 1895 e 1898).

Outro notável artista do movi
mento foi Odilon Redon que tentou 
ultrapassar a natureza através da 
“ representação das coisas imaginá
rias”, buscando evocar, por meios 
plásticos, os Sentimentos mais pro
fundos e menos conscientes (ante
cedendo-se, assim, aos surrealis
tas). Amigo de vários poetas, 
produziu uma obra marcada por 
conteúdo literário. Seu estilo basea
va-se na criação de um ambiente ir
real para seus assuntos fantásticos. 
Como Moreau, transformava os te
mas clássicos das academias em es
tranhos sonhos — mas dispunha
í e  uma &a\ena icono&ráftca mais

ampla e inventiva, inspirada na li
teratura macabra de Baudelaire* e 
Poe* e no imaginário de Goya*. 
Por todas essas características, Re
don gode ser visto como um elo de 
ligaçao entre o interesse pelo bi
zarro dos românticos e a explora
ção do mundo alucinatório e in
consciente dos surrealistas.

A relação entre Gauguin e o 
Simbolismo é discutível —  muitos 
historiadores da arte ó consideram 
um gênio à parte, mas outros 
acham que, depois de sua iniciação 
impressionista com Pissarro*, fo
ram  a atmosfera e a preocupação 
simbolista que influenciaram sua 
busca do “primitivismo” .

A m orte  da  civ ilização

Alguns críticos, preocupados em 
estabelecer um marco para o nasci
mento do Simbolismo literário refe
rem-se ao ano de 1876, data de pu
blicação da primeira obra 
simbolista —  Àprés-midi d 'un 
Faune, de Mallarmé, —  e da úl
tima coletânea de poesias parnasia
nas —  Le Parnasse Contemporain. 
Assim, o Simbolismo começou 
como reação ao Parnasianismo*.

As reuniões dos simbolistas 
franceses estavam ligadas ao de
senvolvimento de uma nova con- 
CSpçào estética chamada “decan-

Essa preocupação surgiu em  Pont-Aven. ("E ncantam ento", Serusier.)

dentismo” . Seus adeptos eram 
intelectuais tomados por uma sen
sação de fm  du siècle, muito mais 
aguda que a dos românticos. A 
m aior parte do grupo era consti
tuída por poetas que se afastaram 
dos ideais parnasianos e se dispuse
ram em torno de revistas literárias 
como La Nouvelle R ive Gauche 
(1882)j Lutèce (1883), La Revue 
Wagnérienne (1885), La Vogue 
(1886), Le Figaro (1886), nelas pu
blicando seus versos.

Em 1886, Jean Moréas escreveu 
em seu artigo O Século X I X  (para 
Le Figaro) que a nota essencial da 
nova poesia deveria ser buscada 
“não tanto em seu tom decadente 
como em seu caráter simbólico”. 
Ao substituir o qualificativo “deca
dente” por “simbólico”, criou para 
o novo movimento um nome logo 
aceito pela maioria dos componen
tes do grupo.

Na França, apesar de nem todos 
terem sido franceses, os principais 
simbolistas foram: Sthéphane Mal- 
larmé, Arthur Rimbaud, Paul Ver- 
laine, Remy de Gourmont 
(1858-1915). . Saint-Pol-Roux 
(1861-1940), Édouard Dyjardin 
(1861-1949), Albert Samain 
(1858-1900), Stuart Merrill 
(1863-1915), Jean Moréas, Francis 
Viélé-Griffin (1864-1937), Philippe 
Auguste Villiers de L ’Isle-Adam

De Chavannes "Santa Genoveva  
Vela  sobre a C idade Adgrm eçida".
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(1840-1889) e Joris-Karl Huys- 
mans (1848-1907). As diretrizes es
tabelecidas por eles apresentam in
fluências da obra de Baudel_aire e 
de Edgar Allan Poe, adoção do 
princípio de Wagner sobre a síntese 
das artes e o idealismo de Schope- 
nhauer* e de Hegel*. Assim, a im
possibilidade e a racionalidade da 
poesia parnasiana foram substituí
das pela subjetividade, pelo culto 
do eu” e da experiência indivi
dual. No entanto, o isolamento da 
realidade cultivado pelos parnasia
nos continuou a existir entre os 
simbolistas: a sensibilidade refi
nada e exasperada do poeta não 
podia preocupar-se com aspectos 
rudes, triviais e vulgares do coti
diano. Tomados pelo sentimentode 
que assistiam ao fim da civilização, 
fechavam-se em um mundo poético 
totalmente alheio à realidade exte
rior. Assim nasceram os elementos 
da poética simbolista: a sugestivi- 
dade, a subjetividade, o gosto pelo 
mistério e a expressão indireta e 
simbólica.

A palavra é música

A plena realização dos ideais 
simbolistas coube a Mallarmé, que, 
dedicando-se à descoberta dos se
gredos profundos da alma, se rela
cionava com o mundo exterior 
quase que somente através da lite
ratura, da “poesia pura” , total
mente independente da realidade 
prática e racional. Escrevia a pri
meira palavra ou a primeira frase 
do poema sem se preocupar com a 
seqüência que daria a ela; buscava 
o indefinido, o enigmático e o obs
curo: queria criar “algo misterioso 
cuja cnave cabe ao leitor encon
tra r” . Dessa forma, a subjetividade 
também se estendia ao outro pólo 
da obra de.arte — o leitor, no caso, 
pois este era convidado a encontrar 
o significado do poema a partir de 
suas próprias experiências.

Seguindo a orientação desse 
mestre, os simbolistas desenvolve
ram uma poesia cuja essência é a 
palavra evocativa, a palavra livre 
de referências imediatas à reali 
dade, e a conseqüente configuração 
de um mundo imaginário e onírico. 
Mas, não se contentando com esse 
novo lado da palavra, deram-lhe 
outro: o nexo lógico-sintático foi 
substituído pelo lirico-musical; cul- 
tivava-se o verso livre que corres
pondia à teoria de Wagner sobre a 
“melodia infinita” .

A poesia incorporou novos ele
mentos: assonâncias, rimas inter
nas, mesclas sonoras, desenvolvi
mento do contraponto verbal, 
cromatismos vocais (cuja teoria 
Rimbaud sistematizou em Sonnet 
des Boyelles).

Por apresentar essas característi
cas, o Simbolismo opôs-se ao for
malismo parnasiano, à linguagem 
metafórica dos românticos e à vi
são materialista do mundo definida 
pelos realistas. Inaugurou a poesia 
hermética, que exerceria grande in
fluência no século XX.

A expressão

O simbolismo repercutiu rapida
mente na Europa e na América, so
bretudo devido à difusão das revis-
tas Wteiánas; B l a t ter  Ft ir  die

Depois de M oréas {na caricatura à esquerda, junto a Verlaine) teorizar a estética do m ovim ento, a expansão foi 
rápida: na Irlanda surgiu Yeats, que dirigiu peças no Teatro Abbey. e na Itá lia  D Annunzio (à direita).

A pintura de Redon seria um elo de ligação entre o espirito exótico dos ro
mânticos Q O mundo alucinatório dos surrealistas. t"M u lh er com Véu.)

Kunst, na Alemanha; Yellow Book
(1894), na Inglaterra; Convito
(1895), na Itália; e Jeune Belgique 
(1880), na Bélgica.

Os princípios simbolistas encon
traram  expressão mais rica e es
pontânea na obra de poetas como 
o holàndês Albert Verwey 
(1865-1937); os russos Konstantin 
Dmitrieviych (1867-1943), Valeri 
Jakovlevich Briussov (1873-1924), 
Andrei Biely (1800-1934) e A. Ale- 
xandrovitch (1880-1921), que 
acrescentaram um tom místico ao 
Simbolismo; os irlandeses naciona
listas William Butler Yeats*, 
George Moore (1852-1933) e John 
Millington Synge (1871-1909); o 
austríaco Hofmannsthal*, e o ale
mão Stefan George*.

Para a Bélgica o Simbolismo foi 
um movimento de grande impor
tância, pois solidificou traços parti
culares de sua literatura. Quatro 
nomes destacaram-se: Maurice 
Maeterlinck*. Emile Verhaerem 
(1855-1916), Charles Van Ler- 
berghe (1861-1907) e George Ro- 
denbach (1855-1898). Além de se 
dedicarem à poesia, Maeterlinck e 
Van Lerberghe desenvolveram o 
teatro simbolista; Rodenbach, cul
tivando a prosa, escreveu um ro
mance — Bruges, la Morte, (1892) 
—  que chocou todos os leitores 
com sua descrição mística e melan
cólica de uma cidade morta,

O Simbolismo francês logo che
gou a Portugal, onde se manifestou 
sobretudo na obra de Eugênio de 
Castro (1869-1944), Guerra* Jun- 
queiro e Cesário Verde 
(1855-1886), e à Itália, onde o de- 
cadentismo requintado e sensual de 
Gabriele D’Annunzio* influenciou 
vários poetas: Sergio Corazzini 
(1887-1907), Marino Moretti 
(1885- ). Guido Gozzano 
(1883-1916) e Gian Piero Lucini 
(1867-1914), que formaram o 
grupo dos crepuscolari, e Giovanni 
Pascoli (1855-1912), que deu um 
matiz de nacionalismo à poesia 
simbolista.

Na América, o Simbolismo foi

Programme 
Abbey Theatre Co. 
Abbey Theatre.
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explorado pelo nicaraguano Rubén 
Darío*, que revolucionou a poesia 
hispano-americana; em 1890, che
gou ao Brasil, onde dois poetas se 
sobressaíram —  Cruz* e Sousa e 
Alphonsus de Guimaraens* — se
guidos por um grande grupo: Oscar 
Rosas (1861-1925), Emilíiano Per
neta (1866-1921), Bernardino da 
C osta Lopes (1859-1916), Carlos 
Fernandes (1875-1942), Saturnino 
de Meireles (1878-1906), Narciso 
Araújo (1876-1944), Rocha Pombo 
(1857-1933), Álvaro Moreira 
(1888-1964), Júlio Perneta 
(1869-1921), Edgar Mata 
(1878-1907), Francisco Manga- 
beira (1879-1904) e Antônio Joa
quim Pereira da Silva (1876-1944^.

O Simbolismo ainda marcou vá
rios autores de todo o mundo: 
Gide*, Proust*, Valéry e Rilke*, 
por exemplo.

Luz e sombra, silêncio e coro

A corrente simbolista atingiria 
também o teatro, que recebeu ou
tros rótulos como “ neo-român
tico”, “impressionista” e “ idea
lista” . A nova forma de 
dramatização nasceu em reação 
aos procedimentos básicos da es
cola realista: as complexas intrigas, 
a acentuada caracterização das 
personagens, a progressão lógica 
das ações, a utilização do clímax. 
Assim, no palco, a realidade exte
rior foi substituída pela interior; as 
palavras eram usadas para evocar 
emoções, criar uma atmosfera oní
rica e mística; a intriga reduziu-se 
a ponto de, às vezes, desaparecer; 
acentuou-se o uso de temas legen
dários e místicos.

Não raro, o drama simbolista as
sumia a forma do lírico, por tentar 
fundir a poesia e o teatro e, para 
conseguir uma expressão mais au
têntica, exigia como complemento 
a música e as artes visuais. Por 
isso, os cenários e a iluminação ga- 
nharam importância e a montagem 
passou a ser cuidada e usada com 
propósitos sugestivos e evocativos. 
De certo modo, o Simbolismo que
ria restituir ao teatro o caráter ceri
monial e religioso que lhe fora atri
buído pela Grécia e pela Idade 
Média.

A partir de 1890, começaram a 
se destacar alguns autores da dra
maturgia simbolista: Pierre Quil- 
lard (1864-1912), com o drama A  
M oça das Mãos Cortadas; Charles 
Morice (1861-1919), com Queru- 
bin; Rémy de Gourmont, com 
Théodat; Henri de Regnier 
(1864-1936), com A Guardiã; 
Charles Van Lerberghe, com Les 
Flaireus. No entanto, as personali
dades mais importantes ligaram-se 
ao grupo posteriormente: Villiers 
de L ’Isle-Adam, Maurice Maeter- 
linck, Hugo von Hofmannsthal, 
August Strindberg, Paul Claudel e 
William Butler Yeats. Todos foram 
marcadamente influenciados por 
Théodore de Banville.

Villiers de L’Isle-Adam ini
ciou sua carreira no teatro em 
1865, com Elen e, em 1870, ga
nhou grande destaque com A R e
volta. No entanto, sua contribuição 
mais importante para o Simbo
lismo foi A xel (1870), escrita sob 
a influência de Wagner. A peça ca
racterizava-se por um ritmo lento e

arrastado; pela dramaticidade que 
emanava dos monólogos e dos diá
logos; pela exposição mística da 
posição do homem no universo; e, 
finalmente, pelo encadeamento 
simbólico das ações.

Os dramas de Hugo von Hof
mannsthal, por sua vez, expressam 
um mundo onírico onde a dram ati
cidade nasceu da ausência de ação, 
como em Ontem (1891), O A ventu
reiro e a Cantora (1899) e O Im pe
rador e a Bruxa (1895). Em outras 
obras, usou a linguagem simbolista 
para reelaborar temas antigos, 
como Édipo e a Esfinge e Ariadne 
em Naxos. Suas peças sobrevive
ram também pelas músicas que in
corporam, compostas por Richard 
Strauss*: Electra (1903), Cavaleiro 
da Rosa (1911), Ariadne em Naxos 
(1912) e A  Mulher sem Sombra 
(1919).

O dramaturgo simbolista que 
obteve maior sucesso foi Maurice 
Maeterlinck, discípulo de LTsle- 
Adam. Através de uma linguagem 
sugestiva, alusiva e obscura, criou 
peças cuja dramaticidade nasce 
quase somente de situações existen
ciais. Dessa forma, elas puderam 
eliminar os elementos tradicionais 
de composição, chegando a confi
gurar um “antiteatro”. Seus traba
lhos principais foram: A Princesa 
Maleine (1889), A  Intrusa, Os Ce
gos (1890) e Pelléas e Mélisande 
(1892), cuja música foi composta 
por Debussy*. As características 
de seu teatro foram sistematizadas 
em tim ensaio que escreveu em 
1890; via na “densidade mística”, 
destruída pelo Realismo, o ele
mento primordial da obra de arte, 
e achava que o teatro deveria ser, 
não uma cópia da realidade, mas 
uma sombra, uma reflexão, uma 
projeção de formas simbólicas. Por 
essas inovações, influenciou vários 
dramaturgos posteriores, como 
Hauptmann*, Federico Garcia* 
Lorca e Samuel Beckett 
(1906- ), que reelaboraram 
muitas de suas técnicas: as som
bras, os dramáticos momentos de 
silêncio, os coros místicos cantados 
em voz baixa.

Paul Claudel, por sua vez, come
çou como membro do círculo de 
Mallarmé e, apesar de seu desen
volvimento bastante individual 
como dramaturgo, nunca abando
nou as premissas simbolistas. As
sim, para ele, o teatro era um tem
plo de encenação dramática e um 
ritual coletivo. Desde Cabeça de 
Ouro (1890), usando uma lingua
gem mágica e sugestiva, celebrou a 
grande unidade entre o mundo na
tural e o sobrenatural. Enriqueceu 
o caráter cerimonial e misterioso 
das peças incorporando-lhes ele
mentos do drama japonês Nô.

Dentre os escritores de língua in
glesa, assumiu destgque William 
Butler Yeats. Dedicando-se à poe
sia ao escrever seus dramas, reve
lou um grande esforço para unir a 
arte aristocrata do Simbolismo às 
tradições míticas e legendárias do 
folclore irlandês.

VEJA TAM BÉM ; Impressio
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M allarm é explorou a palavra sugestiva e colorida, evocativa e musical.

O m ovim ento resultou em  nomes que renovaram  a arte: Strindberg (à es
querda) transform ou o teatro sueco, e Darío, a poesia hispano-am ericana.

O tom  macabro e m isterioso da obra de E. A. Poe marcou os sim bolistas.
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A capacidade de criar símbolos é um dos traços que distinguem  o hom em  
do anim al. (Símbolos de fertilidade em uma aldeia do M ali, na África.)

Símbolo

Simbolizar é substituir uma 
coisa por outra, mas de modo a 
evocar a primeira. Tudo — ele
mentos naturais, objetos feitos pelo 
homem, formas abstratas, etc. — 
pode ter significância simbólica.

A capacidade de criar um sím
bolo, ou seja, de tirar de qualquer 
dado sensorial os acessórios que o 
individualizam, é uma das carac
terísticas do pensamento humano: 
a idéia que se tem de “ livro”, por 
exemplo, não se limita a nenhum li
vro em particular. Assim, construir 
e utilizar símbolos tornou-se uma 
das atividades humanas mais di
fundidas; pode-se dizer que existiu 
em todas as épocas e em todos os 
lugares. (Descobriu-se mesmo o 
uso recorrente da pedra, dos ani
mais e do círculo como símbolos 
nas artes plásticas de diversos pe
ríodos da história; e a escola de 
Jung* encontrou nisso substan
cioso material para o estudo do in
consciente coletivo.)

Os símbolos são formados a par
tir de analogias supostas ou perce
bidas. criando-se um mecanismo de 
associação com aquilo que é subs
tituído: quando se diz que “Fulano 
é um leao", a metáfora evoca a
força  e a coia&em t e s e  animai. Os

mitos e os sonhos —  que também 
recorrem à linguagem simbólica — 
têm tantos pontos em comum com 
a realidade que podem ser “decodi
ficados” de diferentes maneiras.

Natural ou artificial, um símbolo 
nunca é uma imagem, mas sempre 
tem características de imagem 
(pois conserva traços capazes de 
remeter àquilo que substitui: a 
cruz, por exemplo, lembra o mar
tírio do Cristo).

Os significantes

Em seu Curso de Lingüística 
Geral, Saussure* distingue símbolo 
de signo* lingüístico. Este une um 
conceito (significado) a uma ima
gem acústica (signjficante) de 
modo arbitrário: a idéia de “m ar”, 
por exemplo, não está vinculada 
por nenhuma relação interior à se
qüência de fonemas —  m-a-r 
f ‘mê” — “a” — “ré”) — que lhe 
serve de significante; qualquer ou
tro som poderia representá-la, se 
assim fosse convencionado. O sím
bolo, ao contrário, tem por carac
terística nunca ser completamente 
arbitrário. Implica no mínimo um 
rudimento de vínculo natural entre 
significante e significado. Pode-se 
tomar como exemplo o símbolo da 
justiça (a balança), que não poderia 
ser substituído por um outro qual
quer (como o cifrão).

Alguns símbolos, como a suás
tica. parecem contradizer a regra, 
pois, à primeira vista, não se per

0  símbolo reorganiza unidades já significativas, para expressar outra coisa. 
Em  "O  Trovão'', de 1 9 4 2 , Kukriniksi simboliza a derrota nazista.

cebe o vínculo natural e se é levado 
a pensar em arbitrariedade. Con
tudo, o que há de arbitrário (no 
caso do emblema nazista) é a elei
ção circunstancial de um símbolo 
muito antigo e difundido, e não a 
ligação que existe entre significante 
e significado.

A partir de Saussure, levanta
ram-se outras distinções entre 
signo e símbolo. Constatou-se, por 
exemplo, que aquele não é tirado de 
um sistema anteriormente consti
tuído, ao passo que o símbolo toma 
emprestadas unidades já  significati
vas, submetendo-as a uma nova or
ganização.

Segundo alguns autores, o pen
samento (que e simbólico por natu
reza) pode se traduzir pela articula
ção discursiva da linguagem ou 
pela não discursividade da arte.

Todo o trabalho artístico seria uma 
simbolização de sentimentos, repe
tindo, de modo particular, alguns 
esquemas da afetividade humana. 
A diferença entre as formas de arte, 
nesse aspecto, consiste no tipo de 
ilusão primária criada por cada 
uma delas. A música, por exemplo, 
pode —  além de suscitar emoções
— originar um tempo distinto do 
cronologico e do fisiológico,_e es
treitamente ligado à percepção do 
ouvinte. Transforma-se, desse 
modo, na imagem simbólica de um 
tempo vivido, embora “inexistente” 
(fruto de uma ilusão fornecida por 
sutis variações do ritmei).

VEJA TAM BÉM : Semiótica; 
Signo.
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Simetria, 
Medidas de

Uma distribuição de freqüências 
é simétrica em torno de um valor 
A  de uma variável quando os valo
res simétricos desta em relação a A 
têm a mesma freqüência. A distri
buição normal é simétrica em rela
ção à média aritmética, mediana e 
moda, uma vez que, fiara a curva 
normal, estas três medidas de posi
ção coincidem. A média aritmética 
e mais sujeita à influência de valo
res aberrantes do que a mediana, o 
que pode ser expresso dizendo-se 
quê, numa distribuição assimétrica, 
a mediana deve ter preferência so
bre a média aritmética, como me
dida de centro.

A posição relativa da média arit
mética x, mediana M e moda M0 
numa distribuição assimétrica à di
reita é, em geral, M0 <  M <  x.

Um exemplo de distribuição as
simétrica à direita é o lapso de 
tempo que vai do início do casa
mento até a primeira concepção. A 
maioria das mulheres concebe no 
primeiro mês e, à medida çjue o 
tempo aumenta, diminui o número 
dfe mulheres que vão concebendo 
(tabela 1). Na distribuição assimé
trica à esquerda tem-se x <  M <  
M0. A distribuição do compri-

A distribuição do número de pessoas do sexo masculino em  função do peso 
é assimétrica (no a lto), quando se contam  crianças tam bém  (m aior am p li
tud e  na região de pesos baixos). Para adultos apenas, ela é sim étrica.

Tabela 1

Distribuição do número de me
ses necessários para uma pri
meira concepção, para mulhe
res que se casaram entre os 
vinte e 24 anos. Município de 
São Paulo, 1965.

meses 
necessários 
para a 1.' 
concepção

porcentagem
de

mulheres

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ou +

23.0
18.4
11.2
10.2

6.1
4.7
2.5
2.3
2.5
1.6
1.4 
1.0
1.8 
0 .6
1.5 
1.0 
0.4 
0.9 
8.9

Total 1 00 .0

Fonte: BERQJJÓ, E. S. et alli—  
Niveles y variaciones de Ia fe~ 
cundidad en São Paulo. The 
Milliauk Memorial Fund Quar
terly, julio, 1968, vol. XLV1, 
N.° 3, Parte 2.

número de indivíduos

número de indivíduos

Se numa população de homens adultos a m aioria possuir 1 ,75  m etro, esse 
valor será a m édia da distribuição. No entanto, considerados homens e m u
lheres, aparecem  duas estaturas médias (em baixo): uma para cada sexo.

mento de recém-nascidos é quase 
simétrica (tabela 2 ). Os compri
mentos médio, mediano e modal, 
observados em crianças brasileiras, 
foram de 49,5 centímetros.

Pearson (1857-1936) propôs 
uma medida de simetria baseada na 
diferença entre x e M„, definida 
p o r :S k=  (x — M0). S , onde s é
0 desvio padrão da distribuição. 
Para uma distribuição simétrica e 
unimodal, s é igual a zero; quando 
assimétrica à direita, s é maior do 
que zero e menor para assimetria à 
esq uerda.

Outra medida de simetria pro
posta pelo mesmo autor é:

S, = l - i -  í  (Xj -  x)3. f i) . s "3

que será zero se houver simetria, 
visto que o numerador anula-se; 
maior do que zero para assimetria 
à direita e menor quando à es
querda. O tamanho de
1  í  (xí — x)3.fi3 relativo a s a in 
dica o desvio para a distribuição.

VEJA^ TAM BÉM : Distribuições; 
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Tabela 2

Distribuição do comprimento 
(em cm) de recém-nascidos 
brasileiros do sexo feminino.

comprimento
número de 

recém-nascidas

45 46 3
46 47 3
47 48 12
48 49 21

49 50 24
50 51 20

51 52 10

52 53 6

53 54 1

Total de 
recém-nascidas 100

Fonte: MARCONDES, E. BER- 
QUÓ, E. S. YUNES, J. — e 
col: Estudo antropométrico de 
crianças brasileiras de zero a 
doze anos de idade. Anais Nes-
tlé, N.° 84, 1971.
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Sinais

Quando se acende a luz verme
lha do semáforo, o motorista sabe 
que deve parar seu veículo. Quando 
se coloca o sinal +  numa operação 
aritmética, sabe-se que se trata  de 
uma adição. E, quando duas pes
soas que se desconhecem estabele
cem que em seu encontro uma de
verá apresentar tal óu qual 
característica, elas sabem que po
derão se identificar sem nenhuma 
dificuldade.

Nos três exemplos, aparecem si
nais (luz vermelha, +  e as carac
terísticas estabelecidas), que podem 
ser considerados a concretização 
física de uma mensagem. Palavra 
comum a todas as línguas euro
péias, e proveniente do latim (sig- 
num  =  “ marca" ou “signo”), o si
nal é um meio de transmitir 
informação de acordo com um có
digo previamente convencionado, 
no caso em que a comunicação fa
lada ou escrita é desnecessária, in
desejável ou impraticável.

Símbolos, sinais e signos são dis
postos da seguinte forma por C har
les Morris (no livro Signs, Lan- 
guage and Behaviour): quando um 
organismo gera um signo que subs
titui outro no controle de seu com
portamento, esse signo é um sím
bolo; quando não ocorre 
substituição, o signo é um sinal 
(processo-sinal).

Isto quer dizer que um símbolo 
é um signo interpretado, um substi
tuto de algum outro signo de signi
ficado igual. A presença de símbo
los pode s e . dar na ausência de 
sinais fornecidos pelo meio am
biente: eles representam uma coisa 
por correspondência analógica a 
outra coisa, ausente ou de impossí
vel percepção. Por indicações for
necidas pelo próprio sinal, ou pelas 
circunstancias relacionadas a sua 
produção, o receptor percebe o que 
o emissor quer lhe transmitir, e 
consegue reconhecer a mensagem.

Na teoria da informação

Para a teoria matemática da in
formação, só interessam a distri
buição e as, regras de combinação 
dos sinais. É por isso que não leva 
em conta os significados humanos 
específicos: considera apenas a sin
taxe* e não a semântica*.

A pergunta da teoria da informa
rão  está longe de ser “ Que tipo de 
informação? ’. Seus propósitos são 
bem explicitados em outra per
gunta: “Quanta informação?”.

Quem diz alguma coisa que todo 
mundo já  sabe, não está transmi
tindo uma informação.

Para que ela seja recebida, é pre
ciso que haja ao menos dúvida en
tre os receptores — a existência de 
dúvida implica, naturalmente, alter
nativas possíveis, escolha, seleção 
ou discriminação.

Na comunicação entre as pes
soas, transmitem-se sinais elétricos, 
sinais acústicos, sinais visuais, to
dos eles concretização física de 
mensagens. É nesse sentido que se 
costuma falar que os sinais “ con-

Os sinais desem penham  o papel de transm itir informações de modo rápido e preciso. O farol de Needles (à esquerda) 
orienta navios que se aproxim am  da ilha de W ig h t;o s  sem áforos dirigem  o trânsito nas metrópoles.

duzem informação”, como se a in
formação fosse uma espécie de uti
lidade ou mercadoria. Mas na 
verdade os sinais não conduzem in
formação da mesma maneira que 
um caminhão transporta madeira: 
eles têm em si um conteúdo de in
formação, que se traduz em sua ca
pacidade potencial de fazer sele
ções; atuam sobre as alternativas 
que formam a dúvida do receptor; 
conferem o poder de discriminar ou 
selecionar entre alternativas.

Esse “conjunto de alternativas” 
pode ser qualquer grupo de signos 
distintos, como, por exemplo, o al
fabeto. A fonte de informação sele
ciona signos do alfabeto, formando 
uma mensagem; transmite os sig
nos, como sinais, através de um ca
nal, até o receptor; este, que tem 
um alfabeto idêntico, seleciona os 
signos correspondentes, compondo 
para si a mensagem da fonte de in
formação.

Nesse caso, pode-se notar a dife
rença entre a mensagem e sinal. As 
mensagens seriam “seleções do al
fabeto , convertidas em informa
ção física.

Os sinais m atem áticos ( +  , — , x, etc.) empregados nas escolas representam  
grande econom ia de tem po e energia para o aluno e para o professor.

Informação, 
Teoria da; Semiótica; Signo; Sím
bolo.
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Sinalização

A sinalização pertence ao campo 
da comunicação visual. É consti
tuída a partir de certos métodos e 
preceitos formando um sistema de 
signos e símbolos, que serve para 
o receptor deslocar-se a pé ou por 
meio de algum veículo. Exemplos 
típicos são as sinalizações de trân 
sito (urbano, rodoviário, aéreo, fer
roviário, marítimo), de hospitais, 
de escolas,etc.

O sistema de sinalização urbana 
é parte extremamente rica de inter- 
relações na estrutura visual da ci
dade. Ao lado de cartazes, postes, 
luminosos, etc., constitui um sub
sistema da comunicação urbana, de 
enorme significado na vida diária 
do homem da cidade, pois a sinali
zação inadequada pode provocar 
uma grande conturbaçâo.

A solução de um problema de si
nalização envolve geralmente uma 
série de estudos bastante minucio
sos relativos a códigos, visibili
dade, leitura e interpretação de sig
nos* e símbolos*.

Problema internacional

Para ser eficiente e não dar mar
gem a ambigüidades, um sistema 
de sinalização não pode se esque
cer, em sua formulação, do con
texto cultural em que se encontra 
inserido.

Ele deve também ser interpre
tado de modo unívoco pelos mais 
heterogéneos receptores. Entre
tanto, em alguns casos, a questão 
se torna mais complexa — nos ae
roportos de tráfego internacional, 
por exemplo, a língua ainda consti
tui uma considerável barreira.

Periodicamente, comissões de 
nível internacional reúnem-se para 
rever os sistemas em uso e discutir 
novas propostas de regulamenta
ção que encontrem consonância 
com os aspectos típicos de cada 
país e, ao mesmo tempo, alcancem 
uma formulação correta, uma lin
guagem visual comum a todos. (Os 
modelos mais conhecidos e estuda
dos são os do sistema de sinaliza
ção usados por ocasião de jogos 
olímpicos e feiras internacionais}

Fatores fundamentais

O local ou o ambiente em que a 
sinalização deve ser colocada pode 
determinar certas características 
físicas e visuais que apresentam 
suma importância.

Na sinalização rodoviária, por 
exemplo, se a paisagem for com
posta de vegetação baixa, de topo
grafia levemente ondulada, e se o 
traçado da estrada for monótono, 
sem qualquer acidente que possa 
servir de sinal para o motorista, 
torna-se necessária uma sinaliza
ção que sobressaia na uniformiza
ção do ambiente visual. São exem
plos as placas com dimensão verti
cal maior e que constituem ele
mento emergente da paisagem.

A univocidade

O símbolo, o sinal e qualquer 
elemento icônico ou cromático de
vem possuir a característica de se
rem unívocos, isto é, não podem 
dar margem a interpretação ambí
gua. Devem formar um código 
rígido, pois qualquer informaçao 
duvidosa pode ocasionar um aci
dente fatal. Assim, por exemplo, no 
código cromático de sinalização 
rodoviária em vigor no Brasil, 
qualquer sinal ou símbolo colocado 
em campo vermelho faz parte do 
subsistema de “ regulamentação”, A mímica resolve o problema da diversidade de idiomas nos aeroportos.

Sobressaindo em uma paisagem uniform e, sinais coloridos obedecem  a um  
código: sobre o verm elho, regulam entos: sobre o am arelo, advertências.

isto é, informa qual a velocidade 
máxima jierm itida, qual o sentido 
de direção permitido ou proibido, 
etc.; o campo amarelo constitui o 
subsistema de “advertência” , isto é, 
a presença de um sinal desse tipo 
quer dizer “perigo” e, por isso, o 
receptor deve tomar todas as pre
cauções — são sinais que chamam 
? atenção sobre determinadas con
dições do sistema de trânsito ou, 
em certos casos, sobre a situação 
física de certos trechos do traçado 
viário. O subsistema de “ informa
ção”, normalmente sobre campo 
verde (ou azul), é constituído por 
sinais que informam aos receptores 
as direções, localidades, pontos de 
interesse, etc.

Além do código cromático, é ex
tremamente importante o símbolo 
ou elemento icônico costumeira- 
mente empregado em substituição 
à palavra escrita, que possui deno
tação limitada pela língua. O sím
bolo icônico é encontrado princi
palmente nas grandes rodovias 
internacionais.

A forma

O tipo de letra empregado no sis
tema de sinalização é um fator ex
tremamente delicado. Para melhor

compreensão da mensagem, são le
vados em consideração a distância 
de que ela será lida, o local onde 
será colocada, as condições de ilu
minação e, no caso da sinalização 
rodoviária, as condições de veloci
dade do veículo. Dessa maneira, o 
tipo de letra deve ser o mais sim
ples possível, permitindo as melho
res condições de legibilidade. Se as 
letras forem claras e estiverem so
bre campo escuro, haverá, no caso 
de incidência direta de luz, distor
ções ocasionadas pelo fenômeno de 
irradiação.

Assim, uma correção deverá ser 
feita: as letras serão construídas 
com traços mais finos. No caso de 
letras escuras sobre campo claro, 
os traços deverão ser engrossados, 
pois ocorre o fenômeno exatamente 
contrário: as letras tendem a se tor
nar mais finas.

Todos esses fatores devem per
mitir que três condições básicas se
jam  satisfeitas na sinalização: a 
percepção, o reconhecimento e a 
identificação dos elementos que 
compõem a informação visual.

VEJA TAM BÉM : Percepção; Pro 
gramação Visual; Signo; Sinal.
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Sindicato

Os sindicatos são associações 
que reúnem trabalhadores assala 
riados de uma mesma profissão, de 
um mesmo ramo industrial ou em
presa, com o objetivo de defender 
seus interesses.

O desenvolvimento da institui
ção sindical acompanhou a expan
são e consolidação do capitalismo* 
industrial. Antes disso ja  existiam 
associações de trabalhadores: de
nominadas guildas ou corporações 
de ofícios, agrupavam trabalhado
res manuais de um mesmo oficio, 
que se auxiliavam mutuamente e 
lutavam para defender seus interes
ses profissionais. No entanto, há 
uma diferença fundamental entre 
aquelas corporações e os modernos 
sindicatos. Enquanto estes agru
pam trabalhadores assalariados, as 
guildas reuniam artesãos que deti
nham a posse dos instrumentos de 
produção.

O surgimento de uma camada de 
trabalhadores assalariados (e, com 
ela, os sindicatos) m arca um mo
mento em que ocorre a separação 
entre o trabalhador manual e os 
instrumentos de trabalho.

Na Inglaterra, por exemplo, até 
meados do século XIX , a maior 
parte dos trabalhadores concentra
va-se em pequenas oficinas, com 
reduzido numero de assalariados, e 
onde as técnicas de produção não 
haviam sofrido modificaçoes im
portantes. O que havia mudado era 
a condição social e jurídica dos tra-

balhadores transformados em assa
lariados.

Essas transformações alteraram 
o comportamento social e organi- 
zatório da classe trabalhadora. Co
meçaram a surgir os primeiros sin
dicatos operários, que, de certo 
modo, ainda mantinham tradições 
e formas de associação das guildas 
medievais.

Os primeiros sindicatos britâni
cos organizaram-se com o objetivo 
de conseguir a manutenção de cer
tas normas relativas às condições 
de trabalho e remuneração, estabe
lecidas nos períodos que precede
ram a expansão do capitalismo e 
das doutrinas liberais. Por isso, os 
trabalhadores que possuíam ofício 
foram líderes do movimento asso
ciativo, adotando como critério de 
união o oficio — e não a empresa 
ou ramo industrial. Assim, o sindi
calismo de ofício reunia somente 
trabalhadores qualificados (pedrei
ros, sapateiros, pintores, etc.).

Na segunda metade do século 
XIX , o sindicalismo de ofício co
meçou a declinar, à medida que o 
sistema de trabalho industrial foi 
suplantando o velho sistema artesa- 
nal. As antigas elites de trabalha
dores foram se reduzindo a peque
nos grupos no interior da classe 
operaria. Por outro lado, a evolu
ção do sistema de produção em sé
rie e a supremacia da grande indús
tria determinaram um aumento de 
trabalhadores semiqualificados ou 
mesmo não qualificados na classe 
operária.

Dominado por um exclusivismo 
profissional, o sindicalismo de ofí
cio era um obstáculo à integração 
do novo proletariado* fabril.

Assim, acabou surgindo o sindi- A regulam entação do trabalho de menores foi conquista do sindicalismo.

calismo industrial, que passou a ar
regimentar trabalhadores de cada 
setor da atividade econômica, não 
importando a tarefa realizada indi
vidualmente pelo operário. (Por 
exemplo, Sindicato dos Trabalha
dores na Indústria do Aço, na In
dústria Química, na Indústria Au
tomobilística, etc.)

Legalização

A situação dos sindicatos operá
rios esteve quase sempre condicio
nada à consolidação do capita
lismo e do Estado nacional.

No último quartel do século 
X IX , a consolidação do poder da 
burguesia* significou a abolição da 
legislação e das tradições medie
vais que regulamentavam a existên
cia de associações de trabalhado
res. E, dentro dos princípios do 
liberalismo* —  colocado em ter
mos de liberdade de contrato, de 
organização de trabalho e de_ co
mercio — , a burguesia opôs-se 
também aos sindicatos operários.

Assim, para enfrentar a legisla
ção restritiva, as primeiras organi
zações operárias tiveram de funcio
nar clandestinamente. Cada novo 
membro cumpria um ritual de ini
ciação, destinado a reforçar os la
ços de solidariedade entre os asso
ciados. E, embora sofressem 
repressão sistemática, esses sindi
catos acabaram sobrevivendo. 
Pouco a pouco, as medidas restriti

vas que se opunham ao funciona
mento desses órgãos foram sendo 
abolidas. A suspensão das leis anti- 
sindicais representaram o reconhe
cimento de uma situação de fato; 
por outro lado, a legitimação das 
entidades operárias também contri
buiu muito para que ocorresse uma 
expansão mais rapida do sindica
lismo.

Com o crescimento do proleta
riado industrial, no século X X , os 
sindicatos acabaram se transfor
mando em organizações de massa. 
No Reino Unido, a proporção de 
sindicalizados na população total 
cresceu de 4,7% em 1900 para 
8,9% em 1913; na França, no 
mesmo período, de 1,2 % para 
2,5%; na Alemanha, de 1,5% para 
6 ,6 %; nos Estados Unidos, de 
1,0% para 2,6%. Esses índices au
mentaram mais ainda na segunda 
metade do século, confirmando a 
tendência crescente das organiza
ções sindicais. Em 1960, a propor
ção de sindicalizados na população 
ativa do Reino Unido atingia 
18,5%; 10% na República Federal 
Alemã; e 6,4% na França. Em 
1970, os Estados Unidos possuíam 
cerca de 18 milhões de trabalhado
res associados a sindicatos.

A intervenção do governo

Uma das principais característi
cas do sindicalismo brasileiro — a 
exemplo do que ocorre em outrosÀ Idade Média remonta o princípio da instituição sindical: as guildas.
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A intervenção governam ental, solidificada pelo presidente Getúlio Vargas, determ inou a estrutura das instituições  
sindicais brasileiras: atender sobretudo os trabalhadores urbanos e adiar a solução dos problemas do cam po.

Outra característica do sindica
lismo brasileiro é o baixo índice de 
sindicalização.

O sindicalismo revolucionário

No fim do século XIX , desenvol- 
veu-se na Europa —  particular
mente na França — um movi
mento político denominado 
“ sindicalismo”, que, da mesma 
forma que o socialismo*, tinha por 
finalidade a extinção da proprie
dade privada dos meios de produ
ção.

Enquanto os socialistas propug
navam a propriedade dos meios de 
produção pelo Estado, os sindica
listas — aproximando-se dos anar
quistas — consideravam o Estado 
como inerentemente opressivo, e 
entendiam que os meios de produ
ção deveriam passar diretamente 
para a propriedade e controle dos 
trabalhadores, que atuariam atra
vés de organizações criadas por 
eles mesmos: os sindicatos. A liga
ção entre os produtores seria feita 
por “bolsas de trabalho” — orga
nizações regionais que funciona
riam como agências de emprego, e 
que, coordenadas entre si, consti
tuiriam uma espécie de federação 
econômica, tornando desnecessaria 
a maquinaria do Estado. Os sindi
calistas opunham-se também à 
ação parlamentar, advogando a 
“ação direta”, isto é, greves, e em 
particular a greve £eral.

O principal teorico do sindica
lismo foi Georges Sorel*, autor de 
Réflexions sur la Violence (Refle
xões sobre a Violência, 1908). Apa 
rentemente, as idéias de Sorel te
riam influenciado Mussolini* e seu 
Estado corporativo. Entretanto, na 
Itália fascista, os sindicatos care
ciam de qualquer autonomia, ten
do-se formado, na verdade, corpo
rações que englobavam tanto 
empregadores como empregados, 
sob o controle da  burocracia esta
tal.

A partir da Primeira Guerra 
Mundial (1914/18), o sindicalismo 
declinou, sendo seus adeptos absor
vidos pelo socialismo revolucioijá- 
rio, empolgado pelo recente exem
plo da Rússia, ou pelos 
movimentos reivindicatórios dentro 
do próprio marco institucional do 
capitalismo. Apenas na Espanha o 
sindicalismo conservou sua in
fluência até o fim da Guerra Civil 
(1939). Nos Estados Unidos form a
ra-se, em 1905, a Industrial Wor- 
kers o f  the World (I.W.W.), organi
zação sindicalista que proclamava 
fundamentar suas atividades na luta 
de classe. A I.W.W. sofreu violenta 
repressão no fim da Primeira 
Guerra Mundial: centenas de seus 
líderes foram presos e condenados 
de acordo com o Ato de Espiona
gem do Tempo de Guerra. Extinta 
em 1918, a organização jam ais se 
recuperou e os poucos ativistas re
manescentes foram atraídos para 
as organizações comunistas.

VEJA TAM BÉM : Anarquismo; 
Classes Sociais; Corporativismo; 
Estado Novo; Fascismo; Indus
trial, Revolução; Proletariado; Se
gunda República no Brasil; Socia
lismo; Trinta, Revolução de.

países latino-americanos —  é o 
alto grau de intervenção governa
mental nos assuntos sindicais.

Uma cuidadosa regulamentação 
e fiscalização dos sindicatos pelo 
Estado começou em 1930, com a 
revolução dirigida por Getúlio Var
gas*. No ano seguinte, o governo 
instaurado pela revolução criou o 
Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, com a função de fiscali
zar o funcionamento dos sindica
tos. Dessa forma, os sindicatos — 
que anteriormente eram institui
ções de direito privado — acaba
ram  se transformando em institui
ções de direito público, cujo 
reconhecimento passou a depender 
do Ministério do Trabalho.

Somente em 1939 foram estabe
lecidas as bases da estrutura e do 
funcionamento dos sindicatos. A 
pluralidade sindical foi abolida; o 
Ministério do Trabalho só reco
nhece sindicatos por categoria pro
fissional. De inspiração corporati- 
vista, a nova legislação aboliu a 
autonomia sindical, tornando, 
dessa forma, os sindicatos passíveis 
de intervenção por parte do Minis
tério do Trabalho.

Em 1943, toda a legislação tra
balhista foi ordenada na Consoli
dação das Leis do Trabalho (CLT). 
O exercício da greve passou a de
pender de autorização do tribunal 
competente. Além disso, a CLT re
gulou as condições de trabalho, di
reitos e deveres dos empregados e 
empregadores, higiene e segurança 
no trabalho, etc. Foi criada tam 
bém a Justiça do Trabalho, para 
julgar disputas entre operários e 
patrões.

Finalmente, consolidando a de
pendência dos sindicatos com rela
ção ao Ministério do Trabalho, foi 
instituído o “imposto sindical”, que 
estabelece que todo trabalhador, 
sindicalizado ou não, deve contri 
buir com a soma equivalente a um 
dia de trabalho por ano para o sin
dicato de sua categoria. Desse 
modo, a legislação dotou os sindi
catos de recursos financeiros inde
pendentes das cotizações voluntá
rias de seus associados.

Na Europa, as organizações sindicais tê m  m uita força política. Os sindicatos 
de setores infra-estruturais possuem grande poder de barganha.
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sentar sem alguns de seus elemen
tos habituais. Nesse caso, é cha
m ada de “oração reduzida”, como 
por exemplo: “ Chegando ao Rio, 
fui imediatamente à praia”.

A primeira parte da frase é uma 
oração reduzida que corresponde 
a: “Quando eu cheguei ao R io”. 
Da mesma maneira, em “ Che
gando ao Rio, foi imediatamente à 
praia” a primeira parte pode ser 
substituída por “ Quando ele che
gou ao Rio”. Nos três exemplos — 
“chegando”, “quando eu cheguei”, 
“quando ele chegou” —  há uma 
oração subordinada que é seguida 
por uma oraçãoprincipal.

A classificaçao das orações em 
subordinada e principal (existem 
também orações coordenadas, em 
que não há subordinação) não in
flui na exigência de se dispor de um 
pensamento completo, embora cer
tas partes da oração possam ser ou 
não expressas.

Os exemplos em outras línguas 
podem ser inteiramente diferentes, 
mas certos princípios básicos são 
aplicáveis a todas elas.

Esses princípios fundamentais 
da estrutura das línguas têm sido 
estudados há séculos pela gram á
tica geral e, a partir de 1957, pela 
teoria da  transformação* lingüís-

Sintaxe

A sintaxe —  parte da gramática 
que estabelece as regras pelas quais 
as palavras se dispõem na frase e 
as frases se dispõem no discurso, 
bem como a relação lógica das fra
ses entre si e a correta construção 
gramatical — pode igualmente ser 
estudada como uma das áreas da 
semiótica*, a sintática.

Certos lingüistas preferem não 
distinguir na gramática uma parte 
de sintaxe e outra de morfologia 
(estudo das palavras em suas dife
rentes formas), mas considerá-las 
sob a designação conjunta de 
“morfossintaxe”.

Outras abordagens insistem na 
diferenciação, principalmente por
que a análise sintática permite a vi
são da estrutura de uma língua.

Análise sintática

A oração, objeto da análise sin
tática, é toda composição de pala
vras que encerre um pensamento 
completo, embora se possa apre

Ao dominar as leis combinatórias do sistema, a criança è capaz de falar.

D e t e r m i n a n d o  a  r e la ç ã o  ló g ic a  e n t r e  a s  p a la v r a s  e  a s  f r a s e s , a s i n t a x e  p o d e  
r e v e l a r a  e s tr u t u r a  d a  lín g u a .

tica, desenvolvida por Noam 
Chomsky (1928- ).

Entre as abordagens sintáticas 
modernas — não influenciadas por 
Chomsky — está a do lingüista 
alemão Karl Boost, publicada em 
1955 no livro N ovas Investigações 
sobre a Natureza e a Estrutura da 
Oração Alemã.

Ele parte de uma oração com su
jeito e predicado (“ Papai escreve”, 
por exemplo) para citar depois uma 
de três membros (“Papai escreve 
cartas”). Contudo, chama a aten
ção para as diferenças de entona
ção: na última oraçao, é o terceiro 
elemento que fica acentuado, e não 
o verbo. Esse terceiro elemento não 
é necessariamente um objeto — 
pode até ser um advérbio, como 

freqüentemente” .
Considerações semelhantes apli- 

cam-se à oração com mais de três 
membros. Comparando-se “Papai 
escreve cartas freqüentemente’ e 
“Papai escreve freqüentemente car
tas’ , observa-se que na segunda 
oração toda a ênfase não se encon
tra mais na freqüência, mas na 
forma de redação.

No caso de orações subordina
das, às vezes é necessário inserir 
um advérbio para “acertar” o peso 
da oração proposta. A comunica
ção está clara quando se diz “ De
pois que meu pai saiu, pudemos to
car piano” , mas há uma falha de 
inteligibilidade (ou gramaticabili

dade duvidosa, segundo os choms- 
quianos) na frase “ Pudemos tocar 
piano, depois que meu pai saiu” . A 
comunicação inequívoca restabele
ce-se mediante a inserção do advér
bio “somente” : “ Somente pudemos 
tocar piano depois que meu pai 
saiu” . Esses exemplos mostram — 
como Chomsky revelou —  que fa
tores semânticos estão mais ligados 
à sintaxe que os morfológicos.

A lógica do sistema

Tem sido freqüente o estabeleci
mento de relações entre a sintaxe e 
a lógica*. Os lógicos podem inven
tar regras de combinar signos* 
para formar sentenças juntamente 
com regras para fazer subseqüentes 
deduções, como num cálculo. Mas 
a “ verdade” de qualquer conclusão 
será formulada apenas em relação 
ao sistema sintático específico com 
o qual o lógico trabalhou. Entre os 
trabalhos sobre o assunto estão o 
de Rudolf Carnap (1891-1970), 
Sintaxe, Lógica de Linguagem, pu
blicado em Viena em 1934; e o de 
seu aluno, o filósofo norte-ameri- 
cano W. V. Quine*: A  Lógica 
como Fonte de Compreensão Sin
tática (1960).

U m a parte  da  sem iologia

A sintática forma com a prag
mática e a semântica* os três seto-
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res da semiótica ou ciência da lin
guagem. Estuda apenas as relações 
que as expressões ou signos man
tem entre si (enquanto a pragmá
tica se ocupa da relação entre eles 
e seus utilizadores, e a semântica 
cuida da relação com os objetos ou 
eventos aos quais eles são aplicá
veis). A sintática não leva em conta 
as significações específicas dos sig
nos (entre eles a palavra*) nem sua 
relação com o comportamento no 
qual ocorrem. No entanto, as três 
partes da semiótica se interpene
tram  e são separadas apenas para 
efeito de estudo.

A partir de 1957, quando 
Chomsky publicou Syntactic 
Structures (Estruturas Sintáticas), 
difundiu-se uma nova concepção 
de teoria lingüística e da descrição 
de uma língua.

Um dos enfoques originados 
dessa obra dá prioridade ao as
pecto sintático da linguagem.

O ideal, para alguns pesquisado
res, seria não ter conhecimentos 
prévios da língua cujo sistema se 
pretende mostrar, para que ne
nhuma “contaminação” fosse 
possível; apenas o conjunto das 
operações efetuadas sobre um cor- 
pus dado seria responsável pelo re
sultado da descrição.

Esse novo procedimento —  de
nominado “gramática gerativa" 
— , çnquadra-se num vasto pro

grama de pesquisas no campo da 
psicolingüística*, inspirado por 
uma tentativa de síntese da psicolo
gia da aprendizagem*, da teoria da 
informação* e da lingüística.

A principal característica da 
gramática gerativa é indicar clara
mente o meio de elaborar um sis
tema formal (um modelo) que leve 
em conta, de maneira exata, o com
portamento verbal explícito e tam 
bém tudo o que é implícito na lín
gua e interiorizado pelo sujeito 
falante.

A gramática gerativa mostra so
bretudo que uma pessoa pode emi
tir e perceber um número indefi
nido de frases que nunca ouviu ou 
falou, porque tem um conheci
mento implícito das regras de sin
taxe da língua. Essa aptidão é cha
mada por Noam Chomsky de 
“competência” . As regras da sin
taxe lingüística sempre existem na 
mente do usuário da língua.

Desse modo, o modelo adequado 
para o estudo de uma língua não 
constitui um simples repertório de 
signos, mas um sistema de regras 
sintáticas, cujas propriedades com
portem a infinidade de significa
ções teoricamente exprimíveis.

A idéia de que a criança aprende 
combinações específicas de pala
vras deve ser rejeitada de início; su
põe-se apenas que ela aprenda um 
sistema de regras — sintaxe —  que

gera as combinações possíveis em 
sua língua.

As regras de sintaxe de uma lín
gua representam um conjunto de 
restrições que emprestam estrutura 
ao sistema e, em certa medida, as
seguram o que será dito em deter
minada situação ou num dado 
ponto de uma enunciação.

O texto estatístico

Os fonemas e as letras (menores 
unidades aos níveis oral e escrito, 
respectivamente) não ocorrem com 
freqüências iguais. Essa distribui
ção desigual acarreta o que a teoria 
da informação chama de redundân
cia* no código: a quantidade média 
de informaçao p o r signo é menor 
quando a freqüencia de ocorrência 
dos diversos signos é desigual.

Uma demonstração de como 
isso ocorre foi feita em 1951 pelo 
lingüista Shannon, aproximando 
sucessivamente a composição de 
um “texto”, por meios estatísticos, 
de modo que ele vá adquirindo, 
paulatinamente, a estrutura da lín
gua. O trabalho foi realizado em 
língua inglesa e compreende várias 
fases de aproximação.

Na primeira fase, as letras são 
sorteadas aleatoriamente, todas 
com a mesma probabilidade de 
aparecerem. Seria como se cada le
tra fosse retirada ao acaso de um 
saco contendo o mesmo número de 
letras (por exemplo, cem unidades 
de cada uma} e de espaços em 
branco, também contados como 
uma letra. O resultado dessa “apro
ximação de ordem zero” pode ser 
este: X fom l rxkhrjffjuj
zpl wfcwkcyj f fje y  vkcqsggxyd  
qpaamkbzaacibzl hjqd.

Em outra etapa, a aproximação 
de ordem 1, letras e espaços são 
sorteados respeitando-se a propor
ção em que geralmente entram num 
texto em inglês. Sabe-se, por exem
plo, que o c é a  letra mais freqüente 
em inglês, seguido do t, etc.

Sorteando-se as letras ao acaso, 
mas conservando-se a proporção 
de suas freqüências nos textos 
(nesse caso, o saco teria maior nú
mero de letras e), pode-se obter o 
seguinte resultado: Ocro hli rgwr

nmielwis eu II nbnesebya th eei 
alhenhttpa oobttva nah brl.

Sabe-se ainda que as letras têm 
determinadas afinidades e repul- 
sões mútuas. Dessa forma, há pares 
de letras (diagramas) que são en
contrados mais freqüentemente. 
Sorteando-se as letras ao acaso, 
mas respeitando-se a freqüência re
lativa dos diagramas (alem da fre
qüência das letras), obtém-se a 
aproximação de ordem 2 , que pode 
ser: On ie antsoutinys are t inctore 
st be s deamy achin d ilonasive tu- 
coowe at teasonare fu so  tizin andy 
tobe seace ctisbe.

Na aproximação de ordem 3, 
respeita-se a freqüência dos trigra- 
mas (conjuntos de três letras), ob
tendo-se por exemplo: In no ist lat 
whey cra tict froure birs grocid 
pondemone o f  demonstures o f  the 
reptagin is regoactionaof cre.

Pelo mesmo método, obteve-se 
esta aproximação de ordem 3 para 
o latim e uma para o francês.

A seqüência dessas aproxima
ções mostra gradativamente a es
trutura da língua, e pode prosseguir 
além dessa fase. Mas, já  na aproxi
mação de ordem 3, distingue-se 
perfeitamente o “jeito” da língua, e 
o “ texto” párece inglês, latim ou 
francês, embora na verdade exis
tam  nele poucas palavras reais da 
língua em questão.

A estrutura da língua assim reve
lada por métodos aleatórios existe 
sob forma de conhecimento da sin
taxe (no caso, a sintaxe abrange 
apenas as letras, não as palavras) 
na mente de qualquer usuário de 
uma língua.

O conjunto das regras de sintaxe 
forma as restrições as quais os si
nais elementares devem obedecer 
em suas combinações.

Em teoria da informação, a  sin
taxe equivale à redundância: é o ex
cesso de sinais em relação aos ne
cessários para enviar a mesma 
quantidade de variedade.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Gramática; Informação; Lingüís
tica; Palavra; Redundância; Se 
mântica; Semiótica; Signo.

barras  de ferro 
grades de barra  

o hom em  na fábrica 
preso.

na fábrica: 
a tr ilh a  da b a rra /n a  carre ta  da fábrica 

:o braço 
mão de obra no corte 

do lingote de aço 
com cadeia de elos/com  dente de cobre.

signo do ou ro /astro  de agouro 
sirena de horóscopo:

tou ro  de u m /á rie s  de ou tro /cân cer de todos.

Algum as vezes, a ruptura da lógica sintática cria a linguagem  poética. 
(Poem a de M ário  Cham ie.)
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Sinusites

Alguns ossos da face possuem 
seios ou cavidades em seu interior. 
Os maiores são os seios maxilares, 
localizados em cada lado da face, 
atrás das “maçãs do rosto” , no 
corpo dos maxilares superiores. As 
paredes internas dessas cavidades 
limitam externamente as fossas na
sais; as paredes superiores consti
tuem o assoalho da órbita. O osso 
frontal (a testa) possui os seios 
frontais, enquanto o osso etmóide 
apresenta o seio etmoidal, localiza
do entre a fossa nasal e a órbita 
ocular. No assoalho do crânio,-en- 
contra-se o seio esfenoidal, situado 
no corpo do osso esfenóide. Essas 
cavidades comunicam-se através de 
um orifício, o óstio, com as fossas 
nasais e por isso recebem o nome 
de “ paranasais”.

Processo inflamatório das cavi
dades paranasais, as sinusites po
dem ser primárias ou secundárias. 
São primárias quando causadas 
pela infecção e inflamação da mu
cosa das fossas nasais que, pelo ós
tio, se propagam até os seios ós
seos. As secundárias são 
originadas de infecções nos dentes, 
alvéolos ou outras regiões próxi
mas das cavidades da face.

As sinusites podem ser ainda do 
tipo infeccioso ou alérgico. As pri
meiras são causadas por bactérias 
ou vírus. Mas são comuns os casos 
em que os tipos alérgico e infec
cioso se confundem, atuando si
multaneamente e influenciando-se 
mutuamente. Estabelece-se assim a 
sinusite do tipo alergo-infeccioso, 
no qual a mucosa sensibilizada 
pela alergia torna-se mais vulnerá
vel à infecção.

A doença pode ser aguda ou crô
nica. Com sintomas mais violentos, 
a sinusite aguda instala-se brusca
mente e manifesta-se por dores de 
cabeça, secreção nasal, dores mus
culares generalizadas e mal-estar. 
Pode causar febre, vertigens, foto- 
fobia, dores de dente e edema pe- 
riorbitário (“olheiras”).

Na sinusite crônica, os sintomas 
são menos exuberantes. Obser- 
vam-se dores de cabeça constantes 
ou recorrentes. A localização des
sas cefalalgias indica a região dos 
seios infeccionados. Em geral, o 
paciente queixa-se de estar perma
nentemente “resfriado”. Entre
tanto, as fases congestivas e a ri- 
norréia (corrimento nasal) não se 
apresentam como no quadro es
pecífico do resfriado comum.

Sintomas e tratamento

Para se obter um diagnóstico 
preciso, devem-se levar em conta 
diversos sinais e sintomas.

Na maioria dos casos, a mucosa 
nasal apresenta-se inflamada, aver
melhada e coberta por exsudato. 
Um exame otorrinolaringológico 
permite determinar a extensão do 
processo inflamatório, que pode 
atingir até mesmo todos os seios da 
face (pansinusite). O exame — to
que ou compressão digital dos 
seios, e punção —  inclui também

a diafanoscopia; verificação do 
grau de transparência dos seios 
maxilares e frontais com aparelhos 
luminosos especiais (os seios atin
gidos mostram-se mais opacos que 
os normais).

No caso da sinusite aguda, o tra
tamento procura obter ventilação 
adequada e estabelecer boa drena
gem nos seios. Para diminuir o cor
rimento são utilizados vasoconstri- 
tores moderados. As dores são 
combatidas com analgésicos, e, 
caso se apresentem quadros de to
xicidade e febre por mais de 48 ho
ras, é conveniente a administração 
de antibióticos.

O tratamento das sinusites crôni
cas apresenta problemas particula
res mais complexos. Se a causa do 
processo inflamatório for alérgica, 
e preciso submeter o paciente à 
dessensibilização aos agentes alér
gicos, associada à terapia antiinfla- 
matória inespecífica. Se à inflama
ção estiverem associadas 
deformidades ósseas ou estreita
mentos da luz das fossas nasais, 
tais alterações devem ser corrigidas 
cirurgicamente.

Em todos os casos de sinusite, 
um dos primeiros passos para a ob
tenção de alívio e a lavagem dos 
seios afetados.

As sinusites de qualquer tipo po
dem conduzir a complicações infla
matórias em outras regiões do 
corpo. Entre as conseqüências co
muns estão as adenites cervicais, 
otites do ouvido médio, bronquite 
aguda, broncopneumonia, asma 
aguda ou crônica, trombose do seio 
cavernoso e, raramente, abscesso 
cerebral.

O corte frontal do rosto humano evidencia as cavidades onde se desenvolve 
a sinusite. O seio frontal situa-se no osso da testa. O seio maxilar ocupa
a zona média da face: quando infectado, contagia facilmente o frontal. O VEJA TAM BEM : Otorrinolarin- 
seio etmoidal situa-se entre a fossa nasal e a órbita. gologia; Respiração.

No corte sagital (à direita), 6 visível o seio maxilar. À esquerda, um meio de situar a infecção: o diafanoscópio 
é colocado na boca do paciente ou no ângulo intemo da órbita, e as partes opacas indicam a sinusite.

ieio frontal

seio
etmoidal

seio maxilar
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Em  Siqueiros, a pintura m anteve-se inseparável da m ilitância política.

Siqueiros

David Alfaro Siqueiros foi, com 
Ri vera* e Orozco*, um dos maio
res representantes do “ muralismo”, 
escola de pintura que surgiu às vés
peras da revolução mexicana e pro
moveu uma arte monumental e he
róica, bem de acordo com as 
grandes tradições pré-hispânicas da 
América.

Nasceu em Chihuahua, a 29 de 
dezembro de 1896, e perdeu a mãe 
ainda pequeno. Em 1907, foi com 
o pai para a Cidade do México, 
onde freqüentou bons colégios e de
senvolveu seu interesse pelas artes.

Aos quinze anos, na Academia 
de San Carlos, foi aluno de Lean
dro Izaguirre, considerado o maior 
pintor nacional na época. Em 
1911, participou de uma greve es
tudantil, da qual resultou sua pri
meira noite na cadeia, juntamente 
com colegas —  entre eles, Orozco. 
Siqueiros chegou a afirmar, mais 
tarde, que “todo nosso movimento

de pintura mexicana nasceu deste 
ato de rebeldia pedagógico-polí- 
tica”. Dois anos depois, conheceu 
o Dr. Atl, pintor culto e revolucio
nário, através de quem ingressou 
no exército constitucionalista, che
gando ao posto de subtenente. Em 
1914, participou ativamente da 
guerra civil mexicana, nas forças 
de Zapata*. Após o conflito, dedi
cou-se novamente à pintura, ado
tando um estilo de caráter nitida
mente nacionalista.

Influências políticas

Em 1919, Siqueiros foi nomeado 
adido militar da embaixada mexi
cana na Espanha. Em Paris, conhe
ceu Diego Rivera e com ele explo
rou as grandes inovações da 
pintura, fazendo contato com as in- 
quietudes formais da arte européia 
pós-cubista. Percorreram juntos a 
Itália, a Bélgica e a Espanha, con- 
templando as obras dos mestres, os 
grandes afrescos, as telas consagra
das.

De volta ao México em 1922, 
executou sua primeira pintura mu
ral (Os Elementos), para a Escola 
Preparatória Nacionat do México.

Dessa mesma época data o mural 
incompleto O Enterro do Operário, 
danificado por adversários políti
cos em 1924.

Em 1923, ingressou no Partido 
Comunista e até 1940 dedicou-se 
mais à política do que à arte: via
java pelo interior, fundando sindi
catos, atuando junto aos campone
ses, e, ao mesmo tempo, entrando 
em contato com a pintura folcló
rica e com a tradicional arte asteca.

Nos trabalhos, Siqueiros oferece 
duas colocações distintas: cedendo 
aos impulsos tradicionais, sua pin
tura apresenta caracteres alegóri
cos e religiosos; fazendo parte de 
sua militância política, m ostracla- 
ramente o conteúdo revolucionário.

A 1.° de maio de 1930, foi preso 
em manifestações contra o go
verno. Detido por cerca de um ano 
produziu uma série de pinturas de 
cavalete e litografias. Depois, con
finado judicialmente na aldeia de 
Taxco, sem muito dinheiro, come
çou a pintar sobre tábuas. Para que 
a tinta pudesse cobrir madeira as- 
pera e aderir a ela, enerossou-a 
com copal (uma resina). Apro
vando os resultados da  mistura, 
adotou o material e a textura que 
ela sugeria e passou a pesquisar no
vas combinações.

A militância política valeu-lhe 
muitas prisões e exílios forçados. 
Assim, em 1932 estava nos Esta
dos Unidos, ensinando pintura “a 
fresco”, na Chouinard School of 
Art, de Los Angeles. Alguns anos 
depois, viajou a Argentina, onde 
pronunciou conferências sobre arte 
mexicana e seus princípios revolu
cionários —  o que resultou em 
nova prisão. Em liberdade pouco 
depois, executou um mural no po
voado de Don Torcuato (obra rea

lizada sobre uma forma cilíndrica). 
Em 1934, sua atuação política, le
vou-o novamente ao cárcere. Em 
1935, polemizava com Diego Ri
vera sobre questões de técnica e 
conteúdo artístico; um ano depois 
estava em Nova York, onde mon
tou um atelier experimental para 
pesquisar novos materiais utilizá
veis na pintura mural. Descobriu a 
piroxilina (tinta à base de nitrocelu- 
lose), a pistola a ar comprimido e 
o silicone, para revestimento de 
murais expostos.

Nessa ocasião, conheceu o psica
nalista Gregory Zilboorg, estu
dioso dos problemas do suicídio. 
Essa amizade inspirou-lhe o painel 
Suicídio Coletivo (1936). Explosão 
na Cidade, do mesmo ano, é uma 
“esculto-pintura” realizada no es
túdio experimental. O Eco do 
Pranto (1936) também faz parte 
dessa fase.

Entretanto, seus murais america
nos tiveram a mesma sorte que os 
de Rivera: foram destruídos ou le
gados ao esquecimento.

Pelo povo, 
qualquer que fosse

Em 1937, foi para a Espanha, 
pirticipando da Guerra Civil ao 
lado dos republicanos, e chegou a 
coronel das Brigadas Internacio
nais —  o auto-retrato El Corone- 
lazo, de 1945, refere-se a essa 
época. Somente em 1939 regressou 
ao México, onde retomou sua in
tensa atividade pictórica. O resul
tado dessa temporada de trabalho 
foi exposto em Nova York. Nesse 
mesmo ano realizou um mural no 
Sindicato dos Eletricistas da C i
dade do México: O Processo do 
Fascismo.
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Suas pinturas muralistas apresentam  caracteres alegóricos que ressaltam  o conteúdo social. ("Pela Com pleta Segurança de Todos os M exicanos".)

Em "Cuauhtemoc contra o Mito" (à esquerda), uma pintura escultural mos- 
\ \ l  0  W i\  asleca com o Símbolo da liberdade. (Acima, pormenor da Obra.)

Em 1940, quando da cisão do 
movimento comunista, novamente 
se incompatibilizou com Rivera. 
Este aderia à oposição trotskista 
internacional, enquanto Siqueiros 
permanecia fiel à ortodoxia parti
dária. Nesse período, o pintor en
volveu-se num atentado a Trótski*; 
foi preso e acusado, sendo obri
gado a deixar o país. Foi para o 
Chile e depois Cuba, só retornando 
ao México em 1944. Durante esse 
tempo escreveu, pintou e viajou. 
Em 1941, no Chile, executou o mu
ral Morte ao Invasor (uma espécie 
de síntese da história chilena) e edi
tou Arte Civil. (Também são de 
sua autoria os livros: O Muralismo 
do México, 1950, e Como se Pinta 
um Mural, 1951.) Em Cuba, no 
ano de 1943, realizou o mural A le
goria à Igualdade Racial.

De volta a seu país, terminou o 
tríptico A Nova Democracia e 
criou Nossa Imagem A tua l (1947); 
sua veia indianista e tradicional 
reapareceu em Cuauhtemoc contra 
o Mito (1944) e no Cuauhtemoc 
Redivivo, de 195 1.

Na Cidade Universitária, entre 
1951 e 1956, Siqueiros pintou A 
Universidade para o Povo e o Povo

para a Universidade. Em 1960, 
quando pintava Do Porfirismo à 
Revolução, o pintor mexicano foi 
novamente detido.

Em 1965, liberto, terminou as 
obras inacabadas e dedicou-se ã 
execução de uma obra gigantesca: 
a decoração interior e exterior do 
Palácio do Congresso no México. 
Nesse trabalho — A  Marcha da 
Humanidade (1967) — , a mais 
vasta do mundo no gênero (4 600 
metros quadrados), ele integrou a 
pintura e a escultura através de ex 
pressões monumentais, praticando 
com audácia a experimentação e a 
conquista de materiais industriais 
modernos.

Voltando às fontes das tradições 
populares de sua pátria, Siqueiros 
soube elaborar uma arte de massa, 
através de um realismo ideológico 
humanista, que encontrou sua 
força no rigor dos volumes e nos 
movimentos tempestuosos que os 
animam. Morreu a 6  de janeiro de 
1974.

VEJA TAM BÉM : México; 
Orozco; Rivera.



S U M A R IO

Localização: O riente Médio 
Limites: Turquia (N), Jordânia (S), 

Iraque (E), Líbano e mar M edite rrâ 
neo (0 ), Israel (SO)

Superfície: 185 180 k m 2 
População: 6 7 9 4  9 9 8  hab. (1970) 
Capital: Damasco (836  0 0 0  hab.) 
Cidades principais:

Alepo (639  0 0 0  hab.), H om s..........
(2 32  000), Hamã (199  000), Lata- 
quia (87 500)

Id iom a: árabe
Religiões: is lam ism o (84%), c ris tia 

nism o (15%)
Porto principal: Lataquia 
Aeroporto principal: Damasco 
Rodovias: 10 522  km (1969) 
Ferrovias: 1 0 3 3  km (1969)
Unidade m onetária: libra esterlina 

síria, de 100 piastras

Antiga encruzilhada de civiliza
ções, a Síria tem uma história rica 
e complexa, que começa com o im
pério dos assírios* e passa por ou
tras fases importantes: foi centro 
do império setêucida, núcleo cultu
ra! dos impérios romano e bizan
tino, e cabeça do mundo islâmico 
durante a dinastia Omíada.

A antiga Síria (ou “Assíria”, 
como a chamavam os romanos) era 
uma grande região limitada ao 
norte pelas montanhas Taurus e a 
leste pelo rio Eufrates. Englobava 
a oeste toda a fértil costa do atual 
distrito Hatay, na Turquia, até o 
Sinai, enquanto a sudoeste se esten
dia o grande deserto sírio-árabe.

A partir do IV milénio a.C., foi 
ocupada por povos predominante
mente semitas. No III milênio, ca- 
naanitas, fenícios* e sobretudo su- 
mérios*; e, no II milênio, hebreus*, 
aramaicos e assírios estabelece- 
ram-se na região.

Nos séculos seguintes, a Síria foi 
sucessivamente ocupada por egíp
cios, hititas* e persas* (estes foram 
os primeiros arianos a dominarem 
a região). Assim, em 539 a.C., 
C iro , o Grande, iniciou um domí
nio persa de dois séculos. Em 333 
a.C., com a conquista de Alexan
dre* Magno, a região foi absorvida 
pela civilização do helenismo*.

O império de Alexandre ficou di
vidido após sua morte, cabendo a 
Síria a Seleuco*. Iniciava-se o pe
ríodo dos monarcas selêucidas, que 
intensificaram a helenização do 
país, vindo a constituir um império 
de poder considerável.

Em 64 á.C., os romanos reduzi
ram a Síria a uma província, em
bora permitissem governos locais 
com certa autonomia, como os de 
Comagena, Ituréia, Judéia e Arábia 
nabateiana. Nessa época, a Síria 
tornou-se uma intermediária inevi 
tável nas relações comerciais entre

Roma e o Oriente, que se faziam 
através de suas cidades mercantis 
(Palmira, Damasco, Petra, Antio- 
quia) e dos portos judeus, gregos e 
fenícios (Laodicéia, Sidon, Tiro. 
Cesaréia e outros). Rica em produ
tos naturais (uva e outras frutas) e 
industriais (madeira, vidro, linho e 
seda), a Síria tinha uma posição de 
destaque no império romano. An- 
tioquia distinguia-se como a cidade 
mais importante do Oriente, depois 
de Alexandria.

A elite síria foi menos romani- 
zada que helenizada, e o povo con
tinuou a falar aramaico e outros 
dialetos semitas. O domínio ro
mano foi um período particular
mente harmonioso, e a Síria forne
ceu ao império alguns de seus 
homens mais célebres, como os im
peradores Sétimo* Severo, Cara- 
cala* e Heliogábalo*.

Depois da conversão de Paulo* 
(no caminho de Damasco), a Síria 
tornou-se um dos principais cen
tros difusores do cristianismo*. Foi 
de Antioquia que os apóstolos saí
ram  para evangelizar os gregos, e 
nessa cidade instalou-se a sé do pa- 
triarcado. Em 330 d.C., quando os 
bizantinos sucederam os ociden
tais, a Síria tornou-se o segundo 
centro religioso e intelectual do 
oriente cristão, superado apenas 
por Bizâncio, sede do império. Mas 
em 4 5 1 a Igreja síria adotou o mo- 
nofisismo (doutrina que identifi
cava as duas naturezas atribuídas 
a Cristo, sustentando que a divina 
havia sido absorvida pela humana). 
Uma minoria de cristãos consti
tuída pelos melquitas permaneceu 
fiel à ortodoxia de Bizâncio (Cons
tantinopla).

A Síria deixou de fazer parte do 
império bizantino no início do sé
culo VII, quando os reis sassânidas 
da Pérsia atacaram a região.

A essa invasão seguiu-se pouco 
depois a dos árabes* muçulmanos, 
que em 640 já  haviam dominado 
inteiramente o país. Daí em diante, 
a Síria permaneceria ligada ao isla
mismo , como parte da grande na
ção árabe. Em 661, tornou-se o 
centro do império islâmico domi
nado pelos Omíadas (parte da tribo 
dos coraichitas. à qual pertencera 
Maomé*). Esse clã veio a estabele
cer uma monarquia autoritária 
com sede em Damasco, chefiada 
por Ibn-Abou-Sofyan Moawiya 
(603-680).

Damasco deixou de ser a capital 
do império muçulmano em 750, 
quando os Abássidas — descen
dentes de Abbas ibn-el-Mouttalib 
(?-653) —  tomaram o poder e mu
daram  a sede do império para 
Bagdá, no Iraque.

Em 878, o governador egípcio 
Ahmed Ibn Tulum (?-884) insur
giu-se contra Bagdá e invadiu a 
Síria, anexando-a a seu território. 
A dominação egípcia, como a dos 
romanos, permitiu autonomias lo
cais: os Hamdânidas, por exemplo, 
reinaram na região de Alepo de 
944 a 1003, e em 997 empreende
ram a conquista do norte do país.

A autonomia foi breve: em 1075, 
chegaram os turcos seldjúcidas, 
que dominaram o país durante 
vinte anos. Depois, as brigas entre 
eles levaram a um apartilha de suas 
possessões em varios emirados 
(como Alepo, Damasco e Trípoli).

A Slria fo i uma encruzilhada de civilizações. (M esquita de Ali a l-H ag .)

E integrou vários im périos. (À esquerda, busto que se supõe de Sargão, rei 
de A cad : à d ireita, Antíoco I I I .  últim o soberano dos Selâucidas.)
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Dam asco, a atual capital do país, fo i tam bém  a sede do mundo m uçulm ano.

A arte acompanhou a expansão assíria. (Baixo-relevo. século V II I  a.C .) A  região foi um  pólo cultural do Im pério Romano. (Teatro do séc. I a .C .I

O país dividia-se também no plano 
religioso: além da separação entre 
os cristãos (monofisitas e melqui- 
tas), surgiram várias seitas heréti
cas muçulmanas.

Fragmentado nos âmbitos polí
tico e religioso, o país ofereceu 
pouca resistência às Cruzadas* do 
Ocidente, que chegaram a partir de 
1098 e tomaram a região costeira, 
fundando Estados latinos: os con
dados de Trípoli e Edessa e o prin
cipado de Antioquia. No interior, 
as cidades principais (Alepo, Da
masco, Homs e outras) resistiram e 
constituíram as bases do ataque 
aos cristãos. Estes sofreram a pri
meira grande derrota em 1187, na 
batalha de Hattin, vencida pelo sul
tão egípcio Salah-al-Din (Sala- 
dino*), que se dedicava à recons
trução do império muçulmano 
desde 1174. Entretanto, a expulsão 
dos cristãos europeus só se comple
taria  em 1291, quando os exércitos 
do emirado mameluco do Egito 
derrubaram a última defesa dos 
cruzados, em São João d'Acre.

Durante o domínio egípcio (que 
durou até 15 16), a Síria sofreu qua
tro invasões mongólicas (a maior 
delas por Tamerlão*, em 1400/01). 
Foi um período de decadência, de
vido à administração ineficiente e 
corrupta, à devastação promovida 
pelos mongóis* e à peste (cinco epi
demias destruíram um terço da po
pulação no século XIV).

O Império Otomano* de Selim I 
(1467-1520) anexou a Síria em 
15 16 e dividiu-a em três provín
cias: Alepo, Damasco e Trípoli, 
governadas por paxás turcos sub
metidos ao poder central de Cons
tantinopla. Ò domínio turco, entre
tanto, baseava-se quase 
exclusivamente na cobrança de im
postos: os sírios tinham suas liber
dades garantidas desde que pagas
sem regularmente os tributos.

Com o tempo, os paxás foram 
adquirindo tantas vantagens que 
um deles, Ahmed Al-Jazzar, reinou 
sobre a Síria como monarca autô
nomo de 1785 a 1804.

Em 1831, o Egito entrou em 
guerra com a Turquia e ameaçou

invadir Constantinopla; a crise ter
minou com o trataao de Kutayeh, 
pelo qual os turcos abriram mão da 
Síria (1833).

Os sírios reagiram ao domínio 
egípcio desencadeando uma revolta 
em 1840. França e Inglaterra inter
vieram a seu favor e os egípcios fo
ram expulsos; restabeleceu-se o 
domínio turco.

A partir dessa época, o Ocidente 
começou a recuperar sua influência 
na região, através de missões reli
giosas (a pretexto de defender as 
minorias cristãs), trocas comerciais 
e penetração cultural.

Nacionalism o e traição

O surgimento do nacionalismo 
árabe nos anos que precederam a 
Primeira* Guerra Mundial aumen
tou a resistência da Síria ao domí
nio turco. Foi nesse país que se de
senvolveram as primeiras 
organizações secretas do moderno 
nacionalismo árabe. A mais impor
tante delas foi o comitê dos “jovens 
árabes” —  “Al Fatah” — , fun
dado em 1911 em Paris. Em maio 
de 1915, numa conferência secreta 
em Damasco, os membros dos co
mitês Al Fatah e Al-Ahd, jun ta
mente com o emir Faiçal 
(1883-1933) —  filho do xerife de 
Meca, Ali Ibn Hussein (1853-1931) 
-—, acertaram os planos para a 
eclosão da revolta arabe contra a 
Turquia (então aliada da Alema
nha na guerra contra a Inglaterra).

Os ingleses prometiam garantir a 
independência árabe — do Medi
terrâneo ao golfo Pérsico e da fron
teira norte da Síria ao sul da penín
sula Arábica — caso os arabes 
expulsassem os turcos.

Os árabes aceitaram e, sob o co
mando do mercenário inglês Tho- 
mas Edward Lawrence* (“ Law- 
rence da Arábia”), entraram 
vitoriosos em Damasco (1918). O 
emir Faiçal estabeleceu um go
verno nessa cidade e foi procla
mado rei da Grande Síria, por um 
congresso nacional, em 11 de 
março de 1920. Mas tratados se
cretos assinados entre a Inglaterra
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e a França (acordos de Sykes-Pí- 
cot, em 1916, para a partilha do 
império turco) dividiam a Grande 
Síria em duas zonas de influência: 
a região sírio-libanesa caberia à 
França e o restante à Inglaterra.

Apesar da indignaçao síria, a 
França teve suas pretensões apro
vadas pela conferência de San 
Remo (1920) e, em 1921, o gen.
Henry Gouraud (1867-1946) ocu
pou Damasco. Faiçal foi expulso 
do país e aceitou o trono do Iraque 
(composição que foi sugerida pela 
Inglaterra).

Dessa forma, o desmembra
mento do Império Otomano, em 
vez de favorecer a formação de um 
grande Estado árabe, levou à sub
divisão da Grande Síria em quatro 
territórios: a Síria (cuja costa foi 
reduzida a uma ^janela” para o 
Mediterrâneo), o Líbano*, a Trans- 
jordânia e a Palestina. Ao mesmo 
tempo que as potências ocidentais 
criavam a Palestina, Londres nego
ciava com os judeus (em 1917) a 
famosa Declaração Balfour, pro
pondo criar no mesmo local uma 
pátria judaica.

O nacionalismo árabe ainda foi 
responsável por muitas rebeliões 
contra a ocupação francesa — a 
principal foi a de Djebel Druso, de 
1925 a 1927 — , mas todas foram 
sufocadas.

A amplitude do movimento le
vou o governo francês do socialista 
Leon Blum* a prometer a indepen
dência à Síria num prazo de três 
anos a partir dos acordos de Vie- 
not, em 1936. Entretanto esses 
acordos nem mesmo foram ratifica
dos pelo Parlamento francês.

Em 1940, com a França ocu
pada pelos nazistas, o governo co
laboracionista de Vichy apoiou a 
ação da Alemanha no Oriente Mé
dio. Mas as tropas anglo-francesas 
conseguiram retomar a Síria em 
1941 e, em julho desse ano, o gene
ral Georges Catroux (1877- ), 
representante de Charles De*
Gaulle, prometeu solenemente aos 
sírios a independência que foi teori
camente reconhecida em setembro.

As eleições, em agosto de 1943, 
levaram ao poder o primeiro go
verno da República síria (composto 
de elementos nacionalistas). Ape
sar dessa autonomia formal, a tu
tela francesa permanecia. Em maio 
de 1945, De Gaulle chegou a en
viar tropas ao Líbano e a aviação 
francesa bombardeou Damasco.
Mas Londres lançou um ultimatum  
aos franceses para que se retiras
sem do pais.

A independência efetiva deu-se a 
17 de abril de 1946, quando o úl
timo soldado francês deixou a 
Síria.

Luta contra Israel

A £íria  integra a Liga dos Esta
dos Árabes desde o surgimento da 
organização (março de_ 1945) desti
nada a impedir a criação de um ter
ritório juaeu na Palestina. A pro 
clamaçao do novo Estado (Israel*), 
em 1948, levou a Síria à guerra 
com os israelenses, da qual saiu 
derrotada, juntamente com outros 
países árabes. O descontentamento 
em relação a esse fracasso abalou
0  aoverno, e os militares assumi- , _  ___ , .
ram O poder. Sucederam-se vários Agregando grande p a r t o  da população, o islam .sm o in flu iu  n a  a r t e e  n a  a r q u i t e t u r a . (M esquita de Courfiard.)
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j l ?  / o ld le b  

4J?trÁsh. \St>/ghur

B ir Trelawi

Sheddadi
SaUra h

Zelan

[Abu Duhur ÍQMarqada
O Ru safa

0Q a l'A i El-Mc
(Palmyra) J

Bir Haba <= 
Al-MayãdiJe d id

pAI-AtharahT a rlu í

Es Salihiye

E i r A b ú ° '
E l-Faw aris

Abu Kamalj) j
' B ir Humeima

El Qaryait

oYabrud

3*n.VM 
Seesarpa 

PEI Ou

Bu raq

Shahbar



Síria 291

governantes, numa série de golpes 
militares: coronel Husni Al Zaim 
em março de 1949; coronel Sami 
Al Hinnawi em agosto do mesmo 
ano; tenente-coronel Adib Al Shis- 
hakli em dezembro. Este último, 
que em 1951 dissolveu os parla
mentos e em 1952 aboliu os parti
dos políticos, foi derrubado em 
1954 e substituído por Choukrí Al 
Kuwatli, que restaurou o regime 
parlamentar e, em 1.° de fevereiro 
de 1958, proclamou com Nasser* a 
junção sirio-egípcia na República 
Árabe Unida (RAU*).

Também com Al Kuwatli come
çou a aproximação sírio-sovíética. 
Ele permitiu a existência legal de 
um Partido Comunista (situação 
única no Oriente Médio) e assinou 
um acordo para o fornecimento de 
armas pelos russos.

Alegando que os mais altos pos
tos da hierarquia do governo da 
RAU eram atribuição quase exclu
siva dos egípcios, os sírios rompe
ram a união política em 1961, após 
a deflagração de um golpe militar.

Novo golpe, em 1963, levou ao 
poder o, Baath (Partido da Ressur
reição Árabe), que pretendia agru 
par os países árabes sob um regime 
socialista: a constituição provisória 
de 1964 chamava o país de “ Repú
blica democrática, popular socia
lista e soberana”. O novo governo 
empreendeu no setor econômico-fi- 
nanceiro reformas que incluíram a 
nacionalização de bancos, de em
presas e do petróleo.

Tensões internas no Baath con
duziram ao golpe de 1966, em
preendido pela ala radical do par
tido. O primeiro-ministro do novo 

overno, Dr. Yusit Zeayen 
1931- ), obteve financiamento 

russo para a barragem de Tabqa e 
firmou um tratado com o Egito (4 
de novembro de 1966), segundo o 
qual qualquer agressão contra um 
dos países equivalia a uma agres
são contra o outro. Esse acordo ga
rantiria a participação conjunta 
com o Egito nas guerras contra Is
rael, em 1967 e 1973.

Na fronteira sírio-israelense 
ocorriam freqüentes incidentes, 
cuja gravidade aumentou em aeril 
de 1967, com alguns combates de 
artilharia na região do lago Tibe- 
ríades.

Em junho do mesmo ano, eclo
diu a Guerra dos Seis Dias, na qual 
os' israelenses se apossaram do pla
nalto de Golan, território sírio.

As divergências internas no Baath 
agravaram-se com a perda de Go
lan. A ala radical ou civil, que deti
nha o poder através de Nouredine 
Atassi (1929- ), presidente 
desde 1966, achava que só seria 
possível combater eficazmente Is
rael após a derrubada de governos 
árabes considerados reacionários, 
o que levava o país a um crescente 
isolacionismo em relajão a seus vi
zinhos (Jordânia e Arabia Saudita).

Em setembro de 1970, uma uni
dade mecanizada síria interveio em 
favor de uma tentativa de golpe 
contra o rei jordaniano Hussein 
(1935- ) e sofreu séria derrota. 
A ala liberal ou militar do Baath 
criticou severamente o governo por 
isso e as pressõeslevaram  o presi
dente Atassi à renúncia.

A ala radical, majoritária, pre
parava-se para substituir o chefe de

governo quando a ala militar deu 
um golpe de Estado, levando ao po
der o general Hafez Assad, a 13 de 
novembro.

A Constituição aprovada em 31 
de janeiro de 1973 fortaleceu bas
tante o presidente, conferindo-lhe 
um mandato de sete anos e o di
reito de declarar guerra, estado de 
urgência, mobilização geral, disso
lução da Câmara e veto às leis par
lamentares.

Em outubro de 1973, a Síria e o 
Egito empreenderam nova guerra 
contra Israel, visando à recon
quista de seus territórios ocupados 
pelo inimigo na Guerra dos Seis 
Dias.

Depois de semanas de luta, a 
guerra não se definiu, embora no. 
campo diplomático os israelenses 
passassem a enfrentar grandes 
pressões para devolver aos árabes 
seus territórios.

Assíria e Mesopotâmia

O país divide-se em duas regiões 
naturais: a ocidental ou Síria histó
rica, que os romanos chamavam 
“ Assíria” ; e a oriental, que ocupa 
áreas da alta Mesopotâmia.

A região ocidental defronta-se 
com o Mediterrâneo num reduzido 
litoral de 150 quilómetros. Depois 
de uma estreita faixa costeira, es- 
tendem-se os contrafortes do Dje- 
bel (“monte”) Ansariya, transponí- 
vel apenas em dois lugares: ao sul 
pelo corredor que serve à estrada 
Ho ms— Trípoli; e ao norte pelo 
vale do Nahr-al-Kabir, através da 
milenar estrada que liga Alepo à 
costa. Os montes Ansariya baixam 
progressivamente a leste, em dire
ção à fenda por onde corre o rio 
Oronte (fossa tectônica conhecida 
por Chab e que é um prolonga
mento da Ghor palestina e da Be- 
kaa libanesa). Ao sul dos montes, 
a fronteira com o Líbano segue a 
crista da cordilheira Antilíbano e 
do maciço de Hermon (onde fica o 
ponto culminante do pais: 2 814 
metros).

Na época da formação dessa 
cordilheira ergueu-se também 
grande quantidade de material 
eruptivo, originando o maciço de 
Djebel Druso, que se orienta para 
o norte e chega a alcançar 1 765 
metros no monte Tell-al-Giaina. A 
oeste dessas montanhas, abre-se o 
planalto de Hauran, recoberto de 
estepe e que na Antiguidade foi in
tensamente cultivado.

Avançando para o interior, a re
gião ocidental perde lentamente al
tura até atinjgir a vasta zona do de
serto da Síria — a parte mais 
desolada e menos povoada do país, 
constantemente cruzada por tribos 
nómades de pastores.

A região oriental é um vasto pia 
nalto tabular atravessado pelos 
montes Djebel Sharqui e Djebel 
Bishri, de alturas modestas. Recebe 
menos de 145 milímetros de chuvas 
por ano, mas tem amplas zonas fér
teis nas proximidades da Turquia, 
perto dos montes Taurus. Das ver
tentes desses montes, banhadas por 
chuvas abundantes, descem nume
rosos cursos de água, que irrigam 
uma boa faixa de terras ao longo 
da tronteira norte, antes de se per
derem no deserto. É o caso do Qu- 
wayq, que abastece Alepo até desa-

Na Idade M édia , os sírios enfrentaram  os cruzados. (Krak de Chevaliers.)

E, no interior, cidades como Damasco (no alto. igreja de São Paulo) e Alepo 
conseguiram  resistir e m anter as bases do ataque aos cristãos.
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M aior riqueza da nação, o petróleo produz tam b ém  crises internacionais.

parecer no charco de Matk. Outra 
zona fértil da região oriental fica 
ao longo do curso do Eufrates e de 
seu afluente Khabur, região que os 
árabes chamam Al Gezira (“a 
ilha”).

São as cheias primaveris do Eu
frates (ou Al-Furat) que permitem 
o cultivo de extensa faixa de terra 
ao longo de suas margens. Nas
cendo na Turquia e juntando-se ao 
Tigre no Iraque, o Eufrates per
corre aproximadamente 500 quilô
metros do território sírio.

A Síria conta, portanto, com 
uma rede hidrográfica bem apro
veitada, apesar de não ter nenhuma 
nascente importante em seu territó
rio. Na zona mesopotâmica, desta
cam-se o Belikh e o Khabur, 
afluentes do Eufrates. Na região 
ocidental, os rios mais importantes 
são o Oronte, que desempenha pa
pel de destaque na vida dos habi
tantes da região noroeste, e o Ba- 
rada, que abastece a região de 
Damasco antes de terminar numa 
laguna salgada.

Essas condições naturais deter
minam três tipos de clima. Na 
costa, ele é mediterrâneo, com tem 
peratura média anual de 2 0  graus 
Celsius e pluviosidade de 1 100 
milímetros por ano. Na zona esté- 
pica intermediária as chuvas bai
xam para 500 milímetros anuais e 
as temperaturas também caem para 
a média de 18 graus. N a região in
terna, a oriental, as chuvas médias 
de 140 milímetros reduzem-se para 
1 0 0  milímetros no deserto, e a tem
peratura (em julho) oscila entre os 
extremos de 10 e 48 graus Celsius.

Na primavera, grande parte do 
planalto interno —  mais estepe que 
deserto — cobre-se de vegetação 
(flores, anémonas, asfódelos, 
gramíneas, etc.), logo ressecada 
pejo sol do verão. Nas demais re
giões, a vegetação é rica e variada, 
embora não haja florestas. O patri
mônio florestal, beneficiado pelas 
condições climáticas, foi reduzido

pelo homem; menos de 3% do terri
tório apresentam-se cobertos de 
bosques.

Agricultura e petróleo

A Síria ainda é definida como 
um país agrícola, mas 60% de sua 
população vive nas cidades e ape
nas um terço do território é cultivá- 
vel. A principal riqueza não vem 
do cultivo dos campos, mas da ex
tração de petróleo.

A agricultura gerava cerca de 
40% da renda nacional, em 1970, 
mas apenas 9 500 quilômetros qua
drados eram cultivados, produ
zindo principalmente cereais, além 
de algodão, frutas, legumes e fumo. 
Em 1968, o país produzia 625 000 
toneladas de trigo, 512 0 0 0  de ce
vada, 8  000 de milho, 37 400 de 
milhete e sorgo, 8  500 de fumo, 
57 500 de lentilha e 166 000 de be
terraba de açúcar.

Quando se programou a barra
gem de Tabqa, previa-se que entra
ria em funcionamento em 1974 e 
que teria capacidade de 2 0 0  0 0 0  
quilowatts, devendo permitir o 
aproveitamento do dobro da ãrea 
cultivada.

Em sua política de reforma da 
propriedade, o governo distribuiu 
terras/ a pequenos agricultores que 
se reúnem em cooperativas e go
zam de assistência oficial.

A pecuária é a principal ativi
dade nas zonas menos férteis. O 
pais tem um rebanho em que pre
dominam os ovinos (5 938 000 ca
beças), além de 779 000 caprinos, 
497 000 bovinos, 235 000 asininos, 
65 000 muares, 63 000 eqüinos e 
12 000 camelos (dados de 1969).

A maior parte da população que 
vive no campo (80%) é constituída 
de felás  (agricultores sedentários). 
O restante é composto de pastores 
de carneiros (seminômades) e de 
camelos (nômades).

A população urbana dedica-se 
principalmente ao comércio e ao

A questão do Oriente M édio fez surgir organizações, como a Al Fatah. M u i
tos acom panharam  o conflito através dos jornais.

artesanato. A atividade industrial 
concentra-se em torno das princi
pais cidades e é quase toda com
posta de estabelecimentos têxteis 
de algodão, além do beneficia- 
mento de produtos agrícolas.

O desenvolvimento industrial, 
que passou a ser estimulado por 
volta de 1970 pela construção de 
hidrelétricas como a de Tabqa, foi 
prejudicado pela carência de reser
vas minerais. As jazidas existentes
— de cromo, manganês, ferro, co
bre, chumbo e zinco —  são pouco 
expressivas.

Só na década de 1960 foi desco
berta (na região de Al Gezira) a 
grande riqueza mineral da Síria: o 
petróleo, que se tornou o maior 
produto nacional (2 300 000 tone
ladas por ano).

O comércio exterior se fazia, até 
1966, principalmente com o 
Líbano, a França e a Itália.

A crescente influência soviética

alterou a situação e, já  no ano de 
1966, 37% das exportações diri
giam-se aos russos.

Como as demais economias sub
desenvolvidas, a Síria exporta ma
térias-primas e produtos agrícolas e 
importa máquinas, manufaturados 
e produtos químicos dos países de
senvolvidos.

Com uma balança de pagamen
tos deficitária e 70% do orçamento 
destinado à defesa, o país apresen
tava uma situação econômica deli
cada em 1970, o que foi agravado 
pelos sérios prejuízos sofridos com 
os bombardeios aéreos na guerra 
de outubro de 1973.

VEJA TAM BÉM : Árabes; Ásia; 
Assírios; Babilônios; Islamismo; 
Líbano; Oriente Médio; Oriente, 
Questão do; Otomano, Império; 
R A U .
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Sistema

Sistema é um conjunto de obje
tos unidos por alguma forma de in
teração ou interdependência. De 
maneira geral, qualquer conjunto 
de partes unidas entre si pode ser 
considerado um sistema, desde que 
as conexões entre as partes e o 
comportamento do todo sejam o 
foco de atenção.

Sob a diversidade de fenômenos 
(antes estudados isoladamente por 
ciências separadas) encontra-se 
uma identidade básica que pode ser 
expressa por meio de um repertório 
único de conceitos e problemas. O 
ponto de vista “ sistêmico” desen
volvido em conexão com a ciberné
tica* resultou do progresso obtido 
no estudo do comportamento de 
sistemas animados e inanimados, 
constituindo uma síntese de investi
gações em áreas como a automa
ção*, o processamento de dados, a 
comunicação e a computação em 
geral, bem como pesquisas ligadas 
a biologia, à neurofisiologia, a eco
nometria, à pesquisa operacional e 
à administração. Esses processos 
convergentes conduziram à noção 
abstrata de sistema como eixo de 
uma nova e independente disciplina
— a Teoria dos Sistemas. Deve-se 
ao matemático Norbert Wiener* a 
introdução dos conceitos básicos 
que formam a essência dessa teo
ria. Entre os cientistas que se ocu
param com sistemas vivos, con
tudo, foi um biólogo —  Ludwig

von Bertallanfy — quem percebeu 
a unidade essencial dos conceitos 
empregados em distintos campos 
da ciência, chamando a atenção 
para a necessidade de reconhecer a 
teoria dos sistemas como um domí
nio com direito próprio. A obra dos 
teóricos motivados pelo estudo de 
sistemas biológicos é mais em
pírica e qualitativa que a dos teóri
cos que se ocupam de temas físicos.

A identificação

Um conjunto de partículas que 
se atraem mutuamente (como o sis
tema solar), um grupo de pessoas 
em uma organização, uma rede in
dustrial, um circuito elétrico, um 
computador ou um ser vivo consti
tuem exemplos de sistemas. Em 
muitos casos, um conjunto de ele
mentos pouco familiares não se re
velará como sistema até que suas 
partes “ importantes” sejam desta
cadas e organizadas. Assim, a no
ção de sistema, longe de correspon
der imediatamente a um “dado” 
exterior, está ligada a uma forma 
de selecionar e organizar informa
ções. É difícil dizer onde começa e 
onde termina determinado sistema: 
os limites entre um sistema e seu 
“ambiente” comportam certa dose 
de arbitrariedade e, de fato, o uni- 
ver so parece estar formado de múl- 
tiplos sistemas que se interpene
tram  mutuamente.

Desse modo, tanto é possível 
passar de um sistema dado para 
outro sistema mais amplo e que o 
abrange, como para uma versão 
menor e nele contida. O que im
porta é que aquilo que o investiga
dor decida considerar como sis

tema apresente o caráter de “todo” ; 
e existem alguns critérios heurísti
cos que podem auxiliar a decisão. 
Assim, no reconhecimento de um 
sistema acham-se envolvidos três 
passos: a identificação de relação 
entre as partes componentes, a lo
calização de um padrão que rege as 
conexoes encontradas e a percep
ção de uma “finalidade” no arranjo 
visto como um todo.

Os problemas

Embora superposta à teoria dos 
circuitos, à teoria da informação*, 
à engenharia dos sistemas e a ou
tras areas de investigação, a teoria 
dos sistemas é caracterizada por 
problemas próprios. Entre estes, 
encontra-se o da classificação — 
que consiste em determinar as pro
priedades gerais do sistema consi
derado. O problema da caracteriza
ção, por outro lado, consiste em 
representar as relações entre “en
tradas” (estímulos recebidos pelo 
sistema) e “saídas” (reações apre
sentadas), de preferência em forma 
matemática.

_ Um problema de especial rele
vância e o problema da identifica
ção — determinar quando é possí
vel afirmar que um sistema dado é 
equivalente a outro, em termos de 
seu comportamento.

Outros temas dizem respeito ao 
controle e programação (especifi
cação das entradas que resultam no 
comportamento desejado), à otimi- 
zaçao (escolha do sistema que 
apresenta um desempenho ideal), à 
aprendizagem e adaptação (projeto 
de sistemas que se adaptem a mu
danças ambientais e aprendam a 
partir da experiência) e à estabili
dade e controlabilidade.

A tarefa de classificação depa
ra-se com a enorme diversidade dos 
sistemas concretos. Eles podem ser 
lineares ou não lineares (conforme 
o tipo de formulação matemática 
empregado em sua descrição), va
riantes ou não com o tempo, discre
tos (caracterizados por dados 
amostrais), ou contínuos, deter- 
minísticos ou probabilísticos, de 
pequena ou grande escala. Stafford 
Beer propõe um critério de classifi
cação baseado na complexidade e 
na probabilidade.

Dessa forma, um sistema com 
poucas partes é simples; um sis
tema com muitos componentes, po
rém descritível, é complexo; e siste
mas complicados demais para 
serem descritos em pormenores são 
excessivamente complexos.

Quanto à probabilidade, um sis
tema é determinístico quando, dado 
o último estado em que se encon
trou, é possível prever sem erro o 
estado seguinte; e probabilístico 
quando, ao contrário, não é possí
vel uma previsão absoluta, mas 
apenas uma aproximação estatís
tica do comportamento real. (O 
quadro acima exemplifica essa 
classificação.)

Características de sistemas

Quase todos os sistemas vivos 
são “abertos” : ou seja, trocam 
energia ou informação com o meio. 
Um sistema fechado —  no qual as 
trocas com o meio circundante são 
praticamente nulas — é exemplifi
cado por uma reação química em 
um recipiente hermeticamente se
lado. Essa distinção, contudo, não 
é absoluta, pois um sistema aberto 
pode tornar-se fechado se as trocas 
com o meio forem interrompidas 
ou se for incluído, no que é consi
derado “sistema” , o próprio meio 
ambiente.

Outra característica importante, 
sobretudo dos sistemas orgânicos, 
é a adaptação. Os sistemas adapta- 
tivos sao dotados da capacidade de 
reagir ao meio de modo favorável 
a sua própria continuidade: tudo se 
dá como se os organismos se diri
gissem a um “ fim”, ao qual se 
orientariam a despeito da flutuação 
dos estímulos externos. E, no caso 
de um organismo vivo, o “fim” é 
a pura e simples sobrevivência. 
Presente em toda a biologia, a no
ção de “finalismo” desempenha um 
papel particular na teoria da evolu
ção* — centrada no conceito de 
adaptação*.

O “finalismo” em questão não 
designa um comportamento “ inten
cional”, e sim processos que simu
lam uma orientação. Uma contri
buição importante da cibernética à 
biologia constitui justamente em 
desvencilhar os fenomenos teleoló- 
gicos (de orientação) da  aura mís
tica que os tornavam suspeitos a 
muitos cientistas.

Ao nível do corpo humano, o 
comportamento adaptativo é evi
denciado por diversos mecanismos 
que tendem a manter determinadas 
variáveis fisiológicas dentro de cer
tos limites —  são os chamados me
canismos homeostáticos. Um deles 
é visto na reação instintiva de tre
mor pela qual o corpo humano 
“procura” compensar o frio com o 
calor produzido pelo movimento. 
Um conceito intimamente ligado

A noção de sistema está ligada a uma form a de selecionar e organizar infor
mações, como num m icrocircuito (acim a, sobre a cabeça de um prego).
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ao de adaptação é o de estabili
dade: um sistema é estável quando 
certas variáveis tendem a conser
var-se dentro dos limites determi
nados. O corpo humano é estável 
com relação à variável tempera
tura, e sua capacidade de adapta
ção térmica está vinculada à m anu
tenção dessa estabilidade.

O fenômeno da estabilidade não 
se restringe, no entanto, apenas a 
organismos: um caso puramente 
mecânico é o termostato, aparelho 
que assegura a manutenção de uma 
temperatura aproximadamente 
constante em um ferro de passar, 
por exemplo.

A noçao de estabilidade desem
penha um papel central no campo 
da engenharia de comunicações. A 
estabilidade de um sistema está li
gada à capacidade de utilizar a ex
periência passada (“saídas”) como 
informação para orientar o com
portamento futuro (“entrada”). 
Dessa maneira, o comportamento 
de sistemas estáveis é controlado 
pelos desvios que são cometidos no 
passado por meio do mecanismo 
conhecido como retroação* (feed- 
back).

O ponto de vista 
matemático

Uma definição explícita e opera
cional de sistema encontra dificul
dades intransponíveis quando se 
entende pelo termo um objeto con
creto: qualquer “ sistema” assim en
tendido apresenta uma multiplici
dade infinita de variáveis que é 
impossível dominar na totalidade. 
O ponto de vista matemático con
siste em destacar no fenômeno va
riáveis que sejam significativas: 
“ sistema" passa a significar um 
conjunto de variáveis submetidas a 
condições precisas.

Quando um sistema é descrito 
por uma série de variáveis — ' x,, 
x,, . . ., xn — , cada “estado” por 
ele atravessado torna-se caracteri
zado pelos valores assumidos por 
cada uma das variáveis em ques
tão. Para estudar o comportamento 
da entidade assim definida é sufi
ciente estudar o que acontece com 
cada variável no decorrer do tempo
— e exatamente nesse ponto o ca
ráter de “sistema” é testado com 
precisão. Considere-se a variável 
x , : o problema consiste em descre
ver a passagem do valor x, para o 
valor consecutivo x’r  Se o sistema 
se comporta de maneira determi
nada, o novo valor x', dependerá 
dos valores x,, x ,, . . ., x„, ou pelo 
menos de alguns aeles.

O mesmo deve ocorrer com as 
demais variáveis, de forma a que se 
obtenha por fim um novo “estado”
— x’,,  x 2, . . ., x’n —  a partir do 
estado anterior. Isso exprime o fato 
intuitivamente verificável de que 
cada componente de um sistema 
depende dos demais.

O conjunto de equações que ex
pressa o valor futuro de.cada variá
vel como função do valor atual é 
a representação canônica do sis
tema: a informação padronizada 
que um matemático espera para es
tudar suas propriedades.

Quando as variáveis que descre
vem o sistema são numéricas, o 
comportamento pode ser expresso 
de maneira geometrica. Assim, se o

Os números do sistema binário podem ser representados em algarism os, em  fita  ou cartão (furo para passagem  
de sinal e sua ausência), num a lâm pada (acesa e apagada) e no com putador (interruptor aberto e fechado).

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o

O ° ° 0 0 0 0 0 0 0 0

° o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

O surgim ento da concepção de número envolve conceitos de ordem  e m é
todo dedutivo. Por exem plo, para representar o tam anho de seu rebanho, 
um  pastor desenha cada ovelha. Depois, substitui cada desenho por um sím 
bolo mais simples (um  círculo). A final, ele ordena os círculos em filas e per
cebe que o com prim ento delas é proporcional à quantidade de ovelhas. Po
derá então dar um nom e (número) a cada um  dos com prim entos de fila.

sistema é descrito por duas variá
veis x  e y ,  cada estado é represen
tado por um ponto no plano (colo
cando x  e y  como abscissa e 
ordenada). A passagem de um es
tado para outro será visualizada 
como um deslocamento do ponto 
no plano ou espaço de fase. O com
portamento do sistema corresponde 
as trajetórias possíveis no espaço 
de fase, ou seja, às sucessões de es
tados que o sistema pode vir a atra
vessar.

Nesse caso, quando a partir de 
um estado inicial existe uma única 
trajetória possível, diz-se que o sis
tema é determinístico.

Um sistema universal

Introduziu-se na década de 1930 
um sistema que, sendo extrema
mente geral e permitindo simular 
toda ação programada ou ato de 
cálculo, presta-se de maneira exem
plar à formulação matemática. A 
cada momento, a máquina “ lê” um 
símbolo (retirado de um alfabeto fi
nito) impresso sobre uma fita, e 
“responde" com uma instrução 
para imprimir outro símbolo no es
paço “ lido” e para que a fita se 
desloque (à direita ou à esquerda). 
Ao mesmo tempo, fornece uma ins
trução sobre o estado que será as
sumido no momento seguinte. 
Dessa forma, o símbolo que a má
quina lerá no tempo t, e seu estado 
em t, serão determinados pelo sím
bolo que lê em t0. Simbolizando 
por e0, s0, e, e s. respectivamente 
o estado e o símbolo no tempo t0 
e o estado e símbolo no tempo t,, 
o comportamento da máquina pode 
ser descrito pelas equações e, =  f 
(e0, s0) e Sj =  g (e., s0), o n d e /e  
g sao funções definidas para os va
lores de e e s —  trata-se da repre
sentação canônica do sistema.

Dado um estado e uma entrada 
iniciais, o comportamento futuro 
do sistema não dependerá mais do 
tempo, mas apenas das funções f  e 
g: para alguns autores essa é a es
sência do conceito de causalidade*.

A importância dessa representa
ção esta em que ela é aplicável. 
Além do mais, ela pode ser esten-
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Sistema Político

Construído por analogia com os 
sistemas* capazes de autocontrole 
de que trata a cibernética*, o con
ceito de sistema político veio subs
tituir duas concepções tradicionais 
que definiam o objeto da ciência 
pojítica*: uma que, limitando esse 
objeto ao estudo do Estado*, foi 
considerada restritiva e insufi
ciente; e outra, muito ampla e ines- 
pecífica, que estendia o estudo a to
das as manifestações do poder*.

Para David Easton — em A 
Framework fo r  Polithical Analysis 
(Uma Teoria de Análise Política)
— sistema político é o conjunto de 
interações pelo qual se realiza em 
determinada sociedade* a “aloca
ção autoritativa de valores” .

Esse “conjunto de interações” ou 
“mecanismo" existente em qual
quer sociedade “e assumindo for
mas diferentes, conforme as pecu
liaridades de cada uma delas”, 
consistiria nas múltiplas relações
—  entre indivíduos, grupos, clas
ses, organizações, etc. —  responsá
veis pela tomada de decisões e pela 
execução delas (ou seja, pela “ alo
cação autoritativa de valores”).

Nenhuma sociedade pode subsis
tir se não existe uma maneira de 
conhecer, formular e decidir sobre 
as questões que nela se apresentam 
continuamente. Admitindo ser utó
pico pensar que todas as questões 
e conflitos surgidos numa socie
dade possam ser resolvidos de 
forma espontânea, unânime e con
sensual, e considerando que toda 
decisão afeta a sociedade de modo 
diferencial, conlui-se que ela não 
subsistirá a menos que aquele
“conjunto de interações’ resulte em

decisões dotadas de autoridade* 
(“autoritativas”) e cuja observância 
seja portanto relativamente garan
tida de antemão.

Nessa noção de sistema político 
está implícito o mesmo contraste 
encontrado na teoria política clás
sica (em Hobbes*, por exemplo) en
tre uma situação de colapso, em 
que a sociedade parece incapaz de 
subsistir mesmo fisicamente, e ou
tra, em que alguma intimidade 
mínima de suas atividades parece 
estar assegurada. Essa continui
dade depende de que o conjunto de 
interações verificadas na sociedade 
seja compatível com a resolução 
dos problemas que se vão apresen
tando para decisão —  e essa com
patibilidade pode não ocorrer.

O conceito de sistema político 
sugere portanto que não existe na 
sociedade um equilíbrio autom á
tico ou espontâneo e que a conti
nuidade de suas atividades depende 
de um processo circunstancial e 
precário.

Conforme a teoria dos sistemas, 
o domínio da vida política está nas 
condições que favorecem ou não a 
operação daquele mecanismo atra
vés do qual sao desenvolvidas inte
rações que conduzem à gradativa 
resolução dos problemas.

Isso faz com que o estudo dos 
sistemas políticos não se restrinja a 
uma instituição ou forma histórica 
de organização das sociedades, 
como e o caso do Estado; nem a 
um tipo particular de regime* polí
tico, como a democracia liberal — 
onde a expressão “política” tende a 
designar apenas a atividade dos 
que controlam diretamente as insti
tuições do Estado (os poderes legis
lativo*, executivo* e judiciário*). ■

Abrangência

Política, na nova acepção da teo
ria dos sistemas, é toda atividade,

dida, sem que haja perda de genera
lidade, a sistemas contínuos e que 
apresentam um número qualquer 
de variáveis —  nesse caso, a repre
sentação constará de uma série de 
equações diferenciais.

A partir da formulação matemá
tica, algumas propriedades podem 
ser expressas mais precisamente. Se 
as funções ( f  e g no exemplo) são 
todas constantes, o sistema é está
tico: não se altera com o tempo. 
Caso contrário, é dinâmico. O grau 
de interdependência (ou inteireza) 
pode ser avaliado imediatamente: 
se toda variável depender de cada 
uma das demais, o sistema possui 
alto grau de integração. Por. outro 
lado, se cada função depende ape
nas de uma variável, por exemplo, 
o sistema possui poucas conexões 
internas. No caso extremo em que 
cada variável dependa apenas de si 
mesma (de seu estado no passado), 
o “ sistema” torna-se um mero con
junto de partes desconexas e inde
pendentes.

S istem as filosóficos

Em filosofia, sistema é um con
junto de idéias logicamente solidá
rias. A construção do sistema de 
Kant"' introduz uma nova e impor
tante condição: a presença de um 
princípio condutor que unifique e 
articule o todo.

A literatura filosófica do Ro
mantismo* apóia-se no projeto de 
derivar um sistema de um único 
princípio, tendo sido ele próprio

eventualmente apreendido pela in
tuição: é o ideal de Fichte* e de 
Schelling*.

Para Kant, a noção de sistema 
— indicando um todo orgânico 
que cresce “de dentro” em direção 
a uma finalidade —  desempenha 
papel importante, mas é com He- 
gel* que ela assumirá posição cen
tral : “ A ciência do Absoluto é es
sencialmente sistema, pois o 
concreto é concreto somente na 
medida em que se desenvolve em si 
e se mantém como unidade, isto é, 
enquanto totalidade”. Assim, para 
Hegel, apenas a totalidade é verda
deira. e as partes, sozinhas, são ne
cessariamente “falsas”.

A ênfase hegeliana na noção de 
sistema sefviu, depois, para avaliar 
retrospectivamente a obra de pen
sadores como Spinoza*, Leibniz*, 
Comte* e outros, nos quais a “ to ta
lidade” se encontrava mais implí
cita que explícita.

Filósofos como Kierkegaard* e 
Nietzsche*, contudo, expressaram 
uma radical oposição ao estilo sis
temático de filosofia representado 
sobretudo pelo idealismo alemão.

A noção de sistema tem sido de
senvolvida especificamente no âm
bito da lógica*, que estuda os siste
mas dedutivos e os sistemas 
formais em geral.

VEJA TAM BÉM : Cibernética; 
Ecossistema; Entropia; Homeosta- 
sia; Lógica; Wiener, Norbert.

Idéias logicamente solidárias podem constituir um sistema filosófico. 
Niçtische opôs-se radicalmente ao estilo sistemático de outros filósofos.
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toda interação que direta ou indire
tamente tenha a ver com a persis
tência em determinada sociedade 
dessa capacidade de decidir, bem 
como a forma, o conteúdo e as con
seqüências das decisões.

Por isso um sistema político não 
é algo que se possa descrever de 
início, mas que deve ser descoberto 
através de pesquisa — pois as inte
rações que result-am em alocações 
de valores variam muito conforme 
a sociedade e o momento histórico, 
e é bastante provável que não se li
mitem às relações que podem ser 
apreendidas estudando-se a estru
tura formal do Estado.

Numa sociedade, as interações 
mais significativas podem ser as 
que se estabelecem entre os poderes 
formais do Estado (executivo, legis
lativo, judiciário); em outra socie
dade, podem ser aquelas que ocor
rem entre o executivo ou mesmo 
parte dele (como, por exemplo), as 
forças armadas) e os grupos e orga
nizações não estatais mais impor
tantes (empresas, associações, gru
pos regionais, etc.).

Assim, para ser abrangente, o 
conceito de sistema político pro
cura estabelecer de antemão apenas 
determinadas características lógi
cas que são necessárias à percep
ção de diferenças, em certos mo
mentos decisivas, entre sociedades 
cujas instituições políticas podem 
se assemelhar sob um ponto de 
vista puramente formal.

O sistema e o poder

Essa conceituação permite que 
sejam incorporadas num plano de 
referência mais abrangente e siste
mático as preocupaçoes tradicio
nais da ciência política.

A antiga abordagem, que delimi
tava essa ciência como o estudo 
das relações de poder (segundo 
uma divisão das sociedades em 
“governantes" e “governados”), re- 
feria-se indiretamente à capacidade 
de decidir, que estaria baseada nas 
relações significativas entre agentes 
que detêm ou controlam algum tipo 
de recursos ou bases de poder. Mas 
ela não ressaltava com suficiência 
que essas interações formam neces
sariamente um sistema, por natu
reza, precário e contingente (e, por
tanto, sempre em processo de 
mudança).

Assim limitada, a visão tradicio
nal conduzia freqüentemente ape
nas ao estudo das características 
das lideranças* e das elites*, e dos 
recursos (riqueza, força militar, ca
risma, etc.) dos quais derivam seu 
poder.

Nesse ponto, a teoria dos siste
mas introduz uma reorientação 
quando afirma que. sejam quais fo
rem os recursos ou as característi
cas das elites e dos líderes, o pro
blema analítico fundamental é a 
contingência de suas interações — 
a continua formação e dissolução 
da capacidade de decidir na me
dida em que estes se defrontam ou 
se associam em busca de seus res
pectivos interesses.

Altera-se dessa maneira a ênfase 
da pesquisa, que recai não mais na 
capacidade (poder) de um agente A 
impor sua vontade a um agente B, 
ma? no total das interações entre 
A , B, C, . . .. K , indagando-se em

Para a estabilidade, é im portante  
transm itir normas è nova geração.

A articulação de interesses pode 
ser inform al, mas existe sem pre.

que medida elas resultam numa ca
pacidade efetiva de tomar as deci
sões e realizar as atividades recla
madas pela sociedade.

A indagação básica passa a refe- 
rir-se ao resultado global (“ sistê
mico”) dessa pluralidade de intera
ções: em que medida esses 
processos de intercâmbio resultam 
numa organização eficaz das ativi
dades necessárias à persistência da 
sociedade, ou, ao contrário, dificul
tam sua realização.

Sob esse ângulo, o colapso (ou, 
na expressão de Hobbes. a “guerra 
de todos contra todos”) passa a 
constituir um limite teórico que se
ria alcançado quando essa plurali
dade de interações-viesse a se tor
nar insustentável: isso equivaleria 
ao colapso da capacidade de deci
dir, ou seja, à dissolução do sis
tema político.

Estímulos e pressões

A tradução da idéia de sistema 
político na linguagem das relações 
de poder deixa de lado uma consi
deração essencial à teoria dos siste
mas: de que maneira esse sistema 
de interações se relaciona com seu 
“meio ambiente” (as relações so
ciais em seu aspecto não político) 
e de que maneira essas interações 
se reproduzem, assegurando uma 
persistência da capacidade de deci
dir, que nenhuma sociedade pode
ria ter se dependesse apenas da ne
gociação racional entre seus 
membros.

A política, um conjunto de inte
rações do qual depende a continui
dade das “ alocações autoritativas”, 
é vista como um sistema aberto aos 
estímulos e pressões de seu “ meio 
ambiente” . E, como um sistema 
aberto, tem de adaptar-se a seu 
meio externo, o que depende de um 
contínuo “processamento” ou 
“conversão” dos estímulos vindos 
do meio externo (inputs) em respos
tas (outputs).

Os estímulos compõem-se de 
exigências (questões que requerem 
uma decisão, entre várias alternati
vas) e de apoios (recursos materiais 
e não materiais disponíveis para 
cada alternativa).

As respostas são as decisões, 
acompanhadas do empenho em 
executá-las através de mobilização 
e de uso dos recursos.

Fatores de persistências

Um sistema político persistirá 
enquanto houver esse processo de 
conversão — enquanto os agentes 
decisivos forem capazes, em sua in
teração, de dar continuidade prá
tica às exigências surgidas. Isto de
pende __ de sua capacidade de 
absorção — de articular as ques
tões em termos práticos, dando- 
lhes forma passível de decisão e 
execução; e de sua capacidade de 
processamento — de tomar e exe
cutar as decisões em questão, to r
nando-as autoritativas.

Segundo Gabriel Almond 
(1911- ), autor de The Politics 
o f  the Developing Areas (A Polí
tica das Regiões em Desenvolvi- 
mento), a persistência de um sis
tema político depende do 
desenvolvimento simultâneo e com
plementar de determinadas ativida-

Sistem as políticos podem  necessitar de form as institucionais com plexas.

Decisões politicas cruciais resultam  de longos processos de conflito.
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Pressões que am eaçam  o equilíbrio, de cunho político ou não, são m uitas vezes respondidas com a violência.

des que se relacionam com os in- 
puts e com os outputs.

Do lado dos inputs, essas ativi
dades seriam: articulação de inte
resses —  ou conscientização de 
problemas e situações que exigem 
decisões; agregaçao de interesses 
—  compatibilização de certo nú
mero de exigências, de modo que 
uma só decisão possa atendê-las; 
comunicação dos interesses aos 
que detêm a capacidade de decidir; 
e socialização política — aprendi
zado e sedimentação na sociedade, 
ou pelo menos nos círculos decisó
rios, de algumas normas básicas 
(as chamadas “regras do jogo”) so
bre os objetos e processos de deci
são, pois não seria concebível a 
persistência de um sistema político 
se cada decisão exigisse a formula
ção de novas normas.

Essa abordagem considera como 
parte de seu objeto de estudo até 
mesmo a formação das opiniões e 
crenças políticas apresentadas sob 
a forma de símbolos e identifica
ções difusas, na infância e na ado
lescência.

Estabelece desse modo, de ma
neira abrangente, uma relação en
tre a transmissão da ideologia* do
minante na sociedade e a 
estabilidade de seus arranjos de po
der.

Do lado dos outputs, haveria 
três atividades (análogas á separa
ção clássica dos poderes em legis
lativo, executivo e judiciário): for
mulação, aplicação e adjudicação 
(respectivamente) das normas es
pecificas pelas quais as decisões to
mam forma.

A abordagem “ sistêmica" é con 
sideradaútil sobretudo como ponto 
de referência para a organização 
dos conceitos e problemas da pes- O sistema internacional repousa nas superpotências. (Brezhnev e Nixon.)

quisa em ciência política. Entre
tanto. há três objeçoes'básicas que 
se tem feito a essa abordagem.

Um esquema, apenas

Alguns têm visto na abordagem 
sistêmica uma perspectiva ideoló
gica de caráter conservador, que 
estaria jevelatfa na preocupação 
com a “persistência" do sistema 
político. Essa crítica pode ser con
siderada errônea, em vista do con
traste subjacente à teoria de siste
mas — o mesmo da tradição 
filosófica de análise política (a de 
Hobbes, por exemplo). Esse con
traste dá à noção de persistência 
um significado muito mais amplo 
do que o de conservação de uma 
forma particular, histórica, de so
ciedade. Além disso, enfatiza que a 
persistência da vida social freqüen
temente requer, ao contrário do que 
aguela crítica sugere, a transforma- 
çao do regime social e político exis
tente em dado momento.

Outra objeção considera etno- 
cêntrico o esquema de abordagem, 
uma vez que recomendaria^implici
tamente as instituições políticas do 
liberalismo* clássico, o que trans
pareceria no caso da caracteriza
ção das funções de ingut e output.

Também esta objeção parece er
rônea, pois o esquema sistêmico 
permite supor, por exemplo, que, 
numa sociedade “ primitiva”, a arti
culação de interesses se faça atra
vés das adivinhações do sacerdote, 
ou que a comunicação se processe 
por meio de rumores e admoesta
ções intermitentes; ou ainda que, 
em alguma pequena república, a ar
ticulação e a agregaçao de interes
ses se realizem freqüentemente 
através das próprias burocracias 
civil e militar, sem que haja ne
nhuma participação direta dos inte
ressados (enquanto nas democra
cias avançadas isso ocorre numa 
pluralidade de grupos, de partidos 
políticos, e outros).

Defensores da abordagem sistê
mica consideram ainda que é preci 
samente por seu caráter abstrato 
que o esquema escapa ao etnocen- 
trismo, pois formula apenas as con
dições logicamente necessárias à 
persistência de um sistema político, 
deixando a cargo da observação di
reta a tarefa de caracterizar como 
tais condições se realizam em dife
rentes sistemas concretos.

Uma terceira objeção, mais per
tinente, assinala o caráter mera
mente classificatório e mesmo me
tafórico da teoria dos sistemas 
aplicada à análise política. Essa de
ficiência existe, já  que se trata  de 
uma construção puramente esque
mática, destinada apenas a orientar 
a pesquisa empírica (e que nesse 
sentido é considerada útil).

O mérito da teoria estaria em 
ressaltar o caráter precário contin
gente da capacidade de decidir, re
forçando a visão da vida política 
como um mecanismo contínuo,cujo 
funcionamento é constantemente 
ameaçado por suas próprias difi
culdades internas.

VEJA TAM BEM : Estado; Go
verno; Ideologia; Poder; Política, 
Ciência; Regime: Sistema.
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Sistemas
Agrários

A posse da terra, o grau de utili
zação do solo, o tipo de mão-de- 
òbra, o nível das técnicas (e suas 
formas de emprego), as relações 
com o mercado, as fontes de cré
dito, a estrutura social e política, 
são alguns dos aspectos que indi
cam o modo pelo qual se organiza 
a produção agrícola de um país em 
determinada época. Trata-se, por
tanto, de indicadores de sistemas a- 
grários, que podem ser classifica
dos em sete tipos: latifúndio, 
plantação .escravista, plantação 
neocolonial, exploração capitalista 
moderna, exploração familiar, mi
nifúndio e cooperativismo.

O sistema agrícola latifundiário 
caracteriza-se pelo controle pri
vado de superfícies relativamente 
vastas de terras. Apresenta, geral
mente, certa carência de recursos 
físicos (como água e florestas, por 
exemplo), ao lado de uma baixa 
utilização de modernos meios tec
nológicos. Associa-se a uma estru
tura social “fechada” e a um redu
zido coeficiente de produtividade 
da mão-de-obra.

Muitas vezes, o latifúndio toma 
uma forma senhorial, em que o 
proprietário assume uma autori 
dade paternalista, submetendo o 
trabalhador ao servilismo quase to
tal. Mas as características sócio- 
econômicas do latifúndio variam 
muito, dando lugar a diferenças 
significativas segundo a natureza 
do solo, o tipo de povoamento, o 
emprego (ou não) de capitais e téc
nicas, as formas de exploração e a 
natureza do mercado.

Entretanto, algumas característi
cas são básicas e quase invariáveis. 
Um a delas é a alta concentração de 
propriedade agrícola em maos de 
pessoas de ideologia senhorial. 
Além disso, geralmente o proprie
tário leva um modo de vida urbano, 
deixando a administração Ho lati
fúndio a capatazes; as melhores 
terras são exploradas em benefício 
do latifundiário. As terras piores às 
vezes são concedidas aos trabalha
dores, como parte in natura de seu 
pagamento; e esses trabalhadores, 
de certa forma, encontram-se pre
sos à fazenda e são quase sempre 
poucos, dada a exploração exten
siva da agricultura ou da pecuária. 
As técnicas empregadas são tradi
cionais e rotineiras; os investimen
tos de capital e os esforços de mo- 
dernizaçao são ínfimos. As 
fazendas de gado que se organizam 
sob a forma de latifúndio dedi
cam-se sobretudo aos bovinos. Os 
pastos são naturais e cada animal 
ocupa uma superfície que varia en
tre 1 e 5 hectares. Peru*, Equador*. 
Colômbia*. Venezuela* e Brasil* 
são alguns dos países da América 
Latina em que subsistem formas la
tifundiárias de criação de gado.

Escravista e neocolonial

Para produzir mercadorias de 
grande consumo na Europa (cana-

Controle de extensas terras, baixo nívei técnico e pouca produtividade são características dos latifúndios.

O sistema escravista ou sem i-servil marcou uma longa fase da produção 
de cacau e cana-de-açúcar no Brasil e outros países latino-am ericanos.

de-açúcar, café e cacau, por exem
plo), tanto portugueses como espa
nhóis utilizavam em suas colônias 
mão-de-obra escrava importada da 
África.

Isso se deu em quase todas as 
zonas equatoriais (particularmente 
na costa do nordeste brasileiro e na 
Colômbia) e em algumas zonas tro
picais, como as Antilhas. O sul dos 
Estados* Unidos (tabaco e algo
dão) e o México* (algodão) in- 
cluem-se também entre os que esta
beleceram sistemas desse tipo.

Ocupando imensos domínios de 
propriedade estrangeira, a planta
ção neocolonial é uma exploração 
capitalista avançada, que valoriza 
os recursos do solo e do clima para 
obter produtos tropicais procura
dos no mercado internacional.

A United Fruit Co. (EUA) é a 
mais famosa companhia que possui 
plantações desse tipo. Espalhada 
por varios países latino-america- 
nos, explora o cultivo de banana, 
café, cacau e açúcar. Como outras 
companhias do gênero, torna-se 
um a espécie de “ enclave”, por ser 
incapaz de criar condições de de
senvolvimento interno nos países 
onde opera: não induz outras ativi
dades, pois importa todos os meios 
de produção, isola os trabalhadores 
especializados dos demais traba
lhadores do país, e exporta a maior 
parte da renda produzida em suas 
pro priedades.

Outros tipos de exploração

A racionalidade é a principal ca
racterística do sistema agrícola ca
pitalista. O solo é utilizado de ma
neira intensiva: há inversões 
maciças de capitais em equipamen
tos, fertilizantes e sementes selecio
nadas, além de se observar o sis
tema de rotação de terras.

A fazenda, administrada como 
qualquer empresa capitalista, pode 
pertencer a um só proprietário, a 
uma grande companhia, ou ser ar
rendada. Em qualquer caso, porém,
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o trabalho é exercido por operários 
agrícolas, assalariados, que são tra
tados como o restante da força de 
trabalho do país. A produção, por 
sua vez, especializa-se em função 
dos mercados nacional e interna
cional.

Nos Estados Unidos, esse sis
tema é empregado de forma genera
lizada, tanto na agricultura quanto 
na pecuária. Nas fazendas de gado, 
por exemplo, empreganvse técnicas 
moderníssimas de seleção do reba
nho, de veterinária, e é bastante co
mum a rotação dos pastos.

Certos países latino-americanos 
possuem modernas fazendas que, 
embora tecnicamente atualizadas, 
quanto às relações de trabalho, 
ajustam-se às condições do campo.

No Brasil, nas regiões tempera
das do sul paranaense, de Santa 
Catarina e no Rio Grande do Sul, 
houve importantes fluxos imigrató
rios europeus durante a segunda 
metade do século XIX. Com esses 
imigrantes, implantou-se um tipo 
de exploração agrícola organizada 
diretamente pelo proprietário. 
Nela, a família é a principal fonte 
de mão-de-obra. A exploração do 
solo tende a ser intensiva e seus 
produtos costumam ser consumi
dos pela família; apenas uma parte 
é colocada no mercado.

As explorações familiares nem 
sempre sao efetuadas pelo proprie
tário; muitas vezes recorrem ao ar
rendamento. As propriedades são 
pequenas —  não comportam am
pla mecanização, devido ao alto 
custo dos equipamentos. Por isso 
mostram-se geralmente mais efica
zes em culturas que não podem ser 
facilmente mecanizadas, como o 
café ou o tomate.

As propriedades de tipo médio 
ou familiar retêm uma grande 
massa populacional no campo, que 
vai sendo aos poucos transferida 
para a cidade, na medida em qué 
o país se industrializa e a agricul
tura se moderniza, tornando-se em
presa capitalista.

Ao lado do latifúndio, o minifún
dio é uma das formas de explora
ção agrícola mais difundidas na 
Américâ Latina, no Oriente Pró 
ximo e no Extremo Oriente, onde 
se encontram pequenos operadores 
que produzem basicamente para o 
autoconsumo.

A superfície explorada pela 
família é insuficiente para produzir 
os alimentos necessários à sua so
brevivência; as terras, freqüente
mente, são esgotadas e assim per
manecem, já  que os camponeses 
não têm condiçoes de adubá-las.

De acordo com a forma de posse 
da terra, podem-se distinguir duas 
grandes categorias de minifúndios. 
Uma delas é a posse ou utilização 
precária, sem direito de proprie
dade e, geralmente, dependente de 
um latifundiário. Neste caso, o mi
nifúndio faz parte da grande fa
zenda, e é trabalhado por colonos 
que pagam em espécie pelo arren
damento. Na America Latina, esse 
arrendamento é quase sempre pago 
com jornadas de trabalho nas ter
ras do grande proprietário, ou com 
parte dos gêneros produzidos no 
minifúndio.

Uma outra categoria de minifún
dio prende-se à propriedade direta 
da terra, relativamente indepen

dente do latifúndio. Pode-se tratar 
também de arrendamento ou da 
parceria de terras pertencentes a 
um latifundiário, divididas em pe
quenas parcelas entre agricultores 
(que não são obrigados a trabalhar 
na fazenda do dono).

Cooperativos e coletivistas

Israel* e China* são exemplos de 
países onde os sistemas agrários 
são dos tipos cooperativo e coleti- 
vista.

Os moshavim, em Israel, são vi
las constituídas de pequenos pro
prietários que se associam em coo
perativas. Essas vilas são povoadas 
exclusivamente por imigrantes.

Em cada moshav as famílias es
tão intimamente ligadas por laços 
de auxílio e solidariedade em ques
tões de agricultura, finanças, mer
cados, bem como de serviços de 
utilidade comum.

Existe uma divisão eqüitativa 
dos meios de produção, dos recur
sos naturais e dos capitais.

No kibutz, sistema agrário cole- 
tivista de Israel, a terraços imple
mentos e ag! instalações são de pro
priedade comum de todos os 
membros, cfue trabalham por rodí
zio nas tarefas e ganham salários j- 
guais. O consumo também é coleti- 
vizado e as crianças são criadas em 
comum.

Depois da redistribuição de ter
ras dos anos 1952/53, a China pas
sou a estimular a formação de 
grandes propriedades cooperativis
tas pela aglutinação de proprieda
des individuais.

Os agricultores começaram a or
ganizar grupos temporários de 
ajuda mútua que, com o tempo, fo
ram ganhando formas mais perma
nentes de cooperativismo.

A cooperativa básica era respon
sável pela distribuição dos produ
tos de acordo com as contribuições 
de cada membro em terras, em ani
mais e implementos. E a coopera
tiva avançada pagava a seus mem
bros na base de trabalho realizado.

A partir de 1958, as cooperati
vas individuais foram aglutinadas 
em comunas (propriedades coleti
vas de seus membros).

A comuna não é a mesma coisa 
que a cooperativa: mais do que um 
simples sistema para lavoura orga
nizada, ela considera todos os seus 
membros como operários e não 
fixa uma rígida especialização de 
trabalho para cada um (podem, 
desse modo, tanto operar na fa
zenda como numa indústria da co
muna ou fora da comuna).

Nesse sistema, os cuidados fami
liares com jovens, velhos e enfer
mos foram substituídos por cuida
dos comunais.

Em inúmeras comunas, a popu
lação alimenta-se em refeitórios co
muns (as rações alimentares repre
sentam a parte principal da 
“remuneração” dos trabalhadores). 
Essa forma de organização tor
nou-se, em muitos pontos da 
China, a unidade administrativa 
governamental.

VEJA TAM BÉM : Economia; Pro
dução, Setores de; Reforma Agrá
ria; Sistemas Econômicos.

A pecuária bovina é um setor adequado à exploração capitalista m odem a. 
M as a concentração da propriedade da terra pode criar problemas sociais. 
Talvez a solução possa ser encontrada no sistema de cooperativism o.
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Sistemas
Econômicos

Os documentos das organiza
ções* internacionais, como a ONU, 
costumam dividir os países em três 
grupos, segundo seu sistema econô
mico: os países industrializados de 
economia de mercado*; os de eco
nomia centralmente planejada; e os 
menos desenvolvidos. Os países 
do segundo grupo chamam a si 
mesmos de “ socialistas” e aos do 
primeiro grupo de “capitalistas” , 
ao passo que estes se referem a seu 
próprio sistema como “livre”.

Os sistemas econômicos atual
mente existentes são controverti
dos, a' partir de suas designações, 
mas principalmente quanto ao grau 
de correspondência entre os valores 
que são oficialmente proclamados 
e o funcionamento efetivo de suas 
estruturas econômicas, sociais e 
políticas.

Os sistemas ideais

Do ponto de vista econômico, 
dois sistemas “ideais” poderiam ser 
distinguidos: um sistema capita
lista de mercado e um outro socia
lista planejado.

O sistem a capitalista caracteriza-se. em  term os ideais, pela propriedade par
ticu lar dos meios de produção e pela com petição entre as empresas.

As exigências colocadas pela tecnologia industrial m odem a em prestaram  uma im portância cada vez maior, nos siste
m as econômicos, ao papel representado pelo adm inistrador, pelo tecnocrata. No entanto, em  países menos desen
volvidos. ainda existem  áreas de características marcadamente pré-capitalistas, e a maior parte da população encon
tra-se  colocada à m argem  da economia de m ercado.

O primeiro se caracterizaria pela 
“ iniciativa privada”, ou seja, pela 
propriedade particular dos meios 
de produção*, organizados em em
presas relativamente independen
tes, que competem entre si nos mer
cados de fatores (capital*, 
trabalho*, recursos naturais*) e nos 
de produtos. Os preços são fixados 
pelos produtores, visando exclusi
vamente ao lucro*, tendo em vista 
as condições de equilibrio entre 
procura e oferta.

Os mercados são todos competi
tivos, os recursos produtivos são 
alocados nos distintos setores de 
acordo com as preferências mani
festadas pelos consumidores,, e os 
preços dos fatores de produção — 
salário*, lucros e renda* — corres
pondem à produtividade marginal 
de cada um deles.

Teoricamente, o Estado* man- 
tém-se à margem da economia*, 
garantindo com sua vigilância as 
regras do jogo.

O sistema socialista planejado se 
caracterizaria pela propriedade 
“social” dos meios de produção, 
organizados em empresas coletivas 
que atuam em mercados regulados 
por autoridades centrais. Os preços 
são fixados por essas autoridades, 
tendo em vista a satisfação das ne
cessidades consideradas legítimas e 
a utilização do poder aquisitivo ou
torgado aos cidadãos. A renda é re
partida, de acordo com critérios so
ciais, entre consumo* individual, 
consumo coletivo e investimento*. 
O trabalho produtivo é uma obri
gação social imposta a todos e deve 
ser remunerado de acordo com o 
princípio: “de cada um segundo 
suas possibilidades, a cada um se
gundo suas necessidades”. Não ha
vendo mais classes* sociais, tam 
bém não haveria antagonismos na 
sociedade. O Estado tenderia a de
saparecer como entidade política e 
em seu lugar haveria apenas encar
regados “da administração das coi
sas” .

Os sistemas reais

A realidade mostra que em país 
algum o regime econômico coin
cide -com qualquer desses sistemas 
ideais. Mas eles são importantes, 
na medida em que refletem os valo
res e objetivos que norteiam regi
mes realmente existentes. Desse 
modo, os países capitalistas pos
suem, em seus principais.mercados, 
condições cada vez menos competi
tivas: predominam grandes empre
sas monopolísticas que, mediante a 
“promoção de vendas”, criam pro
cura para seus produtos.

Os preços sao fixados por essas 
empresas monopolísticas tendo em 
vista o montante de custos, sobre 
os quais se cobra uma adequada 
margem de lucro. No mercado de 
trabalho, essas empresas defron
tam-se com sindicatos também po
derosos e o nível de salários que re
sulta da barganha coletiva pouco 
tem a ver com a produtividade 
marginal do trabalho.

A economia apresenta-se cada 
vez mais dividida entre um setor 
monopolístico, de altos lucros e al
tos salários, e um setor ainda com 
petitivo em que lucros e salários 
são sensivelmente baixos.

O  E s ta d o  in te rvém  de  fo rm a  sis-
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No socialism o, os meios de produção pertencem  à coletividade. M as, como 
no capitalism o, o sistema real não coincide tota lm ente  com  o idealizado.

temática na economia, procurando 
manter a estabilidade do todo me
diante a manipulação coordenada 
de tributos e subsídios, receita e 
despesa públicas, volume de meios 
de pagamento, taxas de juro* e de 
câmbio* e outros elementos.

Assim como os países capitalis
tas se afastam, de forma considerá
vel, de seu modelo, embora mante
nham as bases institucionais da 
“iniciativa privada”, os países que 
se autodenominam “ socialistas” 
também estão longe de realizar —  
na prática — as premissas do sis
tema considerado ideal. Nem sem
pre estes países organizam coleti
vamente toda a produção.

Em alguns países, sobretudo na 
agricultura*, predominam explora- 
çoes cooperativistas, que funcio
nam, em relação ao resto da econo
mia, como empresas privadas. 
Conforme o lugar e a época, seu 
grau de liberdade econômica é 
mais ou menos restrito. A existên
cia de setores não coletivizados im
pede que a repartição da renda e a 
alocação de recursos se dêem por 
critérios puramente sociais. A rea
lidade dos regimes afasta-se do sis
tema ideal sobretudo na definição 
daqueles critérios, que exigiria uma 
participação ampla e consciente de 
toda a sociedade na determinação 
dos objetivos econômicos.

Dessa forma, o que se vê em 
muitos países socialistas é uma bu
rocracia* estatal ou partidária defi
nindo, em nome da sociedade, os 
critérios que presidem o funciona
mento da economia.

A evolução dos regimes basea
dos tanto no modelo capitalista 
quanto no socialista revelou a 
emergência de uma camada buro- 
crática_ que parece gozar de poder 
e influência cada vez maiores. Nos 
regimes capitalistas, é nas grandes 
empresas monopolísticas que o ad
ministrador profissional vem subs
tituindo o proprietário como figura 
dominante.

Nos regimes socialistas, admi
nistradores também dominam as 
empresas coletivas.

Há uma corrente segundo a qual 
esse predomínio burocrático re

sulta do tipo de tecnologia indus
trial moderna.

De acordo com essa teoria, as 
exigências da tecnologia tendem a 
aproximar os dois tipos de regimes 
e poderão, no futuro, apagar as di
ferenças entre eles.

Os que discordam dessa tese sus
tentam que a dominação burocrá
tica é aparente e que. na realidade, 
os burocratas estao a serviço dos 
proprietários (nos países capitalis
tas) ou dos trabalhadores (nos so
cialistas).

A  p obreza  sistem ática

Os países chamados “ menos de
senvolvidos” seguem, em sua maio
ria, o modelo capitalista. Diferem 
dele, no entanto, na medida em que 
boa parte de sua população se en
contra de fato fora da economia de 
mercado, vivendo em regime de 
subsistência ou ainda como traba
lhadores semi-servis em grandes 
propriedades.

Nesses países, além de haver 
áreas em que predominam sistemas 
anteriores ao capitalismo, existe 
também um número ponderável de 
empresas monopolistas, que são 
subsidiárias de firmas estrangeiras 
ou de companhias controladas pelo 
Estado.

Uma corrente sustenta que os re
gimes, nesses países, são de fato ca
pitalistas, estando integrados, em
bora de modo subordinado e 
dependente, na economia capita
lista mundial.

Outros apontam a importância 
dos setores de economia pré-capita- 
lista como uma marca especifica 
do atraso. E alguns ainda desenvol
vem a teoria de que o sistema impe- 
rante no caso é específico, pas
sando a constituir um terceiro 
modelo no mundo contemporâneo: 
o da economia colonial.

VEJA TAM BÉM : Capitalismo; 
Desenvolvimento Econômico e So
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Sistema Social

A utilização da expressão “ sis
tema social” remonta à “física so
cial” do século XVII. Ela tem de
signado idéias diversas e seu 
significado varia em função do 
contexto teórico em que é aplicada. 
As orientações mais importantes 
determinam três concepçoes bási
cas : a sociedade como sistema me
cânico, como organismo ou como 
sistema cibernético.

Quando o moderno pensamento 
científico começou a produzir seus 
resultados mais notáveis no campo 
das ciências naturais (sobretudo na 
física), a reflexão sobre os fatos hu
manos passou a utilizar os mesmos 
métodos. Foi com essa primeira 
roupagem que o conceito de sis
tema social apareceu. Na “mecâ
nica social” do século XVII, a so
ciedade* era concebida como um 
“sistema astronômico” cujos ele
mentos eram os seres humanos, in- 
ter-relacionados por forças de atra
ção e repulsão. Muitos conceitos 
da sociologia* guardam remanes
centes dessa fase (como. por exem-

plo, os de pressão social, poder, 
força social, etc.), o mesmo aconte
cendo com as áreas de estudo da 
“estática social” , da “dinâmica so
cial” e da mobilidade.

Na segunda metade do século 
XIX , o conceito de sistema social 
baseado em analogias mecânicas 
ganhou nova expressão, sendo que 
o trabalho do engenheiro Vilfredo 
Pareto* foi uma das maiores con
tribuições. Dessa segunda fase da 
analogia mecânica, o conceito de 
sistema social reteve sobretudo a 
idéia de equilíbrio mecânico. Desse 
modo, o sistema social passou a ser 
concebido como um conjunto de 
elementos interdependentes, consti
tuindo um todo. O funcionamento 
desse todo dava-se através das 
atrações e repulsões dos elementos 
que o constituem, mantidos juntos 
por forças e pressões. Esse sistema, 
quando em ação, estaria dotado de 
mecanismos capazes de restabele
cer a todo momento o equilíbrio 
das diversas partes. Nessa concep- 

ão, como afirmou Pareto, o equilí- 
rio do sistema social é análogo ao 

equilíbrio dinâmico de um sistema 
material (como o sistema solar, por 
exemplo).

Embora fortemente criticada, 
essa concepção do sistema social 
persistiu ate recentemente na socio

As greves, assim com o outras form as de conflito, podem significar um desa
fio è capacidade de integração e persistência de um sistema social.



302 Sistema Social

Instituições como igreja e fam ília  constituem  form as de controle social sobre os m em bros da coletividade.

logia, como se pode observar nos 
trabalhos de George Homans.

Entretanto, o conceito foi alte
rado no século XIX pelo desenvol
vimento de novas disciplinas cienti
ficas: a biologia e as ciências 
correlatas. Os modelos desenvolvi
dos por essas disciplinas passaram 
a constituir um paradigma para as 
ciências sociais em desenvolvi
mento. Surgiram então as concep
ções de sistema social baseadas em 
analogias orgânicas.

A partir dessa perspectiva, dois 
autores tiveram enorme influência 
no pensamento social: Charles 
Darwin* e, mais diretamente, Her- 
bert Spencer*. A interferência da 
teoria desses autores no pensa
mento social tornou-se mais evi
dente nos Estados Unidos, onde 
conseguiu maior desenvolvimento 
o chamado “darwinismo social” .

Para o conceito de sistema so
cial, a influência de Spencer foi, no 
entanto, a mais importante. A so
ciedade passou a ser concebida 
como um organismo vivo, teleolo- 
gicamente orientado para a sobre
vivência. Tomando como base da 
analogia o organismo individual, a 
sociologia passou a encarar a so
ciedade como um todo diferenciado 
em partes especializadas, cujo fun
cionamento harmônico e equili
brado contribuiria para a sobrevi
vência do todo. Dessa fase da 
analogia orgânica também foram 
herdados conceitos e áreas de in
vestigação, como, por exemplo, 
funçao, disfunção, diferenciação 
funcional, organização social, inte
gração e subsistemas funcionais.

Finalmente, no século XX, so
bretudo depois da  Segunda Guerra 
Mundial, os desenvolvimentos 
científicos na área da cibernética*, 
da teoria da informação* vieram 
influenciar novamente a teoria dos 
sistemas sociais, no contexto mais 
amplo da teoria geral dos sistemas. 
As contribuições dessa teoria — na 
qual os sistemas mecânicos, orgâ
nicos, cibernético, sócio-cultural, 
etc. passam a ser casos particulares
— incluem a ênfase na idéia de sis
tema aberto, interagindo com um 
meio ambiente; a exploração do 
conjunto de “regulações” que man
tém um sistema aberto em estado 
de “alerta”, ou seja, os mecanismos 
da homeostasia*; a ênfase na idéia 
de princípios de organização (en
tendida como um processo); a 
preocupação com as inter-relações 
entre as partes de um sistema além 
da transmissão de energia, abran
gendo sobretudo os processos de 
transmissão de informações; o es
tudo de dois processos básicos que 
podem caracterizar um sistema, de
pendendo de seu grau de complexi
dade, auto-regulação, autodireção e 
auto-organização: os processos 
morfoestáticos (aqueles que procu
ram manter a forma estrutural de 
ura todo) e os processos morfoge- 
néticos (aqueles que tendem a ree- 
laborar ou transformar essa forma 
estrutural).

A partir da teoria geral dos siste
mas, começaram a ser conhecidas 
as características específicas dos 
sistemas sociais. Ultrapassou-se o 
pensamento basicamente analógico 
que havia inspirado os conceitos 
anteriores de sistema social. Ainda 
sob essa perspectiva, os sistemas

sociais passaram a ser encarados 
como uma forma de organização 
das partes num todo aberto, intera
gindo com o ambiente, dotado de 
mecanismos de auto-regulação. au
todireção e auto-organizaçao e in
teração, mecanismos esses que dão 
lugar tanto à morfoestase como à 
morfogênese.

A persistência do funcionalismo

Apesar da realização de impor
tantes trabalhos ligados a essa ten
dência (como os de Karl Deustch 
e Walter Buckley), a orientação li
gada à teoria geral dos sistemas 
não se firmou definitivamente. Em 
parte, é por isso que o conceito de 
sistema social, na literatura socio
lógica, ainda está ligado às teorias 
funcionalistas, em especial à versão 
formulada por Talcott Parsons 
(1902- ). É no contexto teórico 
do funcionalismo* qüe o conceito 
de sistema social ocupa posição 
mais estratégica. Embora ligado 
fundamentalmente à concepção or- 
ganicista do sistema social, o fun
cionalismo não abandonou com
pletamente certas analogias 
mecânicas. Por outro lado, incor
porou, com o correr do tempo, ins
trumentos de análise e concepções 
geradas pela teoria geral dos siste
mas. Os trabalhos de Parsons ilus
tram essa heterogeneidade, apre
sentando uma visão objetiva desses 
aspectos. Segundo ele, o sistema 
social é constituído pela interação 
dos indivíduos humanos, sendo que 
cada membro é ao mesmo tempo 
um agente e um objeto nesse pro
cesso de interação social. Com es
sas características, o sistema social 
existe num ambiente com o qual es
tabelece trocas e no qual busca so
breviver. Para existir nesse am

biente, ele se diferencia em 
estruturas especializadas no desem
penho de funções necessárias a sua 
sobrevivência — os subsistemas. 
Dessas funções, a mais importante 
refere-se à manutenção dos padrões 
culturais institucionalizados. Esse 
imperativo funcional tem dois as
pectos: o primeiro refere-se à insti
tucionalização e legitimação dos 
valores, e relaciona-se com a cons
tituição de religiões* e ideologias*; 
o segundo aspecto refere-se à inte- 
riorização desses valores nas perso
nalidades dos indivíduos partici
pantes e relaciona-se às funções de 
socialização* dos indivíduos. A 
família* e o sistema escolar são e- 
xemplos de estruturas encarregadas 
da manutenção dos padrões cultu
rais. Parsons identifica essa função 
ao princípio da inércia, tal como é 
usado na teoria da mecânica — é 
através da inércia que o sistema so
cial consegue manter a ordem e a 
estabilidade.

Dados certos padrões culturais 
ins titucion alizados, rei ativam ente 
constantes, e as múltiplas e variá
veis necessidades do sistema social, 
este deve dispor de mecanismos 
que estabeleçam as hierarquias de 
metas e objetivos, o “planeja
mento” de consecução desses obje
tivos e o equilíbrio recíproco entre 
as diversas metas. As estruturas en
carregadas dessa função consti
tuem o subsistema que se encarrega 
da realização dos objetivos. No sis
tema social essa função volta-se 
para a motivação e organização 
dos indivíduos participantes, no 
sentido de atingir os objetivos do 
sistema.

O sistema social deve dispor de 
um conjunto de meios — basica
mente, bens e serviços —  através 
dos quais seus objetivos específicos

são realizados. Tais meios devem 
ser proporcionados a ele não só em 
grande número mas também de 
forma flexível, de modo a permitir 
amplas possibilidades de utiliza
ção, dependendo da hierarquia e 
das prioridades estabelecidas pelo 
subsistema responsável pela reali
zação dos objetivos. As estruturas 
encarregadas de fornecer esses 
meios constituem o subsistema 
adaptativo. Portanto, adaptação e 
consecução de objetivos estão inti
mamente relacionadas.

Concretamente, segundo Par
sons, no nível macrossocial, “a fun
ção de consecução de objetivos é o 
foco da organização política da  so
ciedade, ao passo que a função de 
adaptação é o foco da organização 
econômica da sociedade” .

Finalmente, na medida em que o 
sistema social é um sistema dife
renciado e segmentado em diferen
tes subsistemas e unidades, tor
na-se necessário o ajuste recíproco 
dessas “partes” . Esse é o problema 
básico enfrentado pelas estruturas 
integrativas, que constituem o sub
sistema funcional que é encarre
gado da função de integração, na 
qual têm papel de destaque as nor
mas legais e as agências associadas 
a sua aplicação.

Parsons, recorrendo às analogias 
cibernéticas, procura assinalar a 
hierarquia de controle existente en
tre os diversos subsistemas, bem 
como os intercâmbips que se esta
belecem entre eles. E nesse sentido 
que a análise dos sistemas sociais 
se vale dos conceitos de “elos de in
formações”, de “ controle ciberné
tico” e das relações de insumo-pro- 
duto (input, output) entre os 
subsistemas. As idéias de Parsons 
fornecem um modelo de sociedade 
como um sistema social, traçando
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um quadro global. Para caracteri
zar o funcionalismo desse sistema 
social são necessárias novas cate
gorias de análise, elaboradas a par
tir da análise das relações do sis
tema social com outros sistemas.

Historicamente, dois outros sis
temas constituíram a preocupação 
básica dos sociólogos nesse sen
tido: o sistema cultural e a persona
lidade, entendida também como um 
sistema de necessidade e disposi
ções (need-disposition).

Para o funcionamento contínuo 
do sistema social é necessário que 
as orientações gerais —  valores e 
normas que regulam o comporta
mento dos indivíduos em situações 
específicas —  sejam compartilha
das pelo conjunto dos indivíduos 
participantes. O processo pelo qual 
se relacionam o sistema cultural e 
o sistema social é_conhecido como 
“institucionalização” do sistema 
cultural.

Por outro lado, os indivíduos 
participantes devem interiorizar os 
padrões valorativos e normativos, 
para que surjam os padrões de 
comportamento que dão origem 
aos papéis sociais.

Finalmente, ao se_ constituírem 
processos de interação social nor- 
mativamente regulados, do qual 
participam dois ou mais agentes, 
nascem as coletividades.

Para que o conjunto de normas 
e instituições possa ser empregado 
pela sociedade, para regular a con
duta de seus membros de acordo 
com determinados valores e objeti
vos, o sistema social lança mão do 
controle social. Joseph Roucek o 
define como o conjunto dos “ pro
cessos, planejados ou não, por 
meio dos quais os indivíduos são 
ensinados, persuadidos ou compeli
dos a adaptarem-se aos usos e aos 
valores dos grupos de que fazem 
parte”.

As várias formas de controle so
cial estão ligadas a um sistema de 
sanções que pode ir da ironia e da 
advertência à prisão ou à elimina
ção. Os preceitos religiosos, os 
usos, a tradição, os valores éticos.

os tipos de autoridade, as normas 
jurídicas são formas de controle So
cial e podem efetivar-se por meio 
de organizações governamentais 
explicitamente destinadas a obrigar 
a observância dos códigos públi
cos, ou através da família, da 
igreja, das escolas, dos sindicatos, 
dos partidos políticos, etc. Todas 
essas instituições, em maior ou me
nor grau e de diferentes modos, 
exercem um controle social sobre 
os membros de uma coletividade.

Geralmente, distinguem-se dois 
tipos de controle social. O informal 
é persuasivo e busca induzir os in
divíduos a se comportarem se
gundo determinadas normas valori
zadas. Seu caráter impositivo 
manifesta-se difusamente e de 
modo menos explícito. Predomina 
nas sociedades pré-industriais_ e 
abrange usos e costumes, tradição, 
hábito, imitação, que são importan
tes meios de condicionamento da 
conduta humana.

O controle social formal, predo
minante nas complexas sociedades 
contemporâneas, tem um caráter 
coercitivo e é basicamente efetuado 
pela força ou pela ameaça de sua 
aplicação, sendo a lei o seu exem
plo mais evidente. Não há organi
zação social sem alguma forma de 
controle social, e este, por sua vez, 
não existe sem autoridade*.

Uma sociedade é concebida 
como uma coletividade altamente 
complexa, diferenciada em distin
tos subsistemas, que desempe
nham os imperativos funcionais ne
cessários a sua sobrevivência: a 
manutenção de seus padrões valo
rativos e normativos, a realização 
dos objetivos fixados por esses pa
drões, a produção dos meios neces
sários à consecução dos objetivos 
e, finalmente, a integração funcio
nal das diversas partes.

VEJA TAM BÉM : Estrutura So
cial; Funcionalismo; Organização 
Social; Política, Ciência; Sistema; 
Socialização; Sociologia. Skinner

Burrhus Frederic Skinner nasceu 
a 20 de março de 1904, em Susque
hanna, na Pennsylvania.

Depois de graduar-se no Hamil
ton College, em Nova York — e 
após uma primeira opção por estu
dos de literatura — , transferiu-se 
para a Universidade de Harvard, 
onde doutorou-se em psicologia* 
em 1931.

Considerado um dos mais in
fluentes psicólogos da segunda me
tade do século XX, sua contribui
ção básica consiste na tentativa de 
aplicar ao estudo do comporta
mento* humano os métodos das 
çiências exatas ■— inclusive em mé
todos de ensino (ensino progra
mado) e no tratamento clínico (te
rapia comportamental). Skinner é 
também o principal expositor do 
neobehaviorismo, filosofia da ciên
cia que se refere à natureza dos fa
tos psicológicos.

Além disso, seus trabalhos in
cluem uma obra fundamental sobre 
a linguagem, diversos textos aeai-

cados à vida em sociedade, ao pla
nejamento da cultura, e alguns es
tudos sobre literatura.

Skinner foi influenciado princi
palmente por John W atso n , Ber- 
trand Russell*. Pavlov* e Ernst 
Mach*.

Em 1936, Skinner começou a le
cionar na Universidade de Minne
sota, passando depois para a de In
diana (1945).

Em 1948, começou a chefiar o 
departamento de psicologia de 
Harvard, onde sempre desenvolveu 
intensa atividade de laboratório.

Condicionamento operante

Em um ensaio escrito em 1937 
e, principalmente, em seus livros 
The Behavior o f  Organisms (O  
Comportamento dos Organismos, 
1938) e Schedules o f  Reinforce- 
ment (Esquemas de Reforço, es
crito em colaboração com C. B. 
Ferster), Skinner acrescentou o 
conceito de condicionamento* ope
rante ao estudo reflexológico ini
ciado por Pavlov.

O conceito de condicionamento 
operante implica certas relações re
gulares constatadas entre os com
portamentos de um organismo (um 
homem, por CAtniplo) c aa coisas cMuseus são instrumentos de socialização, transmitindo valores e normas.
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situações com que ele se defronta 
(estímulos).

O comportamento operante 
compreende todo o comportamento 
humano não respondente — ou 
seja, que não é inato, nem inevitá
vel diante de nenhum estímulo*, e 
que em geral é considerado volun
tário.

O comportamento respondente 
está essencialmente associado à fi
siologia interna do organismo; o 
operante é a ação do organismo so
bre o meio, ou sobre sua posição 
em relação ao meio — equili
brar-se, andar, brincar, sorrir, agre
dir, gritar, falar, escrever, lidar com 
instrumentos, etc. enfim, os gestos 
e movimentos do corpo. Todos es
ses comportamentos são aprendi
dos pelo indivíduo de acordo com 
a sociedade em que vive.

Dessa forma, no caso do condi
cionamento respondente, o orga
nismo aprende a apresentar um 
comportamento inato diante de um 
novo estímulo, enquanto que o con
dicionamento operante é a aprendi
zagem de um novo comporta
mento. Assim, pode ser um 
comportamento que simplesmente 
se tornou mais freqüente em deter
minada situação, ou que só ocorre 
ao fim de uma série de aproxima
ções sucessivas; por exemplo: ao 
sugar o seio materno, o bebê emite 
certos sons nasais; é recompensado 
pelos adultos quando consegue 
emitir sons cada vez mais seme
lhantes ao padrão “mamãe” (final). 
A cada passo, as variações em 
torno de um novo e mais exigente 
critério fornecem o material para 
uma lenta transformação, que 
acaba possibilitando a pronúncia 
do termo “mamãe”. Este processo 
denomina-se “modelagem e é res
ponsável por grande parte das coi
sas que um indivíduo aprende em 
sociedade.

Mas existem outros conceitos 
que integram essa análise do com
portamento. O conceito de discri
minação, por exemplo, refere-se ao 
processo pelo qual um organismo 
torna-se capaz de responder a estí
mulos sutis ou a aspectos do am
biente antes imperceptíveis.

O conceito de reforçador genera
lizado, por outro lado, atua sobre 
o organismo independentemente de 
qualquer privação específica (como 
o dinheiro ou o apoio, ou a simples 
atenção que um indivíduo recebe 
no convívio social). O reforçador 
generalizado é condicionado 
(aprendido) por sua associação 
com vários reforçadores já  existen
tes, e pode tornar-se a base para 
novos condicionamentos.

A maioria dos estímulos reforça
dores (comida, conforto, sexo, etc.) 
e estímulos aversos (dor, frio, etc.) 
que agem sobre um organismo foi 
considerada integrante do patrimô
nio genético da humanidade. Tal 
processo seria o responsável por to
dos os interesses e motivações que 
o indivíduo vai adquirindo no de
correr de sua existência.

As relações entre o comporta
mento e as conseqüências dele ad
vindas costumam apresentar diver
sas alternativas. Por exemplo: 
quanto mais imediata for a conse
qüência, tanto maior será seu efeito 
sobre o comportamento. Entre
tanto, muitas vezes as conseqüên

cias — positivas ou negativas — 
não surgem toda vez que o compor
tamento ocorre, mas só a cada 
quinta vez em média ou ainda em 
intervalos regulares ou irregulares 
de tempo.

Essas relações variáveis são de
nominadas esquemas de reforço 
(Schedules o f  reinforcement).

Freqüência, o fundamental

Os esquemas de reforço só co
meçaram a se evidenciar a partir 
do momento em que Skinner intro
duziu um novo enfoque na psicolo
gia experimental, ao demonstrar 
que o dado fundamental a ser con
siderado nos processos de mudança 
de comportamento deveria ser sua 
freqüência. Nessa perspectiva, 
identificou relações muito pareci
das entre os comportamentos de 
um organismo e as circunstâncias 
em que eles ocorrem, permitindo 
sua previsão e controle — ou seja, 
sua explicação.

Entretanto, essas observações 
não são tão óbvias na observação 
cotidiana. É muito difícil identifi
car, por exemplo, a complexa rede 
de acontecimentos — gratificantes 
ou indesejáveis — que estão pre
sentes em quase todos os momen
tos da vida de um indivíduo, sob o 
ponto de vista de sua relação com 
os comportamentos precedentes 
(sendo que tais relações podem ser 
de apresentação ou retirada — 
imediata ou remota, intercalada ou 
contínua). Tais relações ocorrem 
no tempo e sua complexidade au
menta porque quase sempre o orga
nismo está na presença de vários 
estímulos e estes podem proporcio
nar o surgimento de muitos com
portamentos —  às vezes incom
patíveis, às vezes convergentes ou 
coincidentes — com diferentes pro
babilidades.

Os processos básicos dessas re
lações só começaram a aparecer 
com clareza no espaço simplificado 
que Skinner desenhou para fazer 
seus experimentos (depois cha
mado de Skinner box).

Os primeiros organismos anali
sados por ele eram ratos, mas os 
mesmos princípios mostraram-se 
responsáveis pela modificação do 
comportamento de muitas espécies, 
inclusive no homem. Embora a ex
trapolação de experiências feitas 
com animais seja fortemente criti
cada, Skinner procurou demonstrar 
em vários livros a possibilidade de 
esclarecer uma ampla variedade de 
comportamentos humanos dentro 
dos princípios que descobriu. Den
tre essas obras destacam-se Science 
and Human Behavior (Ciência e 
Comportamento Humano, de 
1953), Beyond Freedom and Dig- 
nity (Além da Liberdade e da Dig
nidade, 1971), e seu importante li
vro sobre a linguagem, Verbal 
Behavior (Comportamento Verbal, 
1957).

Segundo Skinner, a dificuldade 
de um observador destreinado para 
identificar as circunstâncias que 
produzem e mantêm a maioria dos 
comportamentos que observa em si 
e nos outros, ajuaa a entender por 
que o senso comum costuma expli
car os comportamentos observá
veis pelas açoes de um agente inob
servável interior” (como a

Em um de seus livros, ele critica a ineficácia da escola tradicional, e explica 
as vantagens do ensino programado e das máquinas de ensinar.

Sofreu influôncias de Pavlov (acim a). W atson e Bertrand Russell.
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“alm a”, “psiquê” ou “mente”). 
Esse “eu”, que se julga haver atrás 
de cada um, parece ser o verda
deiro causador dos comportamen
tos dos indivíduos, com suas inten
ções, vontades, atitudes, impulsos, 
motivos, decisões, etc.

No entanto, as ações desse “ho
mem interior” também não costu
mam ser explicadas, e é inclusive 
freqüente dizer-se que o homem se 
acha dotado de “ livre arbítrio” . E 
isso, de acordo com Skinner, não é 
diferente de dizer que não são co
nhecidas as causas de seu compor
tamento.

Metodologia “exata”

Na verdade, a proposta de Skin
ner é uma radical extensão dos mé
todos das ciências físicas e biológi
cas ao estudo do comportamento 
humano.

No seu entender, as ciências físi
cas e biológicas representam o mo
delo da ciência em geral. Embora 
concorde que, no estudo do com
portamento humano, tenham sido 
utilizados os “ instrumentos” da 
ciência — como a quantificação, a 
mensuração e a comparação — , 
Skinner acredita que, em termos de 
método científico, pouco se tem 
feito para fornecer explicações sa
tisfatórias do comportamento e de 
suas “causas”.

Assim, as ciências físicas e bioló
gicas há tempo teriam deixado de 
personificar as coisas ao buscar ex
plicações.

Ele acredita, por outro lado, que 
atribuir o comportamento humano 
a intenções, propósitos, objetivos, 
tensões, valores, etc. é uma atitude 
comparável à dos antigos que atri
buíam, por exemplo, o fato de um 
projétil ir para a frente a um ímpeto 
que lhe seria inerente.

Extrapolando a perspectiva das 
ciências físicas e biológicas para o 
estudo do comportamento humano, 
Skinner rejeita conceitos como ati
tudes, inteligência, emoções, esta
dos de espírito, memória, traços de 
personalidade, inconsciente, etc., 
como explicações para o comporta
mento. Uma vez que são conceitos 
que não podem se tornar operacio
nais pela quantificação e mensura
ção, não cabem no modelo de ciên
cia proposto por ele.

Mas Skinner não nega a existên
cia de “estímulos interiores” ou 
“privados” , como a dor, ou as ima
gens que uma pessoa pode lembrar; 
não nega também a ocorrência de 
comportamentos interiores ou “en
cobertos”, como um raciocínio si
lencioso, ou os que fazem parte das 
formas de auto-observaçao desig
nadas pela pa lav ra '“consciência’. 
Ao contrário, critica as correntes 
que, como o behaviorismo metodo
lógico, omitem esses fenômenos; 
apresenta uma análise pormenori
zada dos processos envolvidos, 
principalmente em seus dois livros 
mais brilhantes: Contingencies o f  
Reinforcement (Contingências de 
Reforço, 1969) e Verbal Behavior 
(Comportamento Verbal). O que 
ele nega é a suposição de que tais 
eventos não sejam físicos, ou de 
que não sejam comportamentais 
(mas sim neurológicos, como que
rem alguns) e não obedeçam aos 
mesmos princípios do comporta-

Ele defende ser possível program ar o ensino de qualquer com portam ento sem o recurso a m étodos punitivos.

mento. Entre outras coisas, Skinner 
critica a “teoria das cópias men
tais”, isto é, a idéia de que a per
cepção de uma imagem implica em 
sua duplicação na mente.

Uma ampla crítica da divisão 
entre mundo físico e mundo men
tal, semelhante à de Skinner, foi 
apresentada pelo filósofo inglês 
Gilbert Ryle (1900- ), em sua 
obra The Concept o f  M ind (O Con
ceito de Mente, 1949).

As análises de Skinner abrem 
novas perspectivas para muitas 
questões normalmente abordadas 
na filosofia da mente, da lingua
gem, do conhecimento, da percep
ção*, na ética e na ontologia*. 
Além disso, ele propôs uma teoria 
semântica radicalmente nova em 
Comportamento Verbal. Esse livro 
deve grande parte de sua fama ao 
violento ataque que lhe dirigiu em 
1959 o linguista Noam Chomsky 
(1928- ).

O ensino programado

O principal interesse que se esta
beleceu a partir do trabalho de 
Skinner esta, segundo ele, em suas 
aplicações tecnológicas. Em The 
Technology o f  Teaching (Tecnolo
gia do Ensino, 1967), critica a ine
ficácia das práticas escolares cor
rentes, e explica as vantagens do 
“ensino programado” e das máqui- 

Skinner opõe-se a qualquer form a de castigo ou repressão da vida social. nas de ensinar, que foram por ele
desenvolvidos.

A programação do ensino con
siste em sua meticulosa subdivisão 
em pequenos passos, que cada 
aluno percorre individualmente e 
em seu próprio ritmo.

Dessa forma, o aluno utiliza 
imediatamente o que aprendeu, é 
reforçado no passo que acerta — 
e dificilmente acerta menos do que 
95% dos passos. A aprendizagem* 
é rãpida e eficiente, livre de cruzes 
vermelhas, notas baixas, reprova
ções ou qualquer outra forma de 
punição ou coerção.

Além disso, o professor dispõe 
de mais tempo para uma melhor 
assessoria individual e para a orga
nização de outras atividades.

Para Skinner, é possível progra
mar o ensino de qualquer compor
tamento (inclusive o de pensar, ou 
pensar criticamente) ou desenvol
ver o grau de inovação (criativi
dade) ou produtividade do aluno.

Ele opoe-se a todas as formas de 
punição ou “repressão” da vida so
cial. Da mesma forma, rejeita — 

Na comunidade que idealizou, não existe a autoridade nem a violência. como os autores da antipsiquiatria
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As mesmas técnicas podem  ser usadas para adaptar ou alienar o individuo. 
Para Skinner. a vida será boa se o planejam ento visar ao bem coletivo.

—  a estigmatização “doentes men
tais” para as pessoas que adquiri
ram condutas ineficientes ou so
cialmente reprovadas. Esses 
comportamentos podem ser altera
dos em muitos casos, segundo mos
tra uma crescente literatura que 
continua o trabalho iniciado por 
Skinner.

Entretanto, ele teme o poder das 
técnicas de controle não coerciti
vas, que podem alienar uma popu
lação desavisada de seus proprios 
interesses. Por isso, insiste na difu
são dos princípios do comporta
mento “para que cada um saiba o 
que pode ser feito com ele”.

Se o indivíduo não tem consciên
cia do controle que o ambiente 
exerce sobre ele, isto não significa 
que ele não seja controlado, ou 
ainda que seja “ livre”, no sentido 
do livre arbítrio. Mas a liberdade* 
do sentido da maior autodetermi
nação ou de uma intervenção pla
nejada nas contingências que fa
zem com que o indivíduo seja o que 
é, requer justamente o domínio do 
conhecimento daqueles princípios.

Em seu romance Walden Two 
(1948), Skinner descreveu uma co
munidade exemplo que recorre ao

uso das técnicas comportamentais 
para realizar uma especie de “ pro
jeto” da própria vida.

Nessa comunidade ideal, inexis' 
tem violência, coerção, privilégios, 
classes sociais, autoridade, compe
tição, ciúmes, propriedade privada, 
bandidos ou herois. O trabalho é 
sempre agradável, e o lazer fre
qüente e produtivo. As relações so
ciais são diversificadas e compen
sadoras, e cada indivíduo tem a 
possibilidade de desenvolver-se ra
pidamente e como lhe convier. Em 
suma, as oportunidades de gratifi
cação são abundantes e as situa
ções aversas estão reduzidas ao 
mínimo incontornável.

Segundo Skinner, a vida boa 
será possível e realizável quando a 
cadeia de tradições que representa 
o status quo for rompida por um 
planejamento que vise ao maior 
bem para o maior número de in
divíduos. A vida é, portanto, para 
Skinner, um experimento.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Rehaviorismo; Condicionam ento; 
Pavlov; Reforço; Utopia.

Smith, Adam

Adam Smith —- um dos clássi 
'cos do pensamento econômico — 
nasceu em Kirkcaldy, na Escócia. 
Não se conhece a data exata de seu 
nascimento, mas sabe-se que foi 
batizado no dia 5 de junho de 
1723, poucos meses depois da 
morte de seu pai, que exercia o 
cargo de juiz defensor e interventor 
de alfândegas em Kirkcaldy.

Smith entrou para a Universi
dade de Glasgow em 1737 e estu
dou depois na de Oxford.

Iniciou-se em 1748 no ensino 
acadêmico em Edimburgo, onde le
cionou retórica.

Em 175 1, Adam Smith tornou-se 
professor de lógica e depois de filo
sofia moral na Universidade de

Glasgow, sucedendo seu antigo 
professor, Francis Hutcheson 
(1694-1746), a quem sempre se re
feria como o “ inesquecível Francis 
Hutcheson".

Em 1759, publicou Theory o f  
M oral Sentiments (Teoria dos Sen 
timentos Morais), o que lhe deu 
certa fama.

Em 1764, Smith abandonou a 
universidade para ser tutor do jo 
vem duque de Buccleugh, Henry 
Scott (1746-1812), com quem via
jou para a França, onde viveu até 
1766. Nesse país, ele passou a fre
qüentar o circulo de Quesnay*, 
Turgot*, D ’Alembert*, Helvetius* 
e La* Rochefoucauld.

Após voltar à Grã-Bretanha, re
cebeu do duque uma pensão que 
lhe permitiu dedicar-se inteira
mente à tarefa de escrever seu 
grande livro, publicado em 1776: 
A n Inquirv into the Nature and 
Causes o f  the Wealth o f  Nations 
(Uma Pesquisa sobre a Natureza e

Sm ith . um a econom ia baseada na distinção entra valores de uso e do troca
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As idéias de "A  Riqueza das Nações" estavam  de acordo com  os interesses econômicos da burguesia.

as Causas da Riqueza das Nações). 
Esse livro alcançou, rapidamente, 
considerável sucesso, tendo sido ti
radas nada menos que cinco edi
ções durante a vida do autor. Além 
de pequenas correções em todas, 
Smith procedeu alterações e acrés
cimos significativos na terceira edi
ção, que pode ser considerada defi
nitiva.

Após a publicação de A  Riqueza 
das Nações, Smith conheceu a gló
ria. Foi nomeado diretor da alfân
dega escocesa em 1778 e Lord Rec- 
tor da Universidade de Glasgow 
em 1787. Festejado e admirado por 
grandes figuras da época, como 
Benjamin Franklin e David Hume* 
(de quem foi amigo durante muitos 
anos), morreu a 17 de julho de 
1790, em Edimburgo.

O pensamento econômico predo
minante na Europa baseava-se no 
mercantilismo*, que partia do pres
suposto de que a riqueza de uma 
nação dependia principalmente de 
seu comércio exterior. Concebia-se 
que a riqueza era constituída essen
cialmente por moeda e que o vo
lume de moeda num país não pro
dutor de metal precioso (era o caso 
de todos na Europa) dependia de 
sua balança comercial. Na medida 
em que um país importasse menos 
do que exportasse, haveria uma en
trada líquida de moeda, o que ele
varia seu numerário, isto é, sua ri
queza.

Deduzia-se daí que a política 
correta do soberano seria restringir 
ao máximo a importação e estimu
lar de todas as maneiras a exporta
ção, inclusive formando compa 
nhias privilegiadas de comércio e 
adquirindo colônias.

Apesar de sua evidente unilate-

ralidade, os mercantilistas tiveram 
o mérito de colocar, em termos prá
ticos e consistentes, o problema da 
riqueza nacional em contraposição 
aos interesses de indivíduos ou de 
grupos privados.

Desde o século XVII a posição 
mercantilista já  tinha sofrido críti
cas, notadamente de William Petty 
(1623-1687), que localizara no tra
balho, e não no comércio, a verda
deira origem da riqueza.

A primeira alternativa sistemá
tica ao mercantilismo foi apresen
tada pelos fisiocratas —  escola 
francesa em que se destacou o eco
nomista François Quesnay.

Segundo estes, a riqueza é cons
tituída pelos bens materiais e não 
por moeda.

Impôs-se à atenção dos fisiocra
tas o cultivo do solo — única ativi
dade, para eles, em que a quanti
dade de bens materiais produzidos 
é maior que a dos bens (meios de 
produção e de subsistência) consu
midos na sua produção. Dessa 
forma concluíam os fisiocratas que 
a agricultura constituiria a única 
atividade produtiva e que apenas 
dela proviria o excedente (produit 
net) repartido entre as demais clas
ses da sociedade.

Riqueza e 
produtividade

Adam Smith retomou o pro
blema nos termos em que Petty o 
colocara, ou seja, distinguindo o 
valor de uso e o valor de troca das 
mercadorias. (Por “valor de uso” 
entendem-se as mercadorias sob o 
ponto de vista da qualidade, isto é, 
da capacidade que elas têm de sa
tisfazer necessidades humanas;

“valor de troca” é a relação quanti
tativa que se estabelece entre as 
mercadorias, ou seja, a proporção 
em que elas são trocadas umas pe
las outras.)

Um aspecto realçado por Smith 
é que a utilidade de uma mercado
ria não é o fundamento de seu valor 
de troca, mas que este é determi
nado pela quantidade de trabalho 
que a mercadoria custou, isto é, 
pelo tempo de trabalho necessário 
para produzi-la. Daí, portanto, ter 
ele concluído que é “o trabalho 
anual de cada nação que original
mente a supre de todas as coisas 
necessárias e convenientes à vida”.

Smith mostrou que a riqueza é 
constituída por valores de uso, e 
não pela moeda, que é apenas o 
meio que permite a circulação da
queles.

“ Assim, portanto, na medida em 
que este produto é uma proporção 
maior ou menor em relação ao nú
mero daqueles que o consomem, a 
nação estará melhor ou pior su
prida de tudo o que lhe é necessário 
e conveniente.” Ou seja: a riqueza 
de uma nação é expressa por seu 
produto per capita, o que é comu- 
mente aceito.

Baseando-se na teoria do valor- 
trabalho, Smith mostrou que o 
crescimento da riqueza de uma na
ção depende essencialmente da pro
dutividade do trabalho, a qual, por 
sua vez, é uma função do grau de 
especialização, ou seja, da extensão 
atingida pela divisão do trabalho. 
Mesmo escrevendo antes da Revo
lução Industrial*, Smith foi capaz 
de apresentar uma análise dos efei
tos da divisão do trabalho sobre a 
produtividade, considerando todos
os elementos essenciais: aumento

da destreza, economia de tempo e 
aperfeiçoamento do instrumental.

Livre-cambismo 
e exploração do trabalho

A partir desses princípios, ele 
derrubou outros preconceitos fun
damentais dos mercantilistas e cla
mou por medidas políticas que 
viessem a . liberar o desenvolvi
mento econômico. Para os mercan
tilistas, no comércio internacional, 
o que representasse ganho para um 
pais significaria perda para outro. 
Ao contrário, Smith demonstrou 
que a divisão do trabalho depende 
da extensão do mercado e que, na 
medida em que o comércio expan
disse a divisão do trabalho, todos 
os participantes ganhariam (pois se 
beneficiariam do aumento da produ
tividade). Concluía daí que a polí
tica livre-cambista deveria ser 
posta em prática, já  que só ela con
duziria ao desenvolvimento das 
forças produtivas. Do mesmo 
modo, cumpriria remover também 
as barreiras ao comércio interno: 
as regulamentações corporativas 
que vedavam o exercício de nume
rosos ofícios aos que não houves
sem passado por longos períodos 
de aprendizado; as “ leis dos po
bres’ , que impediam a migração 
dos trabalhadores de uma paróquia 
para outra, etc.

Para os fisiocratas, apenas o tra
balho na agricultura produzia va
lor. Smith refutou-os demonstrando 
que todas as atividades que produ
zem mercadorias produzem valor. 
E foi mais além. apontando não só 
a origem do excedente no trabalho, 
mas o modo como ele é apro
priado. Enquanto o trabalhador 
possuía seus próprios meios de pro
dução e de subsistência, o valor 
criado por seu trabalho lhe perten
cia por inteiro. No entanto, os 
meios de produção e de subsistên
cia acabaram se tornando proprie
dade privada de capitalistas. Estes 
permitiam o acesso dos trabalhado
res aos meios de produção e de 
subsistência apenas em troca de 
uma parte do produto do trabalho 
(o excedente), que tomou então as 
formas de lucro e de renda da terra.

Tendo, dessa maneira, lançado 
os fundamentos de uma teoria da 
exploração do trabalho, Smith hesi
tou. Embora repita numerosas ve
zes que nem a terra nem o capital 
por si mesmos criam valor, ele pas
sou a tratar o lucro e a renda da 
terra como partes constituintes do 
valor, ao lado do trabalho, que ora 
é representado por seu custo (salá
rio), ora pelo valor que produz. 
Essa confusão fez com que Smith 
formulasse uma teoria do valor 
pela qual este seria idêntico aos 
custos de produção. (Embora tra
tado por outros autores da escola 
clássica, notadamente Ricardo*, o 
problema só seria resolvido, quase 
um século depois, por Marx*. cuja 
perspectiva de análise era radical
mente diferente.)

VEJA TAM BÉM : Comércio Inter
nacional; Desenvolvimento Econô
mico e Social; Divisão do Traba
lho; E c o n o m ia : Política Econó
mica; Renda; Valor.
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Os Serviços de Informação têm  grande im portância na guerra. Na Segunda Guerra M undial, os alem ães prenderam  
o General Andrei Andreivich Vlassov (famoso herói do Exército Verm elho), e o Serviço de In form ação, sabedor de 
seu sonho de libertar a Rússia do jugo soviético, convenceu-o a recrutar e com andar prisioneiros e desertores para 
lutarem  contra Stalin. (Vlassov passa em revista tropas russas com  uniformes alem ães.)

Em qualquer campo de atividade 
humana, há sempre necessidade^ de 
informações para instruir decisões, 
elaborar planos ou executar ações. 
Na administração de uma nação, 
os problemas a resolver são de al
cance bastante amplo e envolvem 
áreas de atrito e de interesses que, 
se não forem do conhecimento dos 
dirigentes da administração, podem 
trazer grandes dificuldades e até a 
impossibilidade de executar ou de
senvolver ações.

As informações destinam-se ao 
planejamento do desenvolvimento e 
da segurança. Assim, distinguem-se 
dois aspectos: as informações poli 
tico-administrativas e as de segu
rança. As primeiras estão ao al
cance direto e regular do Estado, 
sendo parte do conhecimento ne
cessário ao planejamento da polí
tica de desenvolvimento. Abran
gem os dados estatísticos, 
operacionais e prospectivos, bem 
como os resultantes da supervisão 
e controle governamentais, da res
ponsabilidade da organização ad
ministrativa, constituída pelos Mi
nistérios, Secretarias de Estado, 
Tribunais de Contas, etc., e órgãos 
a eles vinculados.

As informações de segurança 
são os conhecimentos resultantes 
da reunião, análise e interpretação 
de informes sobre um ou mais as
pectos do universo antagônico. Es
ses informes caracterizam-se como 
conhecimento protegido pelo sigilo 
e normalmente imperceptível direta 
ou regularmente. Sua obtenção re
sulta de artifícios, composição de 
mosaico de dados metodicamente 
colhidos, organizados, analisados e 
interpretados. Constituem parte 
das informações de que necessita 
um Estado, importantes para sua 
convivência diante dos antagonis
mos e pressões internas ou externas 
que normalmente tem de enfrentar.

Até meados do século XIX, não 
se procurava organizar as ativida
des de informaçoes de maneira me
tódica e entrosada, descentrali
zando a busca do informe às 
extremidades mais rarefeitas das 
instituições, ao mesmo tempo ape
lando para máxima centralizaçãp 
dos dados finais da informação. A 
medida que os fatores tempo e es
paço passaram a conferir impor
tância crescente ao equaciona- 
mento dos vários problemas de 
âmbito nacional e internacional, 
decorrente do impacto da Revolu
ção Industrial*, houve a necessi
dade de informações mais rápidas 
e mais precisas; não apenas envol
vendo o quadro operacional mili
tar, mas invadindo e realizando in
cursões paralelas nos demais 
campos da Conjuntura Nacional.

O período seguinte a Napoleão* 
caracterizou-se por uma preocupa
ção mais objetiva no que se refere 
a informação, que no entanto era 
restrita ao lado prussiano, consti
tuindo-se na estruturação de um 
serviço que funcionava menos à 
base de organismo especializado 
que por meio de missões específi

cas e tarefas confiadas a certo nú
mero de agentes.

A Segunda* Guerra ainda se de
senvolveu sem a preocupação de 
sistematizar e racionalizar os co
nhecimentos, como atividade deci
siva da Segurança* Nacional.

No pós-guerra, os serviços secre
tos cederam lugar a organizações 
inteiramente diferentes, cujas ativi
dades passavam a se resumir fun
damentalmente na pesquisa, inves
tigações e interpretações de fatos e 
dados concretos, oriundos da con
juntura nacional e internacional. 
Analistas, pesquisadores e estudio
sos dos fenômenos políticos, eco
nômicos, psicossociais e militares 
passam a integrar os Serviços de 
Informações.

Assim, esses órgãos evoluíram 
para uma atividade mais científica. 
Um serviço de informações de alto 
nível pode ser comparado a um la- 
boratorio em que são feitas, diária 
e ininterruptamente, investigações, 
pesquisas e análises, por elementos 
especializados, técnicos em todos 
os ramos do governo de um país, 
com o propósito de fornecer-lhe os 
dados necessários à dinamização 
da máquina governamental e de as
segurar-lhe êxito em seus empreen
dimentos.

No Brasil, o Serviço Nacional de 
Informações foi criado em 13 de ju 
nho de 1964, como órgão da presi
dência da República, tendo por fi
nalidade superintender e coor
denar. em todo o território na
cional, as atividades de informação 
e contra-informação, em particular 
as que interessam à Segurança Na
cional.

O chefe do SNI, civil ou militar, 
da confiança do presidente da Re
pública, recebe honras e prerrogati
vas de ministro de Estado e suas 
funções não podem ser desempe
nhadas cumulativamente com as de 
qualquer outro cargo.

Esse órgão incumbe-se especial
mente de assessorar o presidente da 
República na orientação e coorde
nação das atividades de informa
ção e contra-informação afeitas aos 
Ministérios, serviços estatais, autô
nomos e entidades paraestatais. 
Procede, no mais alto nível, à co
leta, avaliação e integração das in
formações, em proveito das deci
sões do presidente da República e 
dos estudos e recomendações do 
Conselho de Segurança Nacional, 
assim como das atividades de pla
nejamento a cargo da Secretaria 
Geral desse Conselho. Além disso, 
incumbe-se de promover, no âm

bito governamental, a difusão ade
quada das informações e das esti
mativas decorrentes.

O SNI, com Agências Regionais 
cobrindo todo o território nacional 
e uma Agência Central sediada em 
Brasília, é o órgão de cúpula do 
Sistema Nacional de Informações 
(Sisni), do qual participam os ór
gãos de informações dos Ministé
rios e das unidades federativas. 
Com base nos informes setoriais ou 
regionais recebidos dos integrantes 
do Sisni, a Agência Central do SNI 
produz as informações de alto nível 
que possibilitam ao Governo Fede
ral identificar e neutralizar os obs
táculos — antagonismos ou pres
sões — que possam impedir ou 
retardar a consecução dos objeti
vos polítícos, psicossociais e eco
nômicos. A agencia deve ser aparti- 
dária,levando em conta somente o 
interesse nacional.

A produção de intormações be
neficia a segurança e o desenvolvi
mento, confirmando o conceito de 
inter-relacionamento e interdepen
dência.

VEJA TAM BÉM : Segurança Na
cional.
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Socialismo

Sob a denominação de “ socia
lismo” incluem-se as doutrinas e os 
movimentos políticos que têm por 
finalidade eliminar as diferenças 
entre as classes sociais e substituir 
a propriedade privada dos meios de 
produção por sua propriedade so
cial.

Embora essa seja a definição de 
socialismo mais aceita, existem vá
rias outras, formuladas tanto por 
seus críticos como por teóricos que 
se pretendem socialistas. Por vezes, 
mesmo movimentos que se decla
ram socialistas dificilmente se en
quadrariam nos marcos dessa ideo
logia. Em geral, apresentam-se 
como socialistas movimentos radi
cais (correspondentes aos vários ti
pos de partidos comunistas); refor
mistas (que compreendem a maior 
parte dos partidos socialistas e so- 
cial-democratas); e_ agrupamentos 
libertários e igualitários (como os 
anarquistas). Também alguns mo
vimentos nacional-libertadores de 
países que conquistaram recente 
mente a independência, na Ásia e 
na África, consideram-se socialis
tas, embora sua principal carac
terística seja o nacionalismo — 
muitas vezes, de caráter religioso.

Provavelmente, o denominador 
comum de todos esses movimentos 
que se intitulam socialistas locali
za-se menos na questão da aboli
ção da propriedade privada do que 
na crítica da ordem social vigente, 
na proposição de uma sociedade li
vre de injustiças e na condenação 
das desigualdades sociais.

Raízes do socialismo

Em geral, os grandes movimen
tos de caráter social apresentam-se 
como continuadores de anseios 
universais da humanidade.

Assim, o socialismo, um fenô
meno moderno, tem suas raízes em 
períodos remotos da história da hu
manidade. Evidências de ideais so
cialistas podem ser encontradas, 
por exemplo, no Velho Testamento 
ou na obra A  República, de Pla
tão*.

Embora o número de exemplos 
seja menor na história romana, des- 
tacam-se a reforma agrária dos 
Gracos* e os levantes de escravos 
— dos quais o mais famoso foi li
derado por Espártaco*, no século I. 
Na Idade Média podem ser tom a
dos como exemplos os movimentos 
monásticos, as seitas religiosas he
réticas e os movimentos sociais dos 
séculos XIV e XV, como o levante 
na Flandres ocidental na década de 
1320, a Jacquerie, na França 
(1358), a insurreição camponesa na 
Inglaterra (1381) e, mais tarde, a 
guerra dos camponeses, na Alema
nha, em 1525.

Todavia, a idéia da propriedade 
comum para toda a sociedade — 
e não apenas para uma pequena 
classe dirigente ou uma seita reli
giosa — foi expressa pela primeira 
vez por Thomas Morus*, na Utopia 
(15 16).

O início do capitalismo* na Eu

ropa foi marcado por dois episó
dios que praticamente definiram o 
curso ulterior da história: a Guerra 
Civil Inglesa e a Revolução Fran
cesa*.

Embora esses dois acontecimen
tos representassem a afirmação da 
sociedade capitalista em ascensão, 
acabaram propiciando o apareci
mento de dois pensadores que se 
encontram na própria origem do 
socialismo moderno: o inglês Ge- 
rard \Vinstanley (1609-1652) e o 
francês Gracchus Babeuf*.

Ambos acreditavam plenamente 
na igualdade e colocavam a pro
priedade privada como raiz dos 
males sociais. Somente a posse co
mum dos instrumentos de produ
ção poderia pôr fim aos problemas 
sociais. Winstanley, no entanto, 
não chegou a apresentar qualquer 
solução para o problema da trans
formação da ordem existente em 
socialismo; Babeuf, ao sentir que a 
Revolução se afastava de seus 
ideais, organizou a “Conspiração 
dos Iguais que fracassaria.

Da utopia à revolução

O socialismo moderno começou 
a se formar na primeira metade do 
século XIX.

Quanto mais as relações capita
listas de pródução se estendiam, 
mais misérias e privações surgiam 
nos centros urbanos. Dessa forma, 
constituiu-se um proletariado* ur
bano, mal nutrido, explorado em 
jornadas de trabalho que variavam 
de doze a dezesseis horas diárias 
(inclusive para as crianças), e per
cebendo baixíssimos salarios.

Esta situação acabou atraindo a 
atenção de pensadores humanistas 
— como os franceses Saint*-Si- 
mon, e o inglês Robert Owen* — , 

ue começaram a elaborar idéias 
e sistemas socialistas para ameni

zar os males da sociedade. Entre
tanto, como eles não definiam as 
forças sociais capazes de realizá- 
los, seus sistemas reformistas fo
ram chamados de “utópicos”.

Enquanto isso, o capitalismo já  
havia estabelecido definitivamente 
sua hegemonia, provocando enor
mes tensões sociais.

Em 1820, operários ingleses des
truíram máquinas por considerá- 
las fator de desemprego.

De 1837 a 1848, espalhou-se 
pela Inglaterra o movimento car- 
tista (assim conhecido por sua exi
gência de uma Carta do Povo). O 
cartismo não possuía um ideário 
propriamente socialista —  era, an
tes, um movimento de caráter pa
ternalista para com o operariado. 
Conseguiu popularidade, tendo 
sido impulsionado j>or grandes de
monstrações, petições, e desordens.

Na França e na Alemanha tam 
bém se desenvolveram movimentos 
espontâneos contra a ordem social 
vigente, como a sangrenta revolta 
dos tecelões de Lião, em 1831 (a 
primeira realmente socialista da 
Europa), e, pouco tempo depois, a 
dos tecelões da Silésia.

Tal situação acabou permitindo 
o aparecimento de uma nova gera
ção de pensadores políticos socia
listas, mais ligados às reivindica
ções da classe operária e mais 
p re o c u p a d o s  em  e la b o ra r  u m a  m e
todologia das mudanças sociais do
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A experiência da Com una de Paris 
foi retomada na Revolução Russa.

M arx  e Engels sintetizaram  contribuições de vários autores para elaborar 
um a teoria socialista de base científica, o "m ateria lism o histórico".

"Socialistas utópicos", como 
O w en: um  reform ism o pacífico.

A revolução socialista foi deflagrada na Rússia (Stálin , Lênin e Trótski, em  
cim a). A II Internacional fora realizada na A lem anha (em baixo).

ue em formular sistemas acabados 
e uma nova sociedade. Entre eles, 

destacaram-se Louis Blanc*, Au- 
guste Blanqui (1805-1881) e 
Proudhon*.

Os três tiveram seus nomes asso
ciados —  direta ou indiretamente 
—  aos acontecimentos que m arca
ram a história francesa no século 
X IX  e à participação, neles, dos 
operários de Paris: a derrubada da 
monarquia, em fevereiro de 1848, o 
levante dos trabalhadores, em ju
nho do mesmo ano, e a Comuna de 
Paris, em 1871.

A Comuna foi o episódio mais 
importante da história do socia
lismo, no século XIX: durante dois 
meses, os operários parisienses 
mantiveram a cidade sob seu po
der, iniciando uma experiência de 
governo que somente seria reto
m ada em 1917, com os socialistas 
russos. A derrota da Comuna de- 
veu-se ao isolamento de Paris em 
relação ao resto da França e ã divi
são interna entre os blanquistas 
(maioria) e os proudhonianos sem 
que nenhum dos dois grupos sou
besse exatamente o que fazer. Além 
disso, foi decisiva a mobilização do 
poderio militar contra a organiza
ção, mandado pelos governistas, 
temporariamente aliviados (em 
face da inatividade dos alemães).

Marx e o marxismo

Nesse ambiente carregado por 
p f o r o lo s  çtoblem as sociais e pela

inflação de teorias socialistas, sur
giram dois pensadores alemães: 
Karl Marx* e Friedrich Engels*. O 
primeiro residia em Paris desde 
1843; Engels, que vivia entre a In
glaterra e a Alemanha, encontra
va-se com Marx quando viajava 
para Paris. Foi na capital francesa 
que os dois fizeram seu aprendi
zado político, e onde forjaram a es
trutura básica de sua nova síntese 
socialista.

Um esboço do socialismo foi 
apresentado no Manifesto Comu
nista, escrito por Marx e Engels em 
1847 (e publicado em 1848), para 
a Liga dos Comunistas, pequeno 
grupo alemão do qual participa
vam.

Mas a exposição sistemática do 
pensamento de Marx aparece 
mesmo em Das Kapital (O Capi
tal), cujo primeiro volume apareceu 
em 1867.

Engels deu uma grande contri
buição à teoria marxista com sua 
obra Herrn Eugen Dührings Um
wälzung der Wissenschaft (literal
mente, Revolução da Ciência do 
Sr. Eugen Dührings, ou Anti-Düh- 
rings), publicada em vários artigos 
na revista Vorwärts, e em livro em 
1878.

Ao contrário das demais corren
tes socialistas, o marxismo* não se 
.apresentava como a expressão da 
razão e da justiça, mas como o pro
longamento de toda a elaboração 
científica que o antecedera — 
como um a nova concepção do

Em  meio à grande crise russa do final da Prim eira Guerra, as forças arm adas  
uniram -se ao povo para a derrubada do opressivo regim e czarista.
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mundo, fundamentalmente preocu
pada em assumir bases de caráter 
científico.

As raízes do marxismo podem 
ser encontradas em várias fontes: 
nas pesquisas dos economistas in
gleses (William Petty*, Adam 
Smith*, David Ricardo*) sobre as 
leis de movimento do capitalismo; 
nas doutrinas utópicas; nos estudos 
dos filósofos materialistas, nos sé
culos XVIII e X IX  (Holbach*, Di- 
derot*, Helvetius* e, mais tarde, 
Feuerbach*), sobre a precedência 
do ser em relação à consciência e 
sobre a natureza como realidade 
objetiva, independente do homem; 
e em pesquisas sobre as classes so
ciais e suas lutas, feitas sobretudo 
pelos historiadores franceses do sé
culo XIX  — Augustin Thierry 
(1795-1856), François Mignet 
(1796-1884), Guizot*. Também foi 
influente a ruptura com a concep
ção harmoniosa e estática do 
mundo, operada a partir do século 
XVIII, por Voltaire*, Rousseau*, 
Kant*, Malthus*, Darwin* (a obra 
principal, nesse campo, foi a de He- 
gel*, que apontou o papel das con- 
tradiçoes como motor do desenvol
vimento na história, na natureza e 
no homem).

Todos esses elementos, múltiplos 
e dispersos, de alguma forma reen
contraram-se no marxismo; e a 
contribuição de Marx consistiu em 
apreender todas essas doutrinas em 
sua interdependência, vê-las como 
expressões fragmentárias mais in
separáveis da moderna civilização 
industrial e fundi-las num todo coe
rente. Sua síntese tem como ponto 
de partida a noção de que é o con
junto das relações económicas a 
base sobre a qual se apóia a supe
restrutura ideológica, política, jurí
dica, religiosa e artística de toda a 
sociedade. A partir dessa idéia, 
Marx propôs-se a descobrir a estru
tura contraditória da saciedade ca
pitalista e a analisar a relação bá
sica de sua economia —  a 
produção da mais-valia (a parcela 
não retribuída do trabalho dos ope
rários) — , além de procurar definir 
o papel histórico da classe operária 
como veículo e sujeito das transfor
mações socialistas.

Em 1864, numa reunião de 
massa, Henry Louis Tolain, 
George Odger e vários líderes sin
dicais ingleses criaram a Interna
tional Workingme i  Association 
(A ssociação Internacional dos Tra
balhadores). Marx, que também 
participou da fundaçao da enti
dade, foi eleito um dos 32 membros 
do conselho geral, assumindo de 
imediato sua liderança.

Entretanto, a 1 Internacional 
teve vida curta: acabou não resis
tindo à onda de reação política que 
varreu a Europa após a derrota da 
Comuna de Paris. Foi dissolvida 
em 1876.

Com essa derrota do movimento 
operário em Paris, o centro do so
cialismo acabou se transferindo 
para a Alemanha, onde o Partido 
Social Democrata estava em ascen
são.

Em 1889, foi fundada a II Inter
nacional, que teve seu núcleo nesse 
partido. O movimento socialista 
conheceu, na época, um período de 
grande desenvolvimento, principal
mente quanto à sua participação

No prim eiro brasão soviético, um apelo ao internacionalism o proletário.

O socialismo chegou à A m érica com  a vitória da Revolução Cubana.

Em  1 9 6 4 , a Rep. Popular da China com em orava 15  anos de socialismo.

eleitoral. Entretanto, foi perdendo 
seu caráter revolucionário e de 
classe, para se converter numa 
vasta organização burocrática cuja 
estrutura se dissolvia nas entidades 
sindicais e parlamentares da qual 
participava.

A eclosão da Primeira Guerra 
Mundial acabou decretando a 
morte da II Internacional. Os parti
dos que a compunham abandona
ram seu compromisso com o pas
sado revolucionário e interna- 
cionalista, colocando-se ao lado 
dos governos dos respectivos países 
e apoiando a guerra.

Em busca 
de novos caminhos

O caráter revolucionário do mo
vimento socialista ressurgiria na 
Rússia, onde a ala esquerda do 
Partido Social Democrata, agindo 
como organização independente 
desde 1912, se aproveitou da desa
gregação do exército russo diante 
do alemão e da crise política criada 
pela derrubada do czarismo, para 
tomar o poder, em fins de 1917.

Com o fim da Primeira Guerra 
Mundial, nasceu o primeiro Estado 
socialista e surgiram vários parti
dos comunistas em diversos países; 
com o fim da Segunda Guerra 
Mundial, o prestígio e a força ma
terial do socialismo de tendência 
comunista cresceu significativa
mente. Isso ocorreu em parte de
vido ao papel que a Uniao Sovié
tica desempenhou na luta contra o 
nazismo*, e gm parte pela própria 
conduta dos comunistas nos países 
ocupados pela Alemanha.

Assim, uma série de nações da 
Europa Oriental (Polônia, Hungria, 
Tchecoslováquia, Romênia, Bulgá
ria, Albânia e a parte oriental da 
Alemanha) adotaram o regime so
cialista, constituindo as chamadas 
“democracias populares” .

Na Ásia, a China, a Coréia do 
Norte e o Vietnam do Norte tam 
bém aderiram ao socialismo. Na 
América Latina, Cuba (desde a dé
cada de 1960) optou por esse re
gime e o Chile (no período entre 
1970 e 1973) procurou implantá-lo 
por métodos democráticos.

Por outro lado, a social-demo- 
cracia, dizimada com a guerra, 
também procurou se reorganizar, 
conseguindo alguns sucessos. Em 
alguns países, no entanto, perdeu 
quase totalmente seu caráter socia
lista. Novas tendências têm sur
gido, e muitas das antigas reassu
mem seu papel no movimento 
socialista. A mais importante das 
novas originou-se da cisão do 
bloco comunista com o cisma for
m ado pela China e pela Albânia. 
Outras vieram à tona com os movi
mentos estudantis de 1968, sobre
tudo na França e na Alemanha.

VEJA TAM BÉM : A  narquismo; 
Capitalismo; Classes Sociais; Co
munismo; Democracia; Divisão do 
Trabalho; Igreja, Doutrina Social 
da; Industrial, Revolução; Leni- 
nismo; Maoísmo; Marxismo; M o
vimentos Sociais; Proletariado; R e
volução; Russa, Revolução; 
Sindicato; Sistemas Econôinicos; 
Stálin; Tito; Utopia; Valor.



A psicanálise de Freud: uma m a
neira de abordar a socialização.

Esse processo, em que o indiví
duo assimila os padrões sociais e é 
simultaneamente integrado à socie
dade, recebe o nome de “socializa
ção”.

Sendo vários os tipos de socie
dade, também são diversos os pro
cessos de socialização. A integra
ção da criança à sociedade, os 
estágios por que passa, os papéis 
que lhe são atribuídos nas várias 
idades, diferem de uma sociedade 
para outra. Da mesma forma, o 
processo de interação constante do 
indivíduo com outros, a integração 
em novos grupos* (de lazer, traba
lho ou familiar) e a própria readap
tação constante ao grupo em evolu
ção também variam de acordo com 
o desenvolvimento da sociedade.

A soma dos papéis

Em sentido amplo, portanto, o 
termo “ socializaçao” não designa 
apenas o processo de desenvolvi
mento da criança (área de interesse 
psicológico), mas também os pro
cessos e mecanismos através dos

§
uais os indivíduos que participam 
e um sistema de interação social 

adquirem orientações que assegu
ram o desempenho satisfatório dos 
papéis sociais necessários para as
segurar a interação —  objeto de in
vestigações sociológicas.

Tanto a sociologia quanto a psi
cologia tratam a socialização de 
difer.entes formas. Em geral, os 
enfoques sociológicos enfatizam o 
aspecto social, tentando entender 
os processos e mecanismos através 
dos quais os indivíduos interagem. 
Os estudos psicológicos, por outra 
parte, enfatizam os aspectos indivi
duais, tentando compreender as leis 
do comportamento que levam à 
socialização, e as conseqüências 
desta sobre a personalidade. Con
tudo, qualquer que seja a aborda
gem adotada, ha uma tendência a 
reconhecer uma relação íntima e 
inseparável entre o indivíduo e sua 
sociedade. Mas, a partir desse 
ponto, as várias escolas e perspec
tivas são bastante divergentes. De 
um lado, estaria a visão do homem
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Remo, Rômulo, Tarzan e Mogli 
são apresentados pelas lendas ou 
pela literatura como pessoas que 
foram criadas çor animais sem per
der as características humanas. No 
entanto, os chamados caracteres 
humanos, como a linguagem, o 
pensamento abstrato, a moral, os 
hábitos alimentares e a própria 
postura ereta, longe de constituí
rem manifestações de uma suposta 
essência humana, divina ou instin
tiva, são desenvolvidos e assimila
dos em sociedade. Em 1920, foram 
descobertas duas meninas, presu
mivelmente com oito e dois anos de 
idade, numa caverna da índia, em 
companhia de filhotes de lobo. A 
mais nova morreu logo depois e a 
outra sobreviveu ainda dez anos, 
tendo sido anotadas por um médico 
todas as suas atividades. A menina 
andava de quatro, apoiando-se-so
bre as mãos e os joelhos e corria 
sobre as mãos e os pés. Lambia os 
líquidoç e comia carne no chão, re
cusando recebê-la das mãos de ou
tros. Se alguém se aproximava dela 
enquanto comia, ela rosnava. À 
noite, uivava. A menina apresen
tava, enfim, o comportamento 
típico de um lobo. Em dois anos, 
ela aprendeu a ficar em pé, embora 
se mostrasse pouco à vontade nessa 
posição. Depois de seis anos, 
aprendeu a andar, mas continuou a 
correr de quatro. Adquiriu em sete 
anos um vocabulário de 45 pala
vras, e mostrava, aos dezessete 
anos, a idade mental de uma 
criança de quatro.

Costuma-se argumentar que es
ses casos não servem para demons
trar a necessidade de que a criança 
cresça num meio social para adqui
rir as características consideradas 
humanas. Existe até a hipótese de 
que tais crianças seriam deficientes 
e, por isso mesmo, teriam sido 
abandonadas pelos pais. Mas, em
bora a questão continue aberta, es
ses casos permitem a suposição de 
que certos comportamentos huma
nos, como a fala e a postura ereta, 
têm de ser aprendidos na “ hora 
certa”.

Numerosas disciplinas têm con
tribuído para a definição da educa
ção adequada da criança, a fim de 
torná-la um membro normal da so
ciedade a que pertence. Dentre elas, 
destaca-se a antropologia (cultural 
ou social), o movimento psicanalí- 
tico, os estudos descritivos do com
portamento da criança de A. Gesell 
e os trabalhos de Jean Piaget* 
acerca das teorias da aprendiza
gem.

Por outro lado, algumas aborda
gens científicas também questiona
ram  o próprio síatus das caracterís
ticas humanas e dos padrões 
humanos de comportamento. 
Quase todos eles são apresentados 
como históricos e sociais, relativos 
a determinado tempo e a determi
nada comunidade. Alguns padrões 
de comportamento são produzidos 
historicamente e sua assimilação 
decorre da vivência dos indivíduos 
no interior das sociedades.

Ao contrário do que exprim iu Kipling em  "M o g li, o M enino-Lobo", é no 
convívio humano que a criança aprende as form as de conduta social.

Ei na assimilação de padrões sociais, a fam ília  ocupa um lugar central.
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A lém  da consciência do "outro", a form ação socializada requer a interiorização de padrões instituidos. Nesse sen
tido , os mecanismos de manipulação podem  se basear em  quadros com portam entais de prêmios ou castigos.

como a soma total dos papéis que a 
sociedade lhe atribui; de outro, a 
presença das tendências destruti
vas, anti-sociais e anticulturais 
apontadas por Freud* como enrai 
zadas nos instintos.

O primeiro ponto de vista — 
muito corrente na sociologia ameri
cana, entre os adeptos do funciona
lismo* —  implica a idéia de que o 
homem seria completamente socia
lizado. Essa perspectiva privilegia 
os aspectos da internalização das 
normas sociais, ou então afirma 
que o homem é motivado pelo dese
jo  de alcançar uma imagem posi
tiva de si mesmo ao receber aceita
ção perante os outros — os 
indivíduos são vistos como tão sen
síveis às expectativas dos outros 
que todas as suas ações seriam 
inevitavelmente guiadas por elas.

Do ponto de vista freudiano, o 
homem é considerado um animal 
social, mas nunca completamente 
socializado. Segundo Freud, a civi
lização é conseguida às custas da 
repressão dos instintos.

Dessa forma, dum ponto de vista 
sociológico, a conformidade às 
normas institucionalizadas seria 
normal (podendo-se supor que a 
consciência incomodasse o indiví
duo que se desviasse delas). Freud 
achava que o conformista — que 
internaliza completamente as nor
mas de sua sociedade e se con
forma a elas, isto é, que tem um 
superego mais atuante — estaria

a xenúm ente de

culpa, ansiedade e neuroses — 
enfim, ao que chamou de “ mal- 
estar da cultura” .

Posições teóricas da sociologia

De modo geral, a sociologia vê 
requisitos necessários para que 
ocorra o processo de socializaçao: 
deve existir um grupo social em 
funcionamento, no qual o indivíduo 
venha a participar, e esse indivíduo 
a ser socializado deve apresentar 
certos caracteres biológicos funda
mentais que permitam sua adapta
ção ao grupo, e possuir escalas de 
preferência ou necessidades não 
socialmente satisfeitas.

As concepções sobre os mecanis
mos do processo de socialização 
variam segundo as diversas posi
ções teóricas. Assim, para o com- 
portamentalismo sociológico (be 
havioral sociology), os mecanismos 
de socialização estão ligados ao 
modo pelo qual os indivíduos ad
quirem, mantêm e, ocasionalmente, 
abandonam certos padrões de com
portamento. Esse processo é expli
cado, em última análise, pela mani
pulação de reforços (positivos e 
negativos) em função do comporta
mento individual. Manipulando re
compensas e castigos, segundo um 
esquema variável, o grupo conse
gue influir no comportamento de 
seu s membros.

O interacionismo simbólico, por 
sua vez, desde George Herbert 
Mead* até suas versões mais recen

tes, enfatiza mais alguns aspectos. 
Parte da constatação de que o indi
víduo não possui um carater social 
inato, embora nasça com uma 
predisposição para a sociabilidade. 
Na medida em que a vida do 
recém-nascido se desenvolve num 
contexto social e que ele depende 
de outros indivíduos estrategica
mente localizados em sua rede de 
relações sociais (chamados tecnica
mente de “outros-significativos”) 
como a mãe, o pai, os irmãos, ele 
vai tomando consciência de sua 
identidade — atribuída pelos ou
tros —  e simultaneamente se cons
cientiza da identidade dos outros. 
Através de um processo de genera
lização, gerado pelo apoio recí
proco em vários “outros-signifi
cativos”, o indivíduo acaba 
reconhecendo e adquirindo normas 
gerais, chamadas pelo nome téc
nico de “outro-generalizado”. Por 
esse processo, o indivíduo adquire 
sua subjetividade, que, portanto, é 
social, e internaliza a sociedade 
como algo externo e objetivo. 
Assim, a formação na consciência 
do “outro-generalizado” marca 
uma fase decisiva na socialização. 
Essa consciência implica a interna
lização da sociedade como tal e da 
realidade objetiva por ela determi
nada e, ao mesmo tempo, o estabe
lecimento subjetivo de uma identi
dade contínua e coerente. 
Sociedade, identidade e realidade 
são subjetivamente cristalizadas no 
mesmo processo de internalização.

paralelo ao processo de internali
zação da linguagem (entendida 
como o instrumento fundamental 
da socialização).

Fases da socialização

O psicólogo Paul Goodman 
(1911-1973) propõe uma distinção 
entre dois conceitos de socializa
ção: o primeiro compreendendo a 
socialização como “transmissão de 
cultura” , transmissão daquilo que é 
normativo no âmbito da sociedade; 
o outro compreendendo o processo 
de humanização, em que o indiví
duo adquire atributos exclusiva
mente humanos através da intera
ção com outros indivíduos.

As diversas teorias sociológicas, 
ligadas por razões diferentes aos 
mecanismos de socialização, distin
guem a socialização primária da 
socialização secundária.

Genericamente, entende-se como 
“socialização primária” o processo 
que ocorre, durante a infancia do 
indivíduo, no interior da família. A 
expressão “socialização secundá
ria” é, de um modo geral, aplicada 
aos processos de aprendizagem de 
novos papéis, que ocorrem mais 
tarde e ao longo de toda a vida e se 
dão no interior das diversas unida
des sociais (escola, igreja, trabalho 
e outros grupos sociais). No entan
to, o estabelecimento de um corte 
preciso entre os dois estágios é 
problemático e depende do tipo de 
abordagem teórica adotado. A aná
lise do problema, do ponto de vista 
do interacionismo simbólico, dis
tingue a socialização primária da 
socialização secundária em termos 
dos graus de liberdade que o indiví
duo tem na escolha de seus “ ou- 
tros-significativos” . A socialização 
primária caracteriza-se por os “ou- 
tros-significatjvos” serem “impos
tos” ao indivíduo, aparecendo-lhes 
como naturais, sendo que na socia
lização secundária existe opção. O 
ponto gue marca a ruptura é a 
aquisiçao e o reconhecimento de 
um “outro-generalizado” .

Outra distinção importante entre 
os dois estágios do processo de 
socialização refere-se aos conteú
dos. Durante a socialização primá 
ria, são aprendidos e internalizados 
os papéis e significados sociais bá
sicos; durante a socialização secun
dária, isso ocorre com papéis e 
significados mais específicos, liga
dos a sistemas sociais, como, por 
exemplo, os papéis profissionais. 
Foi explorando os problemas da 
mobilidade social e da ascensão 
profissional que a sociologia desco
briu nos processos de socialização 
antecipatoria um poderoso meca
nismo para facilitar o funciona
mento do sistema social. Foi tam 
bém estudando a função dos 
“outros-significativos” que a socio
logia passou a estudar os grupos de 
rejerência, os quais — apesar de 
não serem grupos a que o indivíduo 
pertença — desempenham impor
tante papel no balizamento da con
duta individual.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Behaviorismo; Condicionamento; 
Grupo Social; Infância; Inteli
gência; Motivação; Personalidade.
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Sociedade

Por envolver uma noção básica 
para as ciências humanas em geral, 
o conceito de sociedade é larga
mente empregado, e com sentidos 
diversos.

Em sua acepção mais geral, é 
usado no singular, de maneira de
terminada —  “ sociedade brasi
leira”, por exemplo — , e refere-se 
a um todo estruturado gue engloba, 
além de uma populaçao concreta, 
um conjunto de regras básicas que 
definem os modos pelos quais essa 
população se divide e se organiza, 
bem como as formas simbólicas 
que lhe dão determinada feição cul
tural. Assim, sociedade brasileira 
significa um conjunto de milhões 
de pessoas de origens raciais variá
veis, que ocupam certa área geo
gráfica, organizam-se através de 
sistemas sociais distintos (como os 
tipos de família* e as formas orga- 
m zatórias do trabalho* e da produ
ção*) e têm pelo menos algumas 
características culturais básicas em 
comum (por exemplo, falam o por
tuguês e possuem, em seus termos 
mais vagos, uma cultura* latino- 
ocidental que sofreu influências de 
outras culturas, como, por exem
plo, as africanas e as autóctones).

Mas uma caracterização nesses 
termos é bastante imprecisa. Tanto 
no que se refere à noção implícita 
de sociedade como à de cultura, ela 
parece ressaltar apenas o que há  de 
mais trivial, caracterizando uma 
sociedade de modo muito superfi
cial e empírico.

Buscando maior precisão, cien
tistas sociais atribuíram, de dife
rentes maneiras, um significado 
mais específico ao conceito de 
sociedade.

Comunidade e sociedade

Alguns estudiosos, procurando 
caracterizar os aspectos mais sa
lientes dos tipos de relação social 
que marcam o comportamento dos 
indivíduos, opuseram analitica
mente os conceitos de comuni
dade* e sociedade.

Haverá uma relação chamada 
“comunitária” —  apesar das dife
renças que possam existir entre 
pessoas e seus respectivos status 
(posições que ocupam no meio so
cial) —  quando o que determina 
basicamente a distribuição de po
der, o acesso à propriedade e con
trole dos recursos materiais e cultu
rais são regras baseadas em 
relações de sangue (parentesco*), 
sexo ou idade.

Numa família, por exemplo, há 
diferentes graus de autoridade* e de 
disposição sobre os bens materiais 
e culturais; mas essas diferenças 
decorrem da condição de “ pai”, 
“adulto”, “homem”, etc. — por
tanto, nesse aspecto, as relações aí 
prevalecentes sao comunitárias.

O mesmo se pode dizer para o 
conjunto de um grupo tribal, como 
os Bororo ou os Xavante. Os che
fes tribais e religiosos dispõem de 
mais poder que os outros homens; 
çxistem regras de casamento que

definem o número de esposas e al
ternativas que cada indivíduo pode 
ter; a propriedade não é necessaria
mente equitativa entre as famílias, 
e podem existir violentas relações 
de conflito* no interior dessas co
munidades. Mas tudo isso — e, de 
modo geral, a estrutura* social des
ses grupos — está baseado nos 
mesmos critérios de sexo, idade e 
parentesco.

Aparentemente, esses critérios 
são naturais, mas na verdade eles 
se redefinem culturalmente nas di
ferentes formas de organização co
munitária: o que corresponde a um 
velho, a uma mulher ou à idade em 
que um jovem se torna adulto, por 
exemplo, pode variar de uma co
munidade para outra.

Há uma relação societária 
quando existe num grupo (ou no re
lacionamento entre dois ou mais 
grupos) certa relação de desigual
dade e dominação que se baseia em 
critérios não “naturais” para a im
posição de uma camada de indiví
duos sobre outra. A desigualdade 
evidencia-se através da concentra
ção, pela camada dominante, de 
um conjunto de privilégios e for
mas de apropriação dos recursos 
materiais e culturais.

As formas de transmissão das 
qualidades da cam ada dominante 
são variáveis, mas se explicitam 
por regras que não têm a ver com 
os atributos naturais dos indiví
duos ou famílias. Podem derivar de 
atributos aristocráticos de linha
gem, transmitidos hereditaria- 
mente, ou de atributos de riqueza 
(herdados ou adquiridos), ou da 
participação em alguma casta pro
fissional ou religiosa, etc.

Em qualquer caso, o fundamen
tal para caracterizar uma relação 
societária é a existência de domina
ção e, por conseqüência, de formas 
de exploração social, econômica ou 
política baseadas na violência 
(ainda que esta termine por ser 
aceita por quase todos, se institu
cionalize e apareça como legítima).

Essa oposição entre sociedade e 
comunidade tem a_ vantagem de 
deslocar a observação dos aspectos 
puramente imediatos do que carac
terizaria uma sociedade concreta, 
para os mecanismos que asseguram 
o funcionamento (e às vezes os 
conflitos e as mudanças) das socie
dades em geral. Mostra, além disso, 
que existem aspectos estruturais 
importantes numa sociedade e que 
eles se organizaram distintamente 
na história: algumas sociedades 
são organizadas por classes*, ou
tras são formadas por castas*, ou 
ainda por estamentos.

Casta, estamento, classe

Teoricamente, existe uma socie
dade de castas quando as probabili
dades do domínio de uma cam ada 
social sobre as outras estão defini
das pela apropriação hereditária de 
um tipo de profissão e, em geral, 
guando há uma fundamentação 
etico^religiosa para assegurar a 
obediência a suas regras (como no 
caso da índia).

A organização baseada em esta
mentos, “estados” ou ordens — 
como a divisão em “nobreza, clero 
e terceiro estado” , comum no sécu
lo XVIII — , caracteriza as formas

Nas com unidades, as relações são definidas por parentesco, sexo e idade.

E, ao contrário do que ocorre num a sociedade, os mesmos critérios são usa
dos para a divisão do trabalho.
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de estrutura social do feudalismo* 
e do  patrimonialismo*.

Elas se baseiam numa combina
ção entre formas de apropriação da 
terra e regras hereditárias (ou de 
acesso ao estamento nobre contro
lado pelas camadas dominantes) 
para distribuição de privilégios e 
garantias jurídicas. Essa combina
ção deve ser capaz de assegurar os 
recursos para manter determinado 
estilo de vida (cavalheiresco ou 
nobre).

E existe uma sociedade típica de 
classes quando a situação dos gru
pos na sociedade decorre direta
mente da posição que eles ocupam 
na divisão* social do trabalho, no 
mercado* e na apropriação dos 
meios materiais de produção. E o 
caso de uma sociedade em que exis
tam  capitalistas e trabalhadores, 
por exemplo.

Economia e sociedade

Essa caracterização sumária não 
resolve, contudo, a relação entre a 
base econômica de uma sociedade 
e sua organização* social, ou entre 
determinado modo de produção e a 
estrutura das relações sociais.

Pode-se observar que nem todas 
as formas de relaçao social são 
compatíveis com qualquer modo de 
produção. Assim, por exemplo, em
bora o capitalismo* tenha surgido 
de um mundo feudal (que se carac
terizava por uma sociedade esta- 
mental) e a estrutura de castas da 
índia tenha se adequado até certo 
ponto ao capitalismo industrial, a 
economia capitalista destrói as so
ciedades de castas e os estamentos, 
e generaliza a existência de socie
dades de cjasse.

As sociedades de classe estão 
passando por importantes transfor
mações, graças à difusão de formas 
de relacionamento social que, sem 
alterarem as desigualdades de pro
priedade, propiciam formas de con
sumo* cultural e material relativa
mente mais homogêneas. Neste 
caso, formam-se as chamadas so
ciedades* de massa.

A caracterização das sociedades 
criadas junto com as economias so
cialistas é um terreno em aberto 
para a análise sociológica.

A ideologia* marxista propôs a 
instauração de “sociedades sem 
classe”, o que não significaria uma 
volta às comunidades porque, em 
lugar das desigualdades de paren
tesco, sexo e idade, se imporiam re
gras racionais e igualitárias para a 
distribuição dos benefícios do pro
gresso técnico.

Somente a análise concreta das 
formas de estruturação social, exis
tentes nas sociedades baseadas em 
economias socialistas, poderá defi
nir quais são os padrões estruturais 
que caracterizam contempora
neamente essas sociedades.

Sociedades jurídicas

Em termos jurídicos, uma socie
dade ou associação* é a reunião de 
indivíduos voltados para a realiza
ção de objetivos comuns e organi
zados segundo um conjunto de re
gras às quais todos devem se 
submeter.

0  elemento caracterizador da 
sociedade é o conjunto de regras

Estam entos caracterizavam  a rígida estratificação social do feudalism o.

No capitalismo, proletariado e burguesia são duas classes fundam entais.

que a organiza. Em seu estudo jurí
dico, são levadas em conta apenas 
as regras de direito ou normas jurí
dicas, as leis e estatutos pelos quais 
se organiza uma sociedade.

Em geral, toda sociedade tem um 
estatuto que define sua estrutura e 
as regras a serem obedecidas por 
seus membros. Cabe ao direito 
positivo amoldar o que é_disposto 
nos estatutos com as exigências da 
segurança social e do interesse pú
blico, que são tutelados pelo direi
to*. Assim, o direito civil, por 
exemplo, não permite que tenha 
valor a regra estatutária de uma 
sociedade que não se concilie com 
o ordenamento jurídico (como seria 
o caso de uma regra dispondo que 
cada membro da sociedade esti
vesse obrigado a m atar uma pes
soa). O direito confere liberdade 
aos sócios para disporem suas re
gras estatutarias como melhor lhes 
convenha, desde que não afrontem 
as proibições.

No direito moderno, a sociedade 
é uma pessoa jurídica, isto é, uma 
pessoa que, como o homem, tem 
capacidade para criar, modificar 
ou extinguir as relações jurídicas. 
Nesses termos, as sociedades 
pouco se diferenciam dos homens; 
entretanto, algumas prerrogativas, 
mesmo em épocas de maior pro
gresso e desenvolvimento social, 
permanecem peculiares ao indiví
duo. Assim, enquanto a sociedade 
só pode ser vitima do crime, o 
homem pode ser sujeito ativo.

As sociedades costumam ser di
vididas segundo sua organização 
geral:

DE, FINS ESPECÍFICOS OU 
GENÉRICOS —  São de fins es
pecíficos as sociedades criadas 
para a obtenção de uma ou algu
mas finalidades expressamente de
finidas em sua organização. As de 
fins genéricos têm a característica 
de poder escolher qualquer dos 
múltiplos fins possíveis a cada mo
mento (um exemplo é o Estado*, 
sociedade política que busca atin
gir vários objetivos, ao mesmo 
tempo que escolhe soberanamente: 
segurança, bem-estar social, etc.).

TÍPICAS E ATÍPICAS —  São 
típicas as sociedades expressa
mente previstas nos códigos comer
ciais (ou codificações correspon
dentes), que tratam  de certos 
requisitos a serem respeitados 
(como número de sócios, livros de 
registro, etc.) para que a sociedade 
tenha forma específica. As atípicas 
são aquelas cuja forma não foi pre
vista expressamente pela legisla
ção, como é o caso de todas as so
ciedades civis.

DE FATO, DE DIREITO E 
PERSONALIZADAS —  As so
ciedades constituem-se normal
mente através de um contrato, que 
pode ser escrito ou não. Assim, o 
Código Suíço define sociedade 
como “um contrato pelo qual duas 
ou várias pessoas concordam reu
nir seus esforços ou recursos com 
o fito de lograr um fim comum” . O 
Código Civil Brasileiro pratica
mente repete esse dispositivo em 
seu Artigo 1 363: “Celebram con
trato de sociedade as pessoas que
m u tu a m e n te  se o b rig a m  a  com bi-
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nar seus esforços ou recursos, para 
lograr fins comuns”. As chamadas 
“ sociedades de fato" são constituí
das sem qualquer formalidade es
crita. Embora formadas irregular
mente, elas produzem efeitos que o 
direito leva em conta. Um exemplo 
de sociedade de fato é o concubi
nato: é caracterizado, da mesma 
maneira que o casamento (socie
dade conjugal), pela união de um 
homem e uma mulher com o fim de 
viverem juntos, mas sem um con
trato  escrito. O direito cogita dos 
efeitos dessa sociedade criando leis 
sobre os filhos dela advindos, a si
tuação da concubina quanto ao pa
trimônio formado em comum, etc. 
Também no direito comercial há 
vários dispositivos sobre as socie
dades de fato.

As sociedades de direito são o 
oposto, pois se constituem através 
de um documento escrito, particu
lar ou público.

As sociedades personalizadas, 
além de organizadas por escrito, 
têm seus atos constitutivos registra
dos e são as que se transformam 
em pessoas jurídicas. Uma socie
dade dessas tem, portanto, persona
lidade jurídica distinta da de seus 
sócios.

Sociedades civis e comerciais

As sociedades civis, que se dis
tinguem por não terem finalidades 
comerciais, são disciplinadas no 
Brasil pelo Código Civil. Entre
tanto, como não têm forma espe
cial delineada em lei*, essas socie
dades podem assumir qualquer das 
formas consignadas no Código Co
mercial ao qual passam então a su
bordinar-se, em tudo o que não 
contrarie o Código Civil.

No caso de uma sociedade civil 
não ter características de nenhuma 
das modalidades previstas no Có
digo Comercial, estará subordi
nada apenas ao Código Civil.

O contrato ou estatuto de uma 
sociedade civil é regido normal
mente pela autonomia da vontade: 
os sócios dispõem o que bem enten
dem. Mas ha certos requisitos que 
devem ser respeitados (dispositivos 
de ordem pública) e não podem ser 
derrogados pela vontade das par
tes: o Artigo 1 372 do Código Civil 
Brasileiro, por exemplo, torna nula 
a cláusula de contrato que atribua 
todos os lucros a um dos sócios. 
Mas a maioria dos dispositivos do 
Código Civil é de natureza faculta
tiva e pode ser afastada pela von
tade das partes.

As sociedades comerciais ou 
mercantis caracterizam-se pelo ob
jetivo de praticar atos de comércio 
de modo habitual. São organizadas 
no Brasil conforme o Codigo Co
mercial e algumas leis posteriores. 
Mas também obedecem, no que 
couber, aos dispositivos do Código 
Civil. São chamadas “ regulares” 
quando seus estatutos estão inscri
tos no organismo competente (no 
Brasil, a Junta Comercial); “ irregu
lares”, quando são formadas por 
meio de documento escrito, mas 
não registrado naquele organismo; 
e “ de fato”, quando não há docu
mento escrito.

0  Código Comercial Brasileiro 
disciplina várias categorias de so-

EM COM ANDITA SIMPLES
—  Contam com sócios comanditá- 
rios, também chamados “ocultos” , 
pois não participam da gerência 
mas têm responsabilidade pela cota

ue subscreveram; e sócios coman-
itados, encarregados da  gerência e 

com responsabilidade ilimitada.

EM NOME COLETIVO — São 
formadas por sócios com responsa
bilidade solidária e ilimitada. Apre
sentam-se sempre perante terceiros 
através de uma firma identifica
dora, composta do nome de um ou 
mais sócios, seguido da expressão 
“e companhia”. Seus sócios geren
tes po<Jem ser designados no con
trato social, mas, se não houver ne
nhuma disposição a respeito, cada 
sócio tem o direito de utilizar-se da 
firma social.

DE CAPITAL E INDÚSTRIA
—  Têm dois tipos de sócios: capi
talistas, encarregados da gerência e 
com responsabilidade ilimitada; e 
trabalhadores, sem responsabili
dade.

_EM CONTA DE PA RTICIPA 
ÇÃO —  São as sociedades irregu
lares ou de fato, definidas por ca
racterísticas como: ausência de 
firma ou denominação, ausência de 
arquivamento de ato constitutivo, 
mera situação de fato constituindo 
a união de duas ou mais pessoas, 
entre as quais uma é comerciante 
(portanto, há um sócio ostensivo 
com responsabilidade ilimitada, e 
um ou mais sócios -ocultos). Sua 
existência pode ser provada por 
qualquer meio admitido para os 
contratos comerciais.

Há outros tipos de sociedade que 
foram disciplinados, no Brasil, em 
legislação posterior ao Código Co
mercial: sao as sociedades por co
tas de responsabilidade limitada, as 
sociedades em comandita por 
ações e as sociedades anônimas.

POR COTAS DE RESPONSA 
B1LIDADE LIMITADA — A res
ponsabilidade de seus sócios é sub
sidiária e limitada ao montante do 
capital social. Tratadas pela Lei 
3 708, de 1919, elas causam dúvi
das quanto à sua natureza jurídica: 
segundo alguns autores, estão liga
das às sociedades em nome cole
tivo; para outros, ligam-se às socie
dades anônimas.

EM COM ANDITA POR 
AÇÕES —  São consideradas um 
resultado da combinação da co
mandita simples com a sociedade 
anônima. Têm sócios comandita
dos, responsáveis ilimitada e soli
dariamente pelas obrigações so
ciais; e comanditárias, com 
responsabilidade limitada pelo va
lor das ações. No Brasil, foram dis
ciplinadas pelo Decreto-lei 2 627, 
de 26 de setembro de 1940.

ANÔNIMAS —  Caracteri
zam-se por: capital dividido em 
ações do mesmo valor nominal; 
responsabilidade dos sócios limi
tada ao valor das ações subscritas 
ou adquiridas; mínimo de sete só
cios; natureza sempre comercial, 
ainda que tenham objetivo civil; e 
existência de um órgão delibera

Em  uma sociedade de castas, grande parte das profissões é hereditária.

N um a fam ília , as relações predom inantes são quase sem pre c o m u n itá r ia s .
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Sem  alterar desigualdades de propriedade, a sociedade de massa propicia form as de consumo mais homogêneas.

0  elemento que caracteriza uma sociedade jurídica é o conjunto de regras, leis e estatutos que a organizam .

tivo, um executivo e um de fiscali
zação.

Seu capital social tem preponde
rância sobre as personalidades dos 
acionistas que nao são levadas em 
conta. Por isso, todas as delibera 
ções se fazem com base no capital. 
As ações podem ser preferenciais 
ou ordinárias (estas dividem-se em 
nominativas e ao portador). Qual
quer decisão é tomada também em 
função dessas ações, e não dos só
cios que as possuem.

Alem das sociedades anônimas 
de capital determinado ou fixo (re
guladas no Brasil pelo mesmo De
creto 2 627 e caracterizadas pela 
subscrição integral do capital em 
sua constituição), existem as de ca
pital autorizado (constituídas com 
capital subscrito inferior ao con
sentido no estatuto social, con
forme a Lei 4 728, de 1965), e as 
de capital aberto (disciplinadas 
pela mesma lei, pelas alterações da 
Resolução 106: podem ter capital 
autorizado, mas distribuído entre 
um número maior de acionistas).

A denominação das sociedades 
anônimas deve conter uma indica
ção de seus fins, incluir as palavras 
“sociedade anônima” ou “compa
nhia” (por extenso ou abreviada
mente) e só mencionar nomes de 
pessoas em casos especiais (home
nagem a um fundador ou benemé
rito, por exemplo). Elas devem ter 
vários documentos arquivados no 
registro oficial do comércio da  lo
calidade onde têm sua sede: estatu
tos, relação dos subscritores do ca
pital social, prova do depósito da 
décima parte do capital subscrito e 
ata da assembléia dos subscritores 
que houver deliberado sobre sua 
constituição. No caso de constitui 
ção por escritura pública, bastará 
para a personalidade da sociedade 
o arquivamento da certidão dessa 
escritura.

Por suas características, a socie
dade anônima tem grande impor
tância econômica e social no 
mundo moderno, pois atende a pla
nos de grandes proporções.

C ooperativas

As cooperativas são sociedades 
sem finalidade lucrativa, de capital 
variável, e formadas com o obje
tivo de suprimir o papel do inter
mediário nas transações. Sua natu
reza jurídica não esta bem definida: 
podem obedecer ao regime das so
ciedades comerciais, ou ao das so
ciedades civis, ou ainda a um sis
tema próprio delas (disciplinado no 
Brasil pela Lei das Cooperativas). 
Apesar de suas características de 
sociedade civil, a cooperativa deve 
ter sua constituição arquivada no 
mesmo organismo que as socieda
des comerciais (Junta Comercial) e 
seus membros devem estar filiados 
aos sindicatos comerciais ligados à 
sua atividade.

VEJA TAM BEM : Castas; Classes 
Sociais; Comunidade; Concordata; 
Contrato; Desquite e Divórcio; D i
reito; Estratificação e Mobilidade; 
Estrutura Social; Falência; Institui
ções Sociais; Mudança Social; Or-

f
anização Social: Sistema Social; 
óciedade de Massa; Sociologia.
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Sociedade 
de Massa

Para alguns autores, os Estados 
Unidos seriam uma das chamadas 
“ sociedades de massa”, quase uma 
contraposição às sociedades indus
triais tradicionais (também deno
minadas “ sociedades de classe” ). O 
comportamento e as aspirações dòs 
norte-americanos teriam sido ho
mogeneizados pela propaganda e 
pelos modernos meios de comuni
cação de massa; o acesso aos bens 
de consumo seria amplo e generali
zado a toda a população; as dife 
renças de riqueza, diminuídas, não 
constituiriam mais a determinante 
das associações políticas.

Depois da Revolução Industrial* 
e d a  extensão dos efeitos da Revo
lução Francesa* pela Europa, 
houve uma sensível diminuição na 
diferença dos estilos de consumo 
das classes sociais urbanas. A isso 
se somou a revolução dos meios de 
comunicação e do nível de infor
mação, provocando certa homoge
neidade no comportamento, nos 
valores e nas expectativas das po
pulações das “ sociedades indus
triais”. Esse processo alcançou seu 
ponto máximo nos Estados Unidos 
e nos países mais desenvolvidos e 
industrializados da Europa ociden
tal, e foi a partir .dele que se come
çou a falar em sociedade de massa 
como superação da sociedade de 
classe.

Massa e classe

São raros os autores que susten
tam a tese do desaparecimento das 
diferenças de riqueza e de proprie
dade entre os grupos sociais dessas 
sociedades. Segundo a maioria de
les, a experiência quase imediata da 
vida cotidiana denunciaria como 
falso esse tipo de argumentação. 
Apesar disso, não são poucos os 
que minimizam a importância da 
desigualdade de riqueza como con
dicionante dos estilos de comporta
mento. Partindo de fatores de equa- 
lização do comportamento e das 
aspirações nas sociedades contem
porâneas (propaganda e meios de 
comunicaçao tão poderosos quanto 
a televisão*, o rádio* e o cinema*), 
esses autores enfatizam que a pró
pria sociedade de massa torna 
iguais os modos de agir sociais, re
definindo as condições de decisão 
e atuação dos homens. A ênfase 
existe, apesar do reconhecimento 
da desigualdade de riquezas e posi
ções na estrutura produtiva (empre
gados, çatrões, técnicos, operários, 
funcionários).

Assim, nas sociedades tipica
mente de classe, as diferenças so
ciais tornavam-se visíveis no con
sumo* diferencial entre os homens; 
nas sociedades de massa, pelo con
trário, haveria a difusão do acesso 
a essas formas “ modernas” de con
sumo. Nas sociedades de classe, o 
comportamento político das diver
sas camadas da população tendia à 
(m n ização  das reivindicações 
classistas e à formação de parti-

O desenvolvim ento da Revolução Industrial originou a produção em  série, que é a base da sociedade de massa.

dos* políticos para lutar por elas; 
nas sociedades de massa, essas ten
dências teriam perdido sua força e 
até mesmo seu sentido.

Muitos autores opuseram sérias 
reservas ao alcance da “homoge
neidade” produzida pelas socieda
des de massa. Mas, apesar da certa 
facilidade em refutar a interpreta
ção, não desconhecem e nem discu
tem que o comportamento do ho
mem contemporâneo, sujeito às 
pressões uniformizadoras do con
sumo e aos efeitos dos meios de co
municação de massa, difere bas
tante do comportamento observado 
em sociedades gue não valorizam 
ou que não dispõem dos meios para 
alcançar uma “ filosofia de con
sumo ’.

E isso parece indiscutível para 
críticos da sociedade de massa que, 
como Marcuse (1898- ); cha
mam de “ homens de uma só dire
ção” as pessoas sujeitas às pressões 
do consumo. Outros sociólogos 
também fizeram formulações do 
gênero, caracterizando essa socie
dade composta de “ multidões de 
solitários” .

As críticas, em geral, enfatizam 
simultaneamente dois aspectos des
sas sociedades: reprodução, por to
dos, do comportamento de cada 
um; e a falta de “individualidade” 
— isto é, cada qual deseja o que 
a sociedade deseja (e, portanto, de
seja o que os manipuladores dos 
meios de comunicação de massa 
desejam).

A própria noção de “sociedade 
de massa” contém a idéia e a crí
tica de um tipo de organização so
cial. Trata-se de uma sociedade em 
que a individualidade perde força, 
e em que a soma de indivíduos 
acaba num aglomerado homoge
neizado e, até certo ponto, apático, 
quase sempre incapaz de querer al
cançar objetivos próprios com as 
próprias forças. A massa atua em

0  aum ento dos meios de comunicação e as novas form as de propaganda  
modificaram O esxito do consumo estendendo-o a outras cam adas sociais.
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reação a estímulos de fora, ao con
trário de uma classe, que, pelo me
nos potencialmente, poderia chegar 
à consciência de seus interesses e a 
definições autônomas tanto diante 
de outras classes quanto da socie
dade em geral.

Ã expressão “sociedade de 
massa” corresponde, no plano cul
tural, “cultura de m assa ’. Ambas 
têm como ponto de referência o 
conceito de massa, que por si só já 
constitui alvo de discussões teóri
cas. Para alguns autores, a noção 
de massa nao corresponde a uma 
realidade empírica. Seria uma no
ção ideológica, que oculta as dife
renças reais da sociedade moderna: 
as diferenças de classe.

Resistência

Houve muita oposição, do ponto 
de vista intelectual, à formaçao de 
uma teoria das sociedades de 
massa, em conseqüência dos pro
blemas políticos gerados pelo tipo 
de sociedade em questão. Havendo 
uma relativa equalização do com
portamento social, e a permanência 
da dominação política, tornava-se 
difícil definir a relação entre os que 
mandam (a elite) e a massa. São 
duas as principais fontes intelec
tuais dessa discussão: uma aristo
crática é outra democrática.

A crítica aristocrática da socie
dade de massa representa a reação 
às revoluções burguesas da Europa 
no século XIX. Baseia-se na defesa 
intelectual dos valores da  elite, con
tra a (suposta) participação cres
cente das massas na vida cultural 
e política. Suas concepções in
cluem três pontos fundamentais: a 
existência de um igualitarismo 
crescente na sociedade (destruindo, 
assim, a autoridade tradicional); de 
formas antiaristocráticas de go
verno; e de um governo de massas 
(uma dominação por “pseudo-auto- 
rid ades”).

Dessa forma, a sociedade de 
massa é o oposto da ordem aristo
crática, é a sociedade igualitária” 
na qual as massas buscam líderes 
moldados a sua própria imagem, 
produzindo um governo de incom
petentes. É a “perda da exclusivi
dade das elites’ , é um sistema em 
que os dirigentes são permeáveis, e 
em que o acesso ao mando é mais 
fácil, e o próprio mando fica sujeito 
às pressões populares. Para os au
tores aristocráticos, a sociedade de 
massa é incapaz por natureza: por 
não sejioder esperar da massa qua
lificações especiais para liderança*, 
não há possibilidade de selecionar 
os mais aptos para a chefia.

A crítica democrática da socie
dade de massa, por sua vez, trata 
de defender intelectualmente os va
lores democráticos, contra a ascen
são das elites “totalitárias”. Para 
os críticos democráticos, a socie
dade de massa tem como carac
terística principal a dominação bu
rocrática por parte das elites.

Para a critica democrática, a 
atomização crescente da sociedade 
leva à perda do sentido de comuni
dade e de integração social a gru
pos definidos; decorre, então, uma 
certa disponibilidade para abraçar 
“novas ideologias” ; e a sociedade 
se expõe, conseqüentemente, ao to- 
talitarismo (dominação total pela

pseudocomunidade), na medida 
em que os grupos sociais não têm 
condições de definir seus próprios 
interesses, e estão abertos para 
aceitar outras autoridades.

Enquanto a crítica aristocrática 
busca as formas de proteger as 
elites contra a “ invasão” das mas
sas, os autores democráticos^ colo
cam como problema a proteção das 
massas contra a dominação das eli
tes. Essa distinção entre as duas 
abordagens é parte de outra dife
rença que diz respeito às oportuni
dades e funções dos “poucos”, con
tra a Concepção que prevê a 
participação dos “muitos’ nas de
cisões que a sociedade toma.

Muitos dos defensores da “socie
dade de massa” — e mesmo alguns 
de seus críticos — procuram en
contrar seus “aspectos positivos” 
na participação crescente do povo 
na vida cultural da sociedade, no 
acesso à educação, ao consumo e 
à comunicação.

Entretanto, isso, que se chama 
de “positivo”, para outros estudio
sos quer dizer “negativo”. Estes 
contestam a idéia de uma democra
tização da educação, uma vez que 
ela e dirigida à perpetuação do pro
cesso produtivo e à obtenção dos 
objetivos da sociedade (divulgados 
pelos meios de comunicaçao de 
massa). Constitui, portanto, o ins
trumental para a afirmação de uma 
hegemonia.

A relação entre massas e elites 
difere bastante de acordo com o re
gime político e o sistema econô
mico prevalecente: as tentativas de 
formulação de características ge
rais, universais e persistentes das 
sociedades de massa —  quer se 
trate de regimes democráticos ou 
não; quer se trate de economias ca
pitalistas ou socialistas —  são for
mais e levam, freqüentemente, a sé
rios equívocos.

VEJA TAM BÉM : Capitalismo; 
Classes Sociais; Democracia; D e
senvolvimento Político; Elite; Es
tratificação e Mobilidade; Ideolo
gia; Modernização; Participação 
Política; Socialismo; Totalita
rismo; Urbanização.

a análises de pensadores como Marcuse (à esq.) que denuncia o que ela tem

O acionam ento da massa revela-se sobretudo nas cam panhas eleitorais.

A sociedade de massa está sujeita 
de repressiva; Ortega y Gasset. por sua vez, tende ao elitism o; e Riesman realiza uma crítica m oderada.

A padronização do com portam ento é um dos traços da sociedade de massa.
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Sociedades
Animais

Certas espécies animais, como o 
homem e alguns insetos, vivem em 
populações agregadas, que pos
suem características de organiza
ção interna (divisão de trabalho e 
sistemas de comunicação, por 
exemplo). Isso não acontece com a 
maioria das espécies, nas quais os 
indivíduos só se reúnem em algum 
momento da vida, interagindo de 
uma forma estruturada. Nesse sen
tido, quase todas as espécies são 
sociais, em certo grau. As formas 
de vida social variam, embora al
guns traços sejam constantes, cor
respondendo cada forma a necessi
dades vitais.

Os macacos vivem em grupos 
nômades; certos pássaros fazem ni
nhos em grandes colônias; algumas 
vespas, gafanhotos e borboletas 
reúnem-se à noite em grandes ban
dos e permanecem juntos até o 
amanhecer; piolhos de madeira 
agrupam-se sob cascas de árvores. 
A manifestação desse tipo de socia
bilidade varia muito de uma espé
cie para outra, assim como o grau 
de interação entre os indivíduos 
nos grupos. Desse modo, costu
ma-se distinguir os agrupamentos 
animais das sociedades animais, 
cujos membros demonstram maior 
grau de interação.

Cada forma de vida social evo
luiu como característica de uma es
pécie ou de um grupo animal mais 
amplo, propiciando alguma vanta
gem que a tornou preferida. A re
produção sexual, por exemplo, en
volve um mínimo de interação 
social e é amplamente difundida 
entre os animais. Do ponto de vista 
evolucionário, ela tem as vantagens 
de promover a variabilidade gené
tica, que permite a ação da seleção 
natural, contribuindo para que a 
espécie se mantenha adaptada ao 
meio.

Uma divisão de trabalho, como 
se encontra entre os insetos sociais 
(formigas, abelhas, vespas, cupins), 
permite que cada indivíduo faça 
aquilo para que está melhor equi
pado, proporcionando, dessa ma
neira, resultados mais eficientes 
para o grupo todo.

Por outro lado, a transmissão de 
informações entre os membros, 
através de sistemas de comunica
ção, acarreta economia de trabalho 
e uma melhor integração das ativi
dades grupais. Como esses, muitos 
outros aspectos adaptativos podem 
ser apontados nas varias formas de 
vida social.

A teoria homeostática da organi
zação social, tentativa de se formu
lar uma hipótese geral sobre o va
lor adaptativo, sustenta que todas 
as formas elementares de vida so
cial evoluíram com a função de 
controlar o crescimento populacio
nal, permitindo chegar a uma den
sidade ótima. Esse efeito resultaria 
de processos sociais como caniba
lismo, redução de fertilidade, sub
divisão e dispersão de grupos pela 
migração.

Os invertebrados

As sociedades animais conside
radas geralmente mais complexas e 
cujas características de organiza
ção são bastante diversas entre si 
encontram-se em dois grandes gru
pos do reino animal: nos inverte
brados, entre os insetos sociais, e 
nos vertebrados, particularmente 
nos primatas.

As sociedades de insetos são for
m adas por uma ou mais fêmeas re
produtivas (a rainha) e seus filhos, 
em sua maioria fêmeas estéreis, 
chamadas obreiras, que não parti
cipam diretamente no processo de 
reprodução. Nos cupins, a rainha 
está continuamente associada a um 
macho; no caso das formigas e abe
lhas, seu contato como o macho 
ocorre no vôo nupcial, quando ela 
recebe esperma suficiente para fe
cundar ovos por toda a vida. A fun
dação de uma nova colônia é reali
zada pela rainha após o vôo 
nupcial. Depois do nascimento das 
obreiras, as funções da rainha vão 
sendo limitadas, restringindo-se fi
nalmente à de pôr ovos (as demais 
funções são realizadas pelas obrei
ras). Dos ovos postos originam-se 
também machos e fêmeas sexua- 
dos, que eventualmente iniciarão 
um novo ciclo reprodutivo, origem 
de outras colônias.

Nessas colônias de insetos, a di
visão das populações em castas, se
gundo suas diferenças morfológi
cas e funcionais (fêmeas e machos 
sexuados, fêmeas estéreis ou obrei
ras), determina uma divisão básica 

Entre os insetos, a divisão em  castas determ ina a divisão de trabalho. de trabalho. A casta sexuada cabe

Certos insetos, como as form igas, vão além  dos meros agrupam entos, m antendo um a vida socialm ente organizada.
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Com parada à estrutura de castas dos insetos, a organização social dos pás
saros á mais flexível, permitindo m aior independência individual.

a reprodução; à estéril, todo o tra
balho de manutenção e expansão 
física da colônia, além dos cuida
dos com as formas imaturas. Em 
vários insetos sociais, a casta das 
obreiras apresenta diferenças entre 
si. havendo uma correspondência 
en trt a morfologia de cada grupo 
e as funções que ele desempenha na 
col ônia.

A trofalaxia (troca de alimentos) 
é uma das características importan
tes das sociedades dos insetos. To
dos os membros da colônia com
partilham de uma fonte de alimento 
e, em geral, o alimento é passado 
de um indivíduo para outro, em 
contatos diretos. Isso foi demons
trado tornando-se radiativa uma 
porção de açúcar e entregando-a a 
uma abelha obreira; dentro de 
cinco dias, encontraram-se traços 
radiativos em todos os indivíduos 
da colmeia.

Nos insetos sociais, não ocorre 
agressão entre os membros de uma 
mesma colônia. O reconhecimento 
individual baseia-se no cheiro, que 
é igual para os membros de uma 
mesma colônia e diferente para os 
de outras colônias. O indivíduo 
sem o cheiro característico é impe
dido de entrar no ninho, sendo 
afastado ou morto. O cheiro fun
ciona também (no caso de certas 
formigas) para guiar os outros 
membros ao alimento encontrado.

Os sistemas de comunicação dos 
insetos sociais são bastante varia
dos e nem todos conhecidos. Entre 
as abelhas, foi bem estudada a co
municação da fonte de alimento 
(distância e localização aproxi
mada) através de uma dança da 
obreira que a encontrou.

A organização social dos insetos 
é altamente integrada e bastante 
rígida, baseando-se em comporta
mento inato e em diferenciação de 
castas de indivíduos com funções 
específicas. Cada indivíduo é forte
mente dependente do grupo; iso
lado, sobrevive por pouco tempo.

Os vertebrados

Na sociedade dos vertebrados, a 
estrutura, a organização dos gru
pos e os mecanismos que os man
têm diferem bastante dos que ocor
rem na sociedade dos insetos. 
Quase sempre os grupos são forma
dos por machos e fêmeas adultos e 
suas proles. Eles não apresentam 
crescimento ilimitado, mas conser
vam equilíbrio numérico, o que, em 
geral, e obtido e mantido pela dis
persão dos animais jovens, princi
palmente machos, quando atingem 
a idade adulta. Em geral, não há 
um sistema de distribuição de ali
mentos a partir de uma fonte co
mum. Num grupo de babuínos, por 
exemplo, cada um procura seu pró
prio alimento e cada fêmea cuida 
de seu próprio filho. Os sistemas de 
comunicação podem, freqüente
mente, estar relacionados com o 
alerta em face do perigo e a outros 
aspectos da vida grupai.

Dois aspectos do comporta
mento social são característicos 
das sociedades de vertebrados: a 
territorialidade e a hierarquia so
cial ou ordem de dominância. O 
território* é tipicamente uma área 
onde ocorrem o acasalamento, a 
construção do ninho e a procura do

alimento. Uma vez estabelecido em 
seu território, o dono —  seja um 
indivíduo (a exemplo dos pássaros 
canoros) ou um grupo (como os de 
macacos) —  impede a entrada de 
outros indivíduos ou grupos, atra
vés de ameaças e lutas. Há indícios 
de que a territorialidade seja um 
mecanismo de dispersão dos ani
mais em seu habitat*, de forma a 
prover cada família ou subgrupo 
com as condições de alimentaçao, 
espaço e outros requisitos para a 
sobrevivência e o sucesso reprodu
tivo da espécie. Acredita-se que o 
tamanho dos territórios de um a es
pécie varia de acordo com a abun

dância de alimento na região: 
quanto mais abundante o alimento, 
menor o território, e vice-versa.

Os macacos antropóides (ba
buíno, chimpanzé, gorila e gibão) 
vivem em grupos nômades, que via
jam  diariamente. Essas mudanças, 
entretanto, limitam-se a uma àrea 
relativamente fixa e, em cada pa
rada p a ra  descanso, define-se um 
territorio mais restrito. Nele, não é 
permitida a entrada de membros de 
outros grupos. Essa forma nômade 
de vida social também é caracterís
tica das sociedades humanas mais 
simples, que vivem da caça e da co
leta de alimentos.

A hierarquia social é típica das 
sociedades dos vertebrados. Seu 
tipo mais simples é a hierarquia li
near, que ocorre entre algumas 
aves, como, por exemplo, pombos 
e galinhas. Nesse caso, há um in
divíduo dominante que pode bicar 
qualquer outro, sem sofrer ne
nhuma reação. Abaixo dele, há um 
segundo que bica todos os demais, 
com exceção do primeiro, sem so
frer revide, e assim sucessivamente. 
Em outros grupos, as relações de 
dominância são semelhantes a essa, 
porém sem a característica de li
nearidade; são complexos, com nu
merosas ramificações.

Entre os indivíduos do grupo, as 
hierarquias são estabelecidas atra
vés de ameaças ou lutas reais, ra ra 
mente fatais ou danosas. Depois 
disso, elas permanecem estáveis, 
com ocasionais modificações, o 
que é vantajoso para a espécie, já  
que diminui a ocorrência de agres
sões dentro do grupo. A hierarquia 
resulta em prioridades dos indiví
duos superiores, na obtenção de 
alimentos, fêmeas e coisas necessá
rias à sobrevivência. Dessa forma, 
mesmo quando os recursos de so
brevivência são escassos, a hierar- 

uia prevalece, favorecendo os in- 
ivíduos superiores (o que talvez 

seja um mecanismo de seleção na
tural). Os animais mais fortes ou 
com outras características que con
duzam à dominância apresentam 
maior probabilidade de procriar e, 
portanto, de transmitir tais carac- 
terí sticas às novas gerações.

Comparada à estrutura de castas 
das sociedades de insetos, a organi
zação hierárquica dos vertebrados, 
sendo menos fixa e rígida, parece 
permitir flexibilidade para adapta
ções mais rápidas a situações no
vas, bem como uma maior indepen
dência dos indivíduos em relação 
ao grupo.

VEJA TAM BÉM : Abelha; Adap- 
tação; Agressão; Conflito; Fero 
mônio; Formiga; Habitat; Territó
rio.

Tam bém  os cupins possuem indivíduos que se especializam  em  diferentes trabalhos. (Operários e um soldado.)
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Segundo Locke, existe uma relação entre língua e cultura (à esquerda, índios C am aiurá). Lee W h orf,ao  estudar os 
Ho pi (d ireita), com provou a tese e afirm ou que a linguagem de um povo pode refletir sua cosmovisão.

Sociolingíiística

Quando publicou seu Ensaio so
bre o Entendimento Humano, em 
1689, o filósofo inglês John Locke* 
referiu-se à dificuldade em correla
cionar objetos de uma cultura* 
com vocábulos de outra. Na parte 
do livro denominada Sobre Pala
vras (On Words), ele explica que 
nenhum dos substantivos usuais da 
língua inglesa denominaria com 
exatidão as peças de vestuário usa
das pelos antigos romanos. Um di
cionário, diz ele, deveria conter de
senhos de tais peças, pois apenas 
contrapondo uma palavra inglesa a 
um a palavra latina não se faria da
quelas peças uma idéia mais exata 
do que dos rostos dos alfaiates que 
as fizeram. Ou seja: há uma corre
lação entre o objeto e seu designa
tivo apenas dentro do ambiente cul
tural que assim o designa.

No século XX, houve muitas 
abordagens que procuraram corre
lacionar fatos da língua* com fatos 
da sociedade*. Em 1911, Edward 
Sapir* escreveu que o vocabulário 
de uma língua reflete idéias, inte
resses e ocupações da comunidade* 
que a usa. Outros trabalhos ocu- 
pam-se dos termos designativos de 
parentesco*, que, além de serem 
vocábulos da língua, indicam a 
classificação dos parentes, variável 
de uma cultura para outra.

Freqüentemente há relações bas
tante estreitas entre tais termos e a 
organização* social. Entre as tri
bos tupi-guarani, por exemplo, o 
papel especial que costuma ser atri
buído ao tio materno reflete-se no 
respectivo termo.

Outra abordagem, proposta por 
Benjamin Lee W horf em relação 
aos Hopi*, procura mostrar que a 
correlação entre língua e cultura 
se operaria através de uma coerção 
do sistema lingüístico sobre a cos
movisão dos falantes. A oposição 
ou a concordância em relação a
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No sécuio XX , vários estudiosos preocuparam -se em sistem atizar as pesqui
sas sobre os níveis sociolingüísticos e as causas que os determ inam .

Depois, percebeu-se que os fatores sociais interferem  no ato da fala

tais idéias tem levado a discussões 
férteis. Madeleine Mathiot, por 
exemplo, estudou o número grama
tical na língua dos Pápago como 
um problema de cognição: duas 
possibilidades de plural, aplicadas 
a palavra “cadeira” traduzem-se 
mais ou menos por “várias cadei
ras na mesma unidade doméstica” 
e “ várias cadeiras provenientes de 
diferentes unidades domésticas”. 
Isso indica que a escolha obrigató
ria do falante está baseada em con
cepções estranhas às da cultura 
ocidental.

Também há estudos, desde o sé
culo XIX, que se ocupam do con
tato entre culturas e do resultante 
contato de línguas.

Diversas línguas européias, im
perfeitamente aprendidas por gru-

fios não europeus, evoluíram em 
ínguas crioulas —  simplifica

ram-se, mantendo em grande parte 
sua base vocabular, mas adotando 
algumas características gramati
cais da outra língua.

O lingüista alemão Hugo Schu- 
chardt (1842-1927) foi um dos pio
neiros no estudo dos crioulos por
tugueses. Em outras situações’ de 
contato, surgiu o manejo simultâ
neo de dois sistemas lingüísticos: o 
bilingüismo*. Também os que se 
ocuparam em diferenciar lingua- 
padrão de dialeto* muito contribuí
ram  para o surgimento da sociolin- 
güística.

A nova perspectiva

Esses assuntos foram geralmente 
estudados sob designações como 
“língua e sociedade”, “ língua e cul
tura ’, “etnolingüística” , “sociolo
gia da linguagem” e “dialetologia”. 
Da década de 1960 em diante, cer
tas perspectivas mudaram, novos 
métodos de estudo desenvolve
ram-se, e surgiu a sociolingüística, 
que reformulou a base e a finali
dade daquelas indagações. Alguns 
campos até então pouco explora
dos ganharam de sta.que, notadamen- 
te no que se refere a aplicação dos 
conhecimentos obtidos.

A sociolingüística distingue-se 
das abordagens anteriores princi
palmente porque se firmou como o 
estudo das variáveis lingüísticas em 
sua correlação com variáveis da  si
tuação extralingüística, ou seja, do 
ambiente social. Pertence essencial
mente à lingüística descritiva, pois 
em geral obtém seus materiais no 
contato direto com informantes, 
dos quais retira os dados —  sons, 
palavras, orações e discursos — 
úteis para sua pesquisa.

O conceito sociolingüístico de 
variável foi elaborado por William 
Labov como um conjunto de va
riantes individuais (por exemplo, 
morfemas ou fonemas), que podem 
ser consideradas funções de variá
veis independentes. Estas, sendo 
extralingüisticas, podem referir-se à 
classe social, idade, sexo, etc. Atra
vés dessa função, pode-se descre
ver, por exemplo, como uma pes
soa numa situação bilíngüe muda 
de código*, de acordo com a maior 
ou menor imposição do ambiente 
social.

Entre os temas que têm chamado 
a atenção dos sociolingüistas, há 
vários que podem servir como 
exemplo:
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A escola e os meios de com unicação, transm itindo a norm a culta da língua, 
são as principais form as de atenuar as diferenças sociolingüísticas.

CÓDIGO ELABORADO E 
RESTRITO — Esses termos origi
nam-se de pesquisas do inglês Basil 
Bernstein e referem-se à comunica
ção lingüística nas classes operária 
e média. Contrariamente a Whorf, 
Bernstein considera a estrutura so
cial como agente na correlação 
com o código lingüístico, que é ex
tremamente simplificado (código 
restrito) na classe operária, levan
do-se em conta os meios globais da 
estrutura e do vocabulário de deter
minada língua. A classe média, se
gundo ele, também usa o código 
restrito, mas já  tem grande facili
dade de ampliar os meios lingüísti
cos e usar um “código elabora
do”.

PRONOMES DE TRATA
MENTO —  Num trabalho (meto
dologicamente importante) publi
cado em 1960, Roger Brown e 
Albert Gilman mostram as diferen
ças do tratamento de respeito (se
nhor, em português)_ e do trata
mento familiar (você ou tu) em 
diversos países (França, Itália, Ale
manha e Espanha). Referem-se aos 
laços de solidariedade gerados 
quando o tratamento é recíproco e 
à relação de poder, nos casos em 
que os interlocutores usam prono
mes diferentes.

LÍNGU a  PADRÃO —  Esse 
problema surge sempre que há for
mas dialetais concorrendo com 
uma forma considerada “de padrão 
culto” . Estudam-se as situações de 
uso de cada variedade, e também 
as atitudes e crenças dos falantes 
em relação a tais variedades.

BLACK ENGLISH —  Assim 
como para a lingüística geral nor- 
te-americana as línguas indígenas 
têm fornecido um material novo, 
facilmente encontrável, o “inglês 
negro” tem-se revelado uma impor
tante fonte de estudo para a socio- 
lingüística, fornecendo material e 
campo de experimentação para os 
novos métodos.

Três anos depois de sua obra de 
1966 sobre a estratificação social e

o inglês em Nova York, Labov 
publicou um trabalho sobre o verbo 
to be (“ser,” “estar”): esse verbo é 
freqüentemente omitido na forma 
do inglês novaiorquino, conservada 
através do isolamento social de cer
tos grupos negros. Nesse trabalho, 
as “regras das variáveis” (variable 
rules) são especificamente exempli
ficadas. Uma abordagem diferente 
está nos trabalhos de Loflin, que 
procura saber se as diferenças entre 
as duas forma do inglês são devidas 
a “ estruturas profundas” diferentes, 
no sentido que Chomsky (1928) 
aplica a esse termo. Loflin consi
dera o black english um sistema do 
inglês padrão.

Aplicação

Assim como a antropologia* 
busca o aproveitamento dos fatos 
pesquisados na solução de proble
mas no contato interetnico, a socio- 
lingüística procura ajudar na solu
ção de situações lingüísticas de 
conflito.

Tomando como base as pesqui
sas de Bernstein, por exemplo, 
observa-se que diferenças de classe 
podem parecer atenuadas através 
de uma instrução melhor no empre
go da língua materna.

Em contraste com essa concep
ção, existe a aceitação da coexis
tência de sistemas lingüísticos dife
rentes e da educação a partir do 
grupo dominante. (Uma criança 
que vem de um ambiente familiar 
onde se fala o “inglês negro” deve
ria começar sua vida escolar usan
do esse sistema lingüístico.)

No Brasil, são múltiplas e varia
das as situações em que o sociolin- 
güista pode aplicar os resultados 
obtidos em seus estudos, notada- 
mente em colônias de imigrantes e 
grupos de indígenas, além das 
situações decorrentes de programas 
de alfabetização* em massa.

VEJA TAM BÉM : Estruturalismo; 
Língua; Lingüística; Psicolin- 
güística; Semiótica; Sociologia.

Sociologia

A sociologia é a ciência que es
tuda os fenômenos de interação en
tre os indivíduos, deixando pratica
mente de lado suas dimensões 
biológica e psicológica, e distin
guindo-se dos enfoques econômico 
e político. Como ciência distinta, 
ela é relativamente recente, embora 
o hábito de refletir sobre a socie
dade* em geral exista desde as pri
meiras manifestações conhecidas 
do pensamento especulativo.

Ao distinguir natureza de con
venção, os sofistas* gregos abriram 
caminho para o entendimento da 
ordem social como domínio regido 
por princípios específicos.

Os gregos não chegaram a fun
dar uma sociologia efetivamente 
autônoma, entre outros motivos 
porque a pólis grega — Estado* e 
comunidade* ao mesmo tempo — 
impedia que as relações sociais fos
sem tratadas como tal: o social era 
sempre visto como político.

Anulando o reconhecimento da 
distinção entre as leis da natureza 
e as leis humanas, a Idade Média 
impôs novamente a concepção da 
ordem natural e social como fruto 
inalterável de uma disposição di
vina. Essa atitude, constituindo 
um obstáculo básico ao surgimento 
de um estudo objetivo da realidade 
social, levava a identificar os des
vios da ação humana face à lei 
como “pecado”. Em conseqüência, 
a filosofia social permaneceu como 
uma disciplina derivada de dogmas 
e incapaz de se incumbir da varie
dade ao universo humano.

A industrialização 
e o advento da crítica

Com a ascensão do capita
lismo*, as mesmas condições que

liberaram as ciências naturais das 
imposições escolásticas medievais 
permitiram um desenvolvimento 
inédito da reflexão sobre a socie
dade. Nesse movimento, foi de ca
pital importância a obra de Mon- 
tesquieu , segundo a qual o 
princípio que anima as normas 
jurídicas deve ser buscado nos fato
res geográficos e sociais que con
formam o habitat humano.

No limiar do século XIX, o des
locamento do ponto de vista teoló
gico e político na análise da socie
dade, para uma ênfase em outros 
aspectos, foi estimulado vigorosa
mente por transformações aciona
das pela Revolução Industrial*. 
Constatou-se que, enquanto as mu
danças constitucionais e legais ti
nham um impacto relativamente li
mitado, a industrialização parecia 
abalar profundamente a esfera so
cial e as próprias formas de go
verno. Ã transformação revolucio
nária da sociedade colocava na 
ordem do dia o problema das cau
sas das alterações sociais, pensado 
em termos da distinção entre socie
dade civil e Estado. Dando uma ên
fase nova à esfera “civil” , os pensa
dores que interpretavam a história 
em curso não se interessavam, con
tudo, em delimitar um campo “so
cial” distinto dos aspectos econô
micos, e eram motivados mais por 
uma ética revolucionária que por 
um projeto de caráter estritamente 
científico. A especialização do en
foque sociológico não fora ainda 
atingida.

A sociologia positiva

“ Possuímos atualmente uma 
física celeste, uma física terrestre, 
uma física vegetal e uma física ani
mal; desejamos ainda uma outra, a 

física  social." Nesses termos, Au- 
guste Comte* reclamava a criação 
de uma ciência que abordasse a so
ciedade de um ponto de vista gene
ralizado e abstrato. A nova ciência 
deveria ter por objeto “ . . . o estudo

Ciência m oderna, a sociologia aparece vinculada à sociedade industrial.
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SOCIOLOGIE

AUGUSTE COMTE

» * *  É M 1 L E  R IG O L A G Eipê# * r r t«fo.n<M

P A R I S
*** LIMIlDCE Ci»«* «4ltl.lt»! »

FÉLIX ALCAX. ÉDITE!!«

Para M ontesquieu (â esquerda), o principio regulador das normas jurídicas devia ser procurado nos fatores geográfi
cos e sociais. C om te propunha a criação de uma ciência que estudasse a sociedade de form a abstrata.

A divisão social do trab a lho : um fenôm eno que tem  preocupado estudiosos de diversas épocas e tendências.

dos fenômenos sociais considera
dos sob o mesmo espírito que os fe
nômenos astronômicos, físicos, 
químicos ou fisiológicos, isto é, su
jeitos a leis-naturais e invariáveis, 
cuja descoberta constitui a meta es
pecífica da investigação”. Nesse 
momento, a sociologia —  termo 
pelo qual Comte substituiu mais 
tarde a expressão “física social” — 
começa a se estruturar como forma 
especifica de conhecimento e, em
bora ligada a outras disciplinas, 
dotada de uma localização própria 
no universo científico.

Uma definição mais específica 
da sociologia é dada por Comte na 
obra Sistema de Política Positiva, 
onde afirma que, além de estudar a 
totalidade dos fenômenos do inte
lecto humano, a nova ciência deve
ria abordar também o conjunto dos 
resultados acumulados pelo exercí
cio intelectual. Com essa formula
ção, identificava os fenômenos so
ciais com os elementos da  órbita da 
cultura.

Inspirado na ciência física de 
sua época, Comte dividiu a socio
logia em duas grandes áreas: a es
tática e a dinâmica. A estática en
volveria o estudo das condições 
gerais de existência da sociedade, 
enquanto a dinâmica conduziria à 
an alise de seu movimento e em par
ticular às leis de sucessão do todo 
social. Em outras palavras, a está
tica é, segundo Comte, uma teoria 
da ordem e do equilíbrio e expressa 
os requisitos universais e invariá
veis da existência social, enquanto 
a dinâmica constitui uma teoria da 
transformação social concebida em 
ampla escala.

A possibilidade de uma teoria da 
ordem ou estática social é dada 
pelo consenso universal que está na 
base da solidariedade e da divisão 
social do trabalho em todas as for
mas de sociedade. Por outro lado, 
a dinâmica social responde à exi
gência de descobrir, sob as múlti
plas transformações históricas por 
que passou a humanidade, um ou
tro tipo de ordem —  que Comte 
acreditou localizar na seqüência 
dos estágios teológico, metafísico e 
positivo, que, segundo ele, teriam 
regido o movimento da civilização 
ocidental e determinado em cada 
época o princípio de solidariedade 
fundamentalmente atuante.

Apesar das ambições de Comte, 
sua filosofia positiva nunca chegou 
a se constituir plenamente como 
ciência, e esteve mesclada ao pro
jeto  de uma “religião positivista” . 
Não chegou a definir com sufi
ciente clareza o luj>ar da sociologia 
em sua classificaçao do saber uni
versal, e os “estágios” que propôs 
constituem sobretudo etapas na 
evolução do pensamento humano, 
não sendo correlacionados com ti
pos de organização social. Não 
obstante, as proposições sobre os 
fins e métodos da  sociologia, bem 
como as sugestões contidas em sua 
obra e que antecipam a maioria das 
tendências posteriormente desen
volvidas, fazem de Comte um dos 
fundadores da sociologia.

O reducionismo biológico

O princípio evolutivo enunciado 
por Comte foi retomado e generali
zado por Herbert Spencer*, assu

mindo nesse pensador o caráter de 
chave para a inteligência do uni
verso como um todo. Spencer ex
plicitou-o na forma de três leis bá
sicas que atravessam igualmente o 
mundo orgânico e inorgânico: a 

ersistência da força, a indestruti- 
ilidade da  matéria e a continui

dade do movimento. Em conjunto, 
essas leis expressavam a ideia de 
que a energia e a matéria, passando 
de uma forma a outra, persistem 
em meio a um processo de inces
sante mudança.

Não se limitando como Comte a 
elaborar teorias em alto nível de 
abstração, Spencer realizou estu
dos pormenorizados sobre institui
ções sociais primitivas, os quais lhe 
permitiram estabelecer compara
ções com as sociedades civilizadas. 
Chegou a várias conclusões sobre 
o papel social das religiões, dos

costumes e da guerra entre diversos 
povos, inaugurando um novo pa
drão de atividade sociológica.

Ao lado da doutrina evolucio- 
nista, uma idéia central no pensa
mento de Spencer é a identificação 
metodológica da sociedade com o 
organismo vivo. Para ele, as gene
ralizações referentes aos organis
mos guardam um estreito parale
lismo com as conclusões acerca da 
sociedade: o reconhecimento dessa 
relação constituía o primeiro passo 
rumo à doutrina geral da evolução. 
A analogia orgânica foi assim for
mulada por Spencer: “ A sociedade 
é tão completamente organizada ao 
estilo de um ser individual que po
demos perceber mais que uma ana
logia entre ambos: a mesma defini
ção de vida aplica-se aos dois. 
Somente quando se vê que a trans
formação ocorrida durante o cres

cimento, a maturidade e a decadên
cia de uma sociedade se identifica 
com os mesmos princípios que re
gem as transformações atravessa
das por agregados de toda ordem; 
orgânicos ou inorgânicos ( . . . ) ,  é 
alcançado o conceito de sociologia 
como ciência” .

O sistema de Spencer apresenta, 
contudo, limitações básicas: a con
cepção biológica da unidade social 
nao chegou a ser harmonizada com 
os fatores psicológicos nela impli
cados, e, por outro lado, as condi
ções culturais da mudança social 
foram deixadas de lado, na medida 
em que não se inseriam na noção 
de adaptação biológica. Além 
disso, o liberalismo contido em sua 
filosofia social, enfatizando o papel 
do indivíduo, parece contradizer 
certas implicações de sua doutrina 
orgânica da sociedade.
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A autonomia do social

Ao lado do ponto de vista orgâ
nico, desenvolveu-se _o enfoque 
analítico adotado por Émile Durk 
heim*, Ferdinand Tõnnies*, Georg 
Simmel* e Gabriel Tarde 
(1843-1904). Recusando um pres
suposto básico da  analogia organi- 
cista —  a redução da sociologia a 
princípios de outra ciência — , 
Durkneim procurou sistematica
mente evidenciar a matriz social 
das atitudes e crenças costumeiras, 
insistindo na idéia de sua irreduti- 
bilidade às consciências indivi
duais. Com sua ênfase nos fatos so
ciais, definidos como modos de 
agir e pensar repetidamente realiza
dos e cristalizados,_ Durkheim 
apontava para a existência de pa
drões regulares e que, distintos das 
ações particulares, chegam a ga
nhar a autonomia de “coisas” —  e 
como tal devem ser estudados. Pre
cisamente porque os fatos sociais 
adquirem uma realidade irredutível 
a sua manifestação individual, a 
sociologia pode declarar-se como 
ciência autonòma e com domínio 
próprio.

A norma metodológica de estu
dar os fatos sociais como “coisas”, 
isto é, exteriormente, repousava na 
crença em que a introspecção não 
poderia servir de acesso ao conhe
cimento de fenômenos que por sua 
natureza estão acima das vontades 
individuais. A realidade de tais fe
nômenos, não se localizando nas 
mentes privadas, exigiu de Durk
heim o postulado de uma consciên
cia coletiva que lhes servisse de 
sede.

No livro A  Divisão do Trabalho 
Social, publicado em 1893, Durk
heim realizou um amplo estudo 
comparativo entre sociedades ar
caicas e avançadas, procurando ex
plicar as diferenças encontradas a 
partir das distintas formas de coo
peração. Dessa maneira, as socie
dades arcaicas caracterizam-se por 
estados de consciência coletiva 
(soma de crenças e sentimentos co
muns a seus membros) altamente 
homogêneos. Constituindo uma 
realidade distinta, persistente ao 
longo do tempo e unindo gerações 
consecutivas, essa consciência co
letiva forte e indiferenciada estaria 
na base da solidariedade mecânica, 
típica dev sociedades pouco diferen
ciadas. A medida que se desenvol
vesse a divisão social do trabalho, 
tal solidariedade seria substituída 
por uma nova forma de coesão en
tre as partes do todo social, carac
terizada não mais pela semelhança, 
e s i m  pela diferença e interdepen
dência. A nova forma de solidarie
dade (orgânica) é típica das socie
dades modernas e corresponde, 
paralelamente, à maior diferencia
ção social, a um menor peso de 
consciência coletiva no comporta
mento individual.

Não obstante sua ênfase na obje
tividade da sociologia — na qual 
introduziu métodos de análise 

uantitativos com a obra O Suicí- 
io — , o conceito de “ consciência 

coletiva” permanece para alguns 
críticos impregnado de uma mís
tica da solidariedade que remonta 
a Comte. A explicação dos fenôme
nos sociais poderia —  sugerem es
ses autores — dispensar o postu

lado de uma “mente social” e 
apoiar-se tão-somente nas intera
ções entre indivíduos submetidos à 
influência de um meio e de uma he
rança social comuns.

A tendência psicológica

Para explicar os fenômenos so
ciais, outros autores recorreram 
aos dados da psicologia e não ao 
meio e aos elementos comuns da 
experiência. Dessa forma, Gabriel 
Tarde define a sociedade em ter
mos do conceito de imitação, ao 
qual atribui, no entanto, um sentido 
muito amplo. A tendência a ressal
tar o papel do indivíduo recebeu 
ímpeto sobretudo nos Estados Uni
dos, onde seus representantes mais 
conhecidos foram Charles Cooley 
(1864-1929) e William Thomas 
(1863-1947). Estes autores acen
tuaram  o papel dos grupos primá
rios (família, círculo de amizades, 
etc.) e da interação social na gênese 
e desenvolvimento da personali
dade, afirmando reiteradamente o 
caráter social da subjetividade.

Embora possa ser incluído tam 
bém na corrente psicológica, o ita
liano Vilfredo Pareto* fundou sua 
sociologia em bases próprias, de
fendendo a objetividade e a neutra
lidade da ciência social, que, para 
ele, deveria rejeitar elementos valo- 
rativos e inspirar-se nos métodos 
lógicos e experimentais das ciên
cias naturais.

Concebeu a sociedade como um 
sistema em equilíbrio, sem excluir 
contudo a possibilidade de mu
dança: ao contrário, acentuava a 
existência de forças dinâmicas pro
dutoras de ininterrupta transform a
ção e que dão ao equilíbrio social 
um carater eminentemente instável. 
Célebre em particular no campo da 
ciência política, a teoria da circula
ção das elites de Pareto sugere o 
caráter cíclico da mudança social e 
defende a perenidade da oscilação 
entre atitudes conservadoras e pro
gressistas no jogo do poder.

Essa tese, ao lado da insistência 
no caráter estritamente científico 
dos princípios sociológicos e da 
concepção da sociedade como um 
sistema em equilíbrio imperfeito, 
valeu a Pareto um papel de influên
cia na formação do moderno pen
samento sociológico.

Economia e sociedade

Em fins do século XIX, afir- 
ma-se, sobretudo na Alemanha, a 
tendência a relacionar a sociologia 
com a economia, bem como a jun
tar à ênfase sistemática uma visão 
histórica. Surgem então historiado
res que, interpretando a mudança 
economica como um aspecto das 
transformações sociais, pouco a 
pouco se tornam de fato sociólo
gos.

Um deles foi Karl Marx*, que 
contribuiu para o desenvolvimento 
dos estudos sociológicos, embora 
—  como Comte e Spencer —  ten
desse a procurar uma síntese das 
ciências sociais, englobando as dis
ciplinas que, ao nível acadêmico 
atual, se distinguem como sociolo
gia, economia* política, antropolo
gia* cultural ou social, ciência polí
tica* e história*. Por isso, em suas 
análises, Marx não isolava aspec
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tos, mas procurava enfocar, de ma
neira global, formações históricas 
concretas, buscando a dinâmica in
terior de cada uma delas. Embora 
seja freqüente a interpretação de 
Marx como um estudioso que privi
legia a dimensão econômica, o pró
prio Engels* (seu estrito colabora
dor ao longo de toda a obra) deixou 
explícita a rejeição a um determi
nismo econômico unívoco. Con
tudo, reconheceu que alguns escri
tos da dupla (Marx-Ençels) podiam 
levar a tais interpretações, pois fo
ram elaborados em polêmicas com 
os que negavam a importância da 
economia. Explicou que entendia a 
situação econômica como a base 
(infra-estrutura) de uma formação 
social, e que esta se completaria 
com uma “superestrutura" (com
posta das esferas política, jurídica, 
filosófica, religiosa, etc.). O econô
mico seria o determinante “em úl
tim a instância”, mas os elementos 
da superestrutura também exerce
riam influência uns sobre os outros 
e sobre a própria base; e todo esse 
quadro complexo constituiria a di
nâmica das sociedades.

A contribuição de Marx à socio
logia está nessa concepção de so
ciedades como entidades históricas 
objetivas submetidas a uma dinâ
mica própria. Dessa interação das 
várias esferas da realidade toma-se 
a idéia — amplamente aceita na 
sociologia moderna —  de que os 
fenômenos (inclusive os de ordem 
econômica) não são autoexplicá- 
veis: há uma descontinuidade entre 
a aparência deles e os dinamismos 
subjacentes a que estão sujeitos. 
Sempre com preocupação política, 
Marx também entrou no campo da 
sociologia com sua noção de clas
ses* sociais, entendidas como enti
dades históricas objetivas e sujeitas 
a relações de assimetria (que im
plica uma relação de dominação), 
de complementaridade e principal
mente de oposição. Procurando li
gar as formas de pensamento dos 
grupos sociais a sua situação no 
processo de produção, Marx con
tribuiu tambem para o setor espe
cializado da sociologia do conheci
mento.

Outros estudiosos alemães que 
empregaram métodos históricos, 
como Max Weber* e Franz Oppe- 
nheimer (1864-1943), foram leva
dos à sociologia por investigações 
econômicas.

Para Weber, a sociologia lida 
com a ação humana intencional, e 
os fenômenos sociais devem ser 
não apenas descritas ou constata
dos exteriormente (como se faz em 
relação ao comportamento ani
mal), mas “compreendidos”. Essa 
compreensão, apreendendo os ne
xos significativos que preenchem as 
ações, seria a única via de expli
cação dos fatos sociais.

Aplicando suas concepções à 
análise de fenômenos complexos 
como a burocracia*, Weber desen
volveu o método dos “ tipos ideais”, 
conceitos inspirados pela história e 
que servem de instrumento para a 
investigação de casos concretos do 
mesmo tipo.

A sociologia de Weber liga-se a 
uma rejeição explícita de interpre
tações deterministas da historia, 
sobretudo da versão vulgar (redu- 
cionismo econômico) do materia-

Talcott

SOCIOLOGICAL

Das Kapital,

Krit ik di*r politisrlicn Oi-koiioiuie.

K a r l  M a r z .

Hanhnrx
V r r lü t l  '« «

I. »  » « -  . . fc f.

ttwile d«« Art>«iHUg* 10 «itunder. K» ist 100%. AI«o «rbfifUe der 
Artata  dk  ein« Hilft« dr« T«g* für »ich und di« »ndr« für den K»-

W.VV- w

y l .  V
..*> VV !*\A— Q. -  .Y. V> 1- V̂»U - .V M r» *  1

Analisando as relações sociais de m aneira global, autores como Karl M arx e M ax W eber (à direita) criaram  novas 
correntes na sociologia. (À esquerda, frontispicio e uma página corrigida da obra "O  C apital".}

lismo histórico de Marx. (Segundo 
essa versão, todas as transform a
ções que ocorrem ao nível das “re
lações de produção” —  laços so
ciais estabelecidos no plano da 
atividade econômica — acarreta
riam mudanças concomitantes nas 
demais esferas da realidade social.)

Alguns viram nos estudos de so
ciologia da religião desenvolvidos 
por Weber —  que mostravam a 
adequação da ética protestante ao 
capitalismo —  uma teoria de deter
minação do econômico pelo cultu
ral. Na verdade, Weber opunha-se 
também a essa forma de determi
nismo, pois admitia uma ampla au
tonomia das diversas esferas da 
sociedade. E, ao ressaltar o condi
cionamento religioso da con
duta como (apenas) um dos ele
mentos influentes da ética econô
mica, Weber procurava mostrar 
simplesmente uma adequação de 
sentido entre ambos os mveis, loca
lizando na subjetividade individual 
o nexo último entre economia e so
ciedade (que para Marx, ao contrá
rio, situava-se ao nível de processos 
globais).

A teoria funcionalista

Ao tempo em que se desenvolvia 
na Alemanha uma escola ligada 
substancialmente à história e à eco
nomia, surgia nos Estados Unidos 
uma interpretação dos fenômenos 
sociais, profundamente marcada 
pela nascente antropologia cultu
ral: o funcionalismo . Entendendo 
como uma das metas de todo grupo 
a_ manutenção e eventual amplia
ção do próprio grupo enquanto tal, 
os teóricos dessa tendência preocu
pam-se em localizar empiricamente 
requisitos gerais para a existência 
dos sistemas sociais: em outras pa
lavras, as condições que permitem 
sua continuidade e permanência. 
Assim, a ênfase teórica e empírica 
é dirigida para o conceito de fu n 
ção, que, segundo Robert King 
Merton (1910- ), indica “ as 
conseqüências observáveis que le-

Os estudos funcionalistas enfatizam  a im portância dos grupos primários.

Ta lco tt Parsons e Robert King M erton in terpretaram  os fenôm enos sociais 
influenciados pela antropologia cultural que originou o funcionalism o.
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vam â adaptação e ao ajustamento 
de um dado sistema”. Uma defini
ção desse tipo, porém, corre o risco 
de confundir conseqüências cons
cientes com o papel efetivamente 
desempenhado pela unidade em 
foco. Motivado por esse problema, 
Merton distinguiu dois tipos de 
função: manifesta e latente. En
quanto as funções manifestas refe
rem-se a conseqüências de uma 
unidade social ou cultural que con
tribuem para o ajustamento e são 
visadas pelos membros da unidade, 
as funções latentes dizem respeito 
a conseqüências não pretendidas 
ou não-conscientes. Procurando es
capar à dificuldade de lidar com fe
nômenos de desintegração e de mu
dança sob o prisma funcional, 
Merton introduziu o conceito _de 
disfunção, designando condições 
que diminuem a adaptação ou ajus
tamento do sistema. Assim, evitava 
a tendência de teóricos funcionalis- 
tas a considerar como funcionais, 
indistintamente, todos os aspectos 
de um complexo social.

Exercendo uma enorme influên
cia sobre a sociologia contemporâ
nea, a obra de Talcott Parsons 
(1902- ) é inteiramente voltada 
para o desenvolvimento de uma 
teoria geral e sistemática da socie
dade. Desde suas primeiras contri
buições teóricas, Parsons afirma a 
convicção de que o objeto central 
dessa teoria é a ação social — no

3
ue reflete claramente a influência 
e Max Weber.

S O C IO L O G IA  D A  
R E L IG IÃ O

O estudo sociológico da religião 
nasceu do confronto direto entre 
du as diretrizes fundamentais no de
senvolvimento do pensamento mo
derno: as tradições racionalista e 
não-racionalista na filosofia e nas 
reflexões sobre a natureza humana 
em geral. Corporificando atitudes 
opostas face ao fenômeno da reli
giosidade, essas tendências ganha
ram  no século XVIII uma forma 
cristalizada, exercendo decisiva in
fluência na formação da sociologia 
da religião como uma disciplina 
autônoma.

O confronto com o irracional

A vertente racionalista no pensa
mento ocidental formou-se em as
sociação direta com tendências se
culares e céticas na Inglaterra e na 
França dos séculos XVII e XVIII. 
Esse movimento estimulou mais 
tarde uma reação não-racionalista 
que, contudo, fora já  antecipada no 
século XVII nas formulações de 
Blaise Pascal*.

Os racionalistas propunham que 
os fenômenos da esfera religiosa 
fossem incluídos dentro dos limites 
da reflexão racional. O ponto bá
sico, entretanto, consistia no pro
jeto de eliminar a influência do ir
racional sobre as ações humanas
— embora discutissem a aplicação 
desse princípio à massa da popula
ção. Ò novo pensamento secular 
sustentava que as doutrinas da reli
gião estabelecida originavam-se de 
uma farsa urdida pelos eclesiásti
cos em defesa de seus interesses 
particulares e em aliança com os 
déspotas do mundo laico. No lugar

Sociedade e religião sem pre foram  objetos de reflexão. M aquiavel propôs Herder e Schleierm acher fornece- 
um a análise da crença romana que influenpiou o pensam ento atual. ram as bases ao não-racionalism o.
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da religião tradicional deveria, de 
acordo com tais críticos, erguer-se 
uma nova “religião natural”, em 
conformidade com os ditames da 
razão e da ciência.

A atitude não-racionalista, por 
outro lado, não significava uma 
glorificação do irracional, mas sim 
a ênfase na existência de um as
pecto não-racional no ser humano 
e em sua essencial irredutibilidade 
à compreensão lógica.

As posições de Rousseau* e de 
Kant* podem ser consideradas 
equidistantes das duas tradições. 
Assim, sem se apoiar somente nos 
argumentos da razão*, a religião* 
deveria fundamentar-se nos impe
rativos da natureza humana (Rous
seau) e nos ditames da experiência 
ética (Kant).

O lugar da razão

A tradição não-racionalista — 
considerando certos aspectos da 
existência humana como irredutí
veis à razão —  floresceu sobretudo 
na Alemanha. Enfatizando o cará
ter peculiar da religião, surgiu 
nesse país uma tendência para a 
qual a religião baseava-se antes em 
sentimentos e experiências específi
cas do que no exercício das facul
dades de raciocínio. Friedrich 
Schleiermacher, sistematizando tal 
abordagem, considerava que a reli
giosidade não deveria ser entendida 
a partir de uma pura filosofia ou 
ética, e sim como uma realidade em 
si mesma e com direito próprio. In
sistia também na importância das 
formas particulares de cultura e re
ligião em sua diversidade e especi
ficidade histórica. Assim, Gottfried 
Herder* —  uma das principais fi
guras do historicismo do século



dio dos problemas de significado 
assim como da noção de carisma*, 
Weber procurou incluir os elemen
tos não-racionais no contexto mais 
amplo de sua teoria da ação social.

Os problemas de significado — 
a existencia do mal, do sofrimento, 
a morte e enfim todos os grandes 
“porquês” do homem — sao inse
paráveis da natureza humana e in
solúveis por meios científicos.

Conseqüentemente, as respostas 
religiosas que costumam ser dadas 
a esses problemas assumem uma 
profunda importância nas ações in 
dividuais e detêm uma significativa 
parcela de responsabilidade na for
mação da vida social.

Com a noção de carisma, Weber 
procurou dar um tratamento cienti
fico ao aspecto social do comporta
mento religioso. O carisma defi
ne-se como uma qualidade que 
investe determinados indivíduos de 
autoridade sobre o grupo e os dis
tingue por traços supranormais 
como líderes religiosos condutores 
de multidões.

Precisamente por existir somente 
quando reconhecido pelo grupo, o 
carisma é um conceito que lida si
multaneamente com o individual e 
com o social: envolve os níveis 
mais profundos da organização 
psíquica, tanto do indivíduo quanto 
do grupo, e o processo social pro
priamente dito. Dessa forma, o re-

A busca do sagrado: 
o mistério

A tradição não-racionalista 
alemã foi continuada por Dilthey*, 
que partiu das idéias de Schleier- 
macher e, adotando posições neo- 
kantianas, acentuou a irredutibili- 
dade da “visão de mundo” religiosa 
e a necessidade de aprendê-la me
diante uma “compreensão inte
rior”. Dessa linha derivam direta
mente os estudos da moderna 
sociologia da religião, representa
dos sobretudo pelos trabalhos de 
Ernst Troeltsch (1865-1923) e Max 
Weber. No século XX, essa tradi
ção, já  liberada da influência de 
Troeltsch e de Weber, atingiria seu 
apogeu formal nas obras de Ru 
dolph Otto*. Este estudioso procu
rou chegar a uma fenomenologia 
do sagrado* através da idéia de 
“numinoso” —  o estado da alma 
inspirado pelas qualidades trans
cendentes do mistério da divindade.
A noção de mysterium tremendum  
et fascinosum  visa a exprimir a es
sência irredutível do sagrado, e que 
não se manifestaria ao intelecto, 
mas sim sob a forma de uma expe
riência imediata. De acordo com 
Otto, tal experiência poderia ser fe- 
nomenologicamente compreendida, 
mas não explicada.

Weber: carisma 
e significado

Embora Weber não se conten
tasse com uma mera descrição fe- 
nomenológica da  experiência reli 
giosa, reteve em suas formulações 
a idéia da centralidade e irredutibi 
lidade dos elementos não-racionais 
das ações humanas, desenvolvida
pela tradição alemã. Por intermé- A religião influenciando a arte: "Adoração dos Reis M agos" (W eyden) e "C risto e os Vendilhões" (El Greco).
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XIX  — e Schleiermacher — que 
lançou as bases da interpretação 
cultural —  forneceram uma funda 
mentação metodológica ao movi
mento não-racionalista.

Enquanto essa tendência se for
taleceu na Alemanha em conexão 
direta com o_ desenvolvimento da 
filosofia romântica, a tradição ra- 
cionalista ganhou forma na França 
e na  Inglaterra, no século XIX, em 
ligação com o positivismo* e com 
o utilitarismo, respectivamente. 
Apesar disso, a abordagem que 
veio a prevalecer no continente eu 
ropeu foi a historicista.

Tanto na Inglaterra como na 
França, a fase historicista do racio
nal ismo* assumiu uma forma evo- 
lucionista: é desse período a “teoria 
dos três estágios” , de Comte. Se
gundo ela, a teologia, própria da 
“infância da humanidade , teria 
sido superada pela filosofia que, 
por sua vez, seria afinal suplantada 
pela ciência — num gradativo au
mento da compreensão raciona) do 
universo.

Prosseguindo a tradição de 
Comte, Durkheim compreendia a 
religião em termos funcionais, o 
que significa que a fé e o ritual 
eram tratados do ponto de vista de 
sua função na sociedade: como for
mas de solidariedade social. Não 
obstante, ao reconhecer os fatores 
não-racionais subjacentes à expe 
riência religiosa, Durkheim admitia 
nesta um componente permanente 
essencial da natureza humana.
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conhecimento da importância so
cial da religião nao exclui a 
atenção a seus aspectos ligados à 
vivência individual.

Também Durkheim reconheceu 
a religião como constituinte da so
ciedade: as representações religio
sas, corporificando a própria socia
bilidade como algo exterior à 
consciência individual, tendem a li
mitar os impulsos egocêntricos e a 
disciplinar os indivíduos para o tra
tamento disciplinado e social da 
realidade.

Religião e sociedade

As relações entre crença reli
giosa e sociedade foram objeto de 
reflexão em diferentes epocas. 
Ainda no século XVI, Maquiavel* 
propôs uma análise funcional da 
religião romana que influenciou 
consideravelmente o pensamento 
contemporâneo. Spinoza*, Montes- 
quieu, Rousseau e Comte desenvol
veram também estudos sobre as re
lações entre personalidade, socie
dade e religião.

Igualmente, Marx, embora_escre
vesse sobretudo sobre polêmicas 
em torno de questões políticas, tem 
em suas obras muitas passagens 
que pertencem à sociologia da reli
gião. Ele situava a religião na es
fera da ideologia*, e entendia que 
a “produção espiritual” estaria 
inextricavelmente ligada à produ
ção material e às relações sociais. 
Nessa posição materialista, propu
nha que se fosse “da terra ao ceu” 
—  isto é, que se partisse da ativi
dade humana concreta para procu
rar a explicação das formas de 
consciência (referentes à política, à 
moral, à metafísica, à religião, 
etc.). Ele achava que os primeiros 
ideologos foram os sacerdotes, que 
teriam surgido com a divisão do 
trabalho (e esta só se efetivaria 
quando ocorresse uma divisão en
tre “trabalho material” e “trabalho 
espiritual”).

Para Marx, a religião constitui
ria uma forma de alienação, isto é, 
os homens atribuiriam à divindade 
características que são da própria 
humanidade, mas das quais esta se 
acha afastada por força do tipo de 
organização* social vigente.

A propósito, Freud* afirmava 
que, quando crianças, as pessoas 
vêem no pai um super homem e lhe 
atribuem poderes infinitamente 
mais amplos que os realmente pos
suídos por ele.

Entretanto, com o tempo, cons
tatam  as limitações paternas e en
tão transferem a divindade aqueles 
atributos de super-homem.

Um primeiro passo para a aná
lise quantitativa do problema foi 
efetuado por Durkheim, que intro
duziu uma variável religiosa em 
seu estudo sobre o suicídio*. A par
tir de então, várias investigações 
procuraram avaliar o grau de in
fluência da religião sobre a vida so
cial, sem contudo chegar a  resulta
dos conclusiyos.

Fugindo à preocupação de en
contrar “influências” ou “determi
nações” unilaterais e mecânicas en
tre sociedade e religião, Max 
Weber inaugurou uma trilha fe
cunda para o estudo do problema, 
ao discutir a “adequação de sen
tido” entre a ética protestante e o

Rubens: a aristocracia flam enga na tela. ("A uto-R etrato  com I. B rant".)

R e m b ra n d t : H o la n d a  b u rg u e s a  e m  e stilo  n a t u ra lis ta . ( " A  N o iv a  J u d ia " . )

capitalismo emergente na época 
moderna.

SOCIOLOGIA D A  ARTE

O estudo das relações entre as 
diversas manifestações artísticas e 
as características das sociedades 
em que elas ocorrem tem por pre
missa básica que a arte pode ser es
tudada também, embora não exclu
sivamente, como um fenômeno 
socialmente condicionado. Seu pro
blema fundamental consiste em 
examinar as modalidades desse 
condicionamento. Isso implica ne
gar que a arte possa ser encarada 
como o resultado de alguma ativi
dade situada fora do âmbito social, 
como, por exemplo, uma pura “ in
tuição’ individual, única e inacessí
vel à análise racional. Não se ques
tiona, no entanto, a especificidade 
do fenômeno estético, na medida 
em que a análise sociológica não 
penetra na área da  apreciação esté
tica da obra. Nesse sentido, Arnold 
Hauser postula que “toda arte é so
cialmente determinada, mas nem 
tudo na arte é suscetível de defini
ção sociológica. Isso vale sobre
tudo pará a qualidade artística, que 
não tem equivalente sociológico. 
As mesmas condições sociais po
dem engendrar obras de valor e ou
tras totalmente insignificantes; e a 
única coisa de comum entre elas é 
uma tendência artística mais ou 
menos insignificante”. A aprecia
ção estética faz-se com base em de
terminados padrões de julgamento. 
E são precisamente esses padrões 
que a sociologia da arte procura in
cluir em seu domínio de análise, 
não para legitimá-los ou contestá- 
los, mas para examinar os seus vín
culos com as outras esferas da vida 
social.

Do ponto de vista sociológico,_a 
arte é uma instituição social. Não 
se confunde com a obra particular 
deste ou daquele indivíduo criador, 
mas diz respeito a um modo de agir 
regulamentado por um conjunto de 
normas que se aplicam tanto aos 
produtores de arte quanto àqueles 
que usufruem suas obras. A socio
logia da arte visa, portanto, a ca
racterizar e examinar o artista, seu 
público e as obras que os vinculam, 
em seu contexto social, historica
mente definido. Tem assim pontos 
em comum com a história social da 
arte, mas não com a história da 
arte (que se dedica, por_ exemplo, 
ao estudo das inter-relações no de
senvolvimento interno de estilos, 
tendo em vista estabelecer uma se
qüência mediante o uso de concei
tos como o de “ influência” de de
terminados artistas sobre outros). 
No entanto, a sociologia da arte 
mostra-se mais abrangente, pois, 
além da localização das modalida
des de produção e julgamento da 
obra em seu contexto histórico, 
procura atingir certas regularida- 
des de maior alcance, que permi
tam vincular genericamente tipos 
de organização social com modali
dades de arte. Nesse sentido, um 
exemplo seria o estabelecimento de 
uma relação entre a arte monumen
tal e o despotismo político.

O estudo das relações entre arte 
e sociedade desenvolveu-se no con
texto de sociedades modernas alta
mente complexas, ganhando corpo
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sob o impacto das transformações 
sociais, econômicas, políticas e cul
turais operadas pela Revolução In
dustrial e pela Revolução Fran
cesa. Esse fenômeno é explicado 
por ser nessas circunstâncias que a 
relação entre a arte e a sociedade 
se torna problemática. Em socieda
des de menor complexidade, a obra 
estética está direta e inseparavel
mente ligada a solicitações sociais 
bem definidas e não questionadas, 
como as práticas rituais.

Um impulso poderoso para o de
senvolvimento desse tipo de refle
xão foi dado pela reação român
tica, no século XIX, contra a 
rigidez dos cânones estéticos clássi
cos, para procurar as fontes “ au
tênticas” de inspiração artística, 
que se esperava encontrar numa su
posta arte popular* anônima, pois 
ela representaria mais legitima
mente o “ espírito de uma epoca”, 
ou de um “povo” . Essas noçoes, re
tiradas de autores como Herder e 
Hegel, abririam o caminho, se não 
para um estudo propriamente so
ciológico da arte, pelo menos para 
seu exame nos quadros de uma his
tória  em que as relações entre as 
manifestações estéticas e seu subs
trato  cultural ocupavam lugar de 
honra.

A partir de meados do século 
X IX , essa visão historicista da arte 
foi substituída por uma concepção 
positivista, mais preocupada com a 
busca de leis gerais do que com a 
identificação de configurações his
tóricas singulares, que alentariam o 
aparecimento de determinadas for
mas artísticas. A figura expressiva 
dessa tendência foi a de Hyppolite 
Taine*, com sua teoria estética ri
gorosamente empirista. Segundo 
ele, a obra de arte deve ser exami
nada sob o ponto de vista de três 
fatores básicos, explicativos de sua 
constituição: a “raça” — enten
dida como “disposiçoes inatas e he
reditárias” de indivíduos — , o 
“meio” geográfico e social e o 
“momento” histórico. Essa teoria 
procura satisfazer duas exigências: 
a do empirismo, que consiste em só 
usar elementos observáveis na aná
lise, e a da generalização, em busca 
de leis, que é propiciada por seu cu
nho determinista. A influência de 
Taine foi grande, mas suas formu
lações sofriam limitações insuperá
veis: a aparente precisão dos con
ceitos usados nao resiste a um 
exame mais acurado, e as explica
ções que suscita são estritamente 
deterministas,_ empobrecendo a 
análise, ou são imprecisas. Resta, 
como fator explicativo básico, em 
Taine, o “ meio”. Esse aspecto de- 
monstra certa aproximaçao entre a 
concepção historicista romântica e 
a positivista, por sobre todas as 
suas diferenças. Permite, além 
disso, trazer à tona uma faceta pa
radoxal das duas teorias: apesar de 
partirem de considerações referen
tes ao “espírito de uma época” ou 
ao “meio’ como_ um todo, ambas 
acabam pondo ênfase na análise 
das “grandes obras” individuais, 
tomadas como as únicas represen
tativas de uma cultura ou de uma 
sociedade. Essa tendência, que des
tro i as primeiras aspirações român
ticas no sentido de se basear numa 
produção coletiva anônima, per
siste ao longo de todo o desenvolvi-

mento posterior da sociologia da 
arte.

As tendências modernas

O risco que se pode vislumbrar 
nessas posições consiste em consi
derar a arte como um fenômeno 
despojado de vínculos sociais ou 
encara-lá como simples emanação 
de fatores que lhe são externos. 
Isso foi claramente percebido por 
Karl Marx, ao qual freqüentemente 
se atribui o segundo desses erros, e 
cuj a influência se estende até o pre
sente. Embora acentuasse, em suas 
formulações, que o fenômeno esté
tico é componente de um sistema 
de idéias que não goza de autono
m ia mas, pelo contrário, tem sua 
existência determinada pelas condi
ções materiais, concretas e histori
camente definidas de uma socie
dade, Marx apontou com clareza a 
impossibilidade de se estabelecer 
um vínculo estreito e unilateral en
tre certas condições de existência 
social e o fenômeno artístico. Uma 
importante questão colocada dizia 
respeito à persistência do valor es
tético de certas manifestações artís
ticas para elém da vigência das 
condições históricas específicas de 
sua produção.

O exemplo seria a arte clássica 
grega, que continua proporcio- 
jiando genuíno prazer estético, em 
condições históricas radicalmente 
diferentes daquelas nas quais sur
giu. A questão não foi respondida 
diretamente por Marx, e constitui 
um dos maiores incentivos no sen
tido de se buscar uma relação entre 
arte e sociedade de maneira mais 
matizada, que dê conta de sua com
plexidade.

O problema proposto por Marx 
envolve uma distinção fundamental 
entre o valor estético da obra e as 
condições de sua produção. A raiz 
social da obra artística deve ser 
procurada na segunda área. No en
tanto, seu valor estético pode ser 
reconhecido por outras sociedades 
totalmente diversas, resistindo as
sim à passagem do tempo. Esses 
pressupostos originaram reformu
lações: a análise do condiciona
mento social da arte não poderia 
ser conduzida em termos sumários 
e a obra de arte não se apresenta 
como um efeito passivo de condi
ções sociais dadas, mas tem sua di
nâmica e eficácia específicas. Ver
dade é que essa dinâmica e eficácia 
também são socialmente determi
nadas, mas o modo como isso se dá 
é precisamente um dos problemas 
fundamentais da análise.

Encaminhando a solução desses 
problemas, a sociologia da arte não 
coloca como objeto a obra ou o au
tor particulares, mas busca caracte
rizar as condições sociais propícias 
à presença e validação de certas 

form as  estéticas e, secundaria
mente, de certas constantes no 
plano do conteúdo. Isso significa 
que a sociologia da arte não pre
tende simplesmente estabelecer re
lações externas entre uma realidade 
social, tomada como condicionante 
ou determinante, e certas manifes
tações estéticas. Seu intento é en
contrar os condicionantes sociais 
já  incorporados à linguagem artís
tica, na mesma forma da obra. 
Essa ordem de considerações con-

Hegel (esq.) exam inou a estética dentro de quadros históricos. Lukács (dir.) 
aprofundou a análise da relação entre obra de arte e sociedade.

Artistas como Daum ier revelaram desigualdades sociais. ("Em igrantes".)

Outros, como M olière. usaram o teatro para mostrar sya visão de mundo.
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duz, num primeiro passo, ao exame 
de condicionamento socia! dos esti
los e mesmo dos gêneros artísticos, 
como, por exemplo, a tentativa de 
vincular o romance à expansão da 
sociedade burguesa.

Esse tipo de análise'é pertinente 
e importante, mas ainda não atin
giu o fundo da questão. O passo 
posterior, que levou a sociologia da 
arte a alcançar seus limites, consis
tiu em tomar a noção de forma em 
seu sentido mais forte — o de es
trutura —  e em estabelecer víncu
los entre o modo pelo qual a obra 
está construída e aspectos funda
mentais da constituição interna da 
sociedade na qual foi engendrada.

Formulações teóricas nesse sen
tido devem-se, por exemplo, a Lu- 
cien Goldmann (1913-1970), que, 
inspirado na obra de Georg Luc- 
kács*, elaborou uma hipótese au
daciosa. Segundo esse autor, have
ria uma correspondência tal entre a 
construção da grande obra de arte 
(tomada como “estrutura significa
tiva”) e a estrutura global da socie
dade na qual é produzida, que se 
poderia falar numa “homologia es
trutural”. Numa outra vertente da 
mesma linha de pensamento, Theo- 
dor W. Adorno* elaborou análises 
sociológicas da música e da litera
tura com base no conceito de “ me
diação”, que designaria o modo 
pelo qual os aspectos pertinentes 
da sociedade estão presentes na 
própria obra. Para Adorno, a ques
tão básica da sociologia da arte 
não é a da localização da arte na 
sociedade, mas “ como a sociedade 
se objetiva nas obras de arte”. A di
ferença básica entre essas duas 
orientações consiste em que 
Adorno defende a análise de exclu
siva imanência à obra, ao passo 
que Goldmann recorre expíicita- 
menie. na tase final da análise, ao 
exame da estrutura social abran
gente, tomada como elemento ex
plicativo e decisivo.

Na concepção de Goldmann, 
também desempenha papel impor

tante a noção de “visão de mundo” 
—  igualmente presente em perspec
tivas de análise de inspiração teó
rica bem diversa, como, por exem
plo, a de Pierre Francastel. Para 
esse especialista em artes plásticas, 
a arte deve ser estudada enquanto 
sistema específico de signos*. É 
tratada, portanto, como linguagem, 
m as a dimensão sociológica está 
presente, na medida em que as ma
nifestações artísticas são examina
das em suas relações com o estado 
do conhecimento da técnica e da 
sociedade como um todo, num 
dado momento histórico. Nesse en
foque, as manifestações artísticas 
são vistas como sistemas de signos 
que exprimem determinadas visões 
de mundo, pois são criados e man
tidos por grupos sociais. E as mu
danças em sistemas figurativos 
(adoção da perspectiva geométrica 
na pintura, por exemplo) são asso
ciadas a mudanças sociais mais 
amplás.

Outras vezes, a sociologia da 
arte também examina a presença de 
certas constantes no plano do con
teúdo, em determinadas condições 
sociais e históricas, pois ela exige 
explicações sociológicas que esca
pam ao trivial e ao evidente. Um 
exemplo seria a tentativa de vincu
lar a presença do nu como con
teúdo na pintura renascentista ao 
ímpeto antiaristocrático e anticleri- 
cal de uma burguesia comercial em 
ascensão. Em termos de seu signifi
cado social, o nu é “democrático”, 

ois elimina as marcas externas de 
ierarquia e dominação de uma so

ciedade em que o modo de se trajar 
é componente importante na carac
terização e manutenção dos privilé
gios estamentais.

VEJA TAM BÉM : Arte; Estética; 
Estruturalismo; Funcionalismo; 
Materialismo; Mistérios; Organiza
ção Social; Religião; Sagraao; Sis
tema Social; Socialismo; Teologia.

Phi

Sócrates: grande pensador grego que marcou toda a história da filosofia.

Sócrates

As principais informações sobre 
Sócrates provêm de seus discípu
los, pois ele nada deixou escrito. 
Dessa forma, criou-se um pro
blema bastante sério para os histo
riadores da filosofia, pois, além da 
possibilidade de as informações te
rem sido alteradas pela admiração 
de seus discípulos, há certa discre
pância entre os vários perfis deli
neados por eles. De qualquer 
modo, as fontes mais seguras para 
a reconstrução de sua vida e de seu 
pensamento continuam sendo os 
depoimentos de seus contemporâ
neos.

E o caso do poeta Aristófanes*, 
em cujas comédias Sócrates apa
rece caricaturado como protótipo 
dos filósofos de seu tempo, sendo 
confundido até mesmo com os so
fistas*; de Platão*, que o tornou a 
figura principal da maior parte de 
seus Diálogos; de Xenofonte*, que

o exaltou nas Memoráveis. Esqui
nes também falou do mestre em di
versas obras que se perderam. Ba
seados no confronto do testemunho 
deixado por Platão, Aristófanes e 
Xenofonte, alguns historiadores 
têm procurado recompor a verda
deira fisionomia de Sócrates.

Segundo essas fontes, Sócrates 
nasceu em Atenas, em 470 ou 469 
a.C., época em que findavam as 
guerras médicas (entre gregos e 
persas) e se iniciava o apogeu da 
democracia ateniense. Era filho de 
um escultor, Sofronisco, e de uma 
parteira, Fenareta, e teria seguido, 
durante algum tempo, a profissão 
do pai. Provavelmente recebeu a 
educação dos atenienses de seu 
tempo, aprendendo música, ginás
tica e gramática, e participou de 
uma atmosfera cultural das mais 
brilhantes da cultura grega: o “sé
culo de Péricles*”, idade de ouro 
da civilização ateniense.

Atenas representava no tempo 
de Sócrates um ponto de conver
gência cultural, um centro de expe
riências sociais e políticas, onde se 
praticava, pela primeira vez na his
tória dos povos, um governo de ca-Também a obra de Beethoven se relaciona com a sociedade de sua época.
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Diógenes seguiu o exem plo de Sócrates. (M osaico dos Filósofos, Colônia.)

ráter democrático (ainda que exer
cido apenas pela minoria detentora 
do direito de cidadania).

Numa democracia como essa, a 
função pública dos oradores era 
fundamental e constituía impor
tante instrumento de ação política. 
Havia a necessidade, portanto, de 
se preparar o indivíduo para a vida 
pública, conferir-lhe capacidade e 
virtude (aretê) política, o que signi
ficava dar-lhe adestramento na arte 
da palavra como eficiente meio de 
persuasão.

Assim, Atenas viu surgirem os 
sofistas, professores de eloqüência 
que, bem remunerados, ensinavam 
aos jovens atenienses o uso correto 
e habil da palavra. Eles próprios, 
designando-se “ sábios” (sofistas), 
traziam sua mensagem, basica
mente contrária à dos filósofos 
(“amigos da sabedoria”). Negando 
a possibilidade de desvendar a na
tureza (physis) das coisas, defen
diam o relativismo do conheci
mento, sintetizado na frase de 
Protágoras* de Abdera: “O homem 
é a medida de todas as coisas, das 
que são enquanto _são,_ e das que 
não são enquanto não são”.

Sendo resultante da progressiva 
valorização da “ medida humana” 
patente na democracia ateniense, o 
relativismo sofista manifestava 
uma situação geral do momento 
histórico vivido pela Grécia e parti
cularmente por Atenas.

Apesar de confundido, por al
guns, com os sofistas, Sócrates de
senvolvera, junto ao povo ate
niense, uma atividade que, em 
vários aspectos, se opunha à dos 
mestres da retórica e da persuasão.

Fato marcante e decisivo em sua 
vida foi a declaração —  feita a seu 
amigo Querofonte pela pitonisa de 
Delfos —  de que Sócrates era o 
mais sábio dos homens. Isso o dei
xou profundamente intrigado: sem 
qualquer especialização e ciente de 
sua ignorância, não entendia como, 
numa cidade repleta de artistas, 
políticos e cientistas, fora ele o es
colhido. Meditando muito tempo, 
concluiu que sua sabedoria só po
deria ser aquela de saber que nada 
sabia —  um começo da autocons
ciência.

Dessa forma, Sócrates descobriu 
sua missão: fazer o homem tomar 
consciência de sua ignorância. 
Para cumpri-la, o filósofo começou 
a dialogar. O interlocutor, suposta
mente uma autoridade em determi
nado assunto, sempre o decepcio
nava. Apenas nos artífices ele 
conseguiu encontrar alguma cons
ciência daquilo que faziam, mas, 
apesar disso, revelavam incompe- 
tencia para tratar de outros assun
tos, de interesse geral para os ho
mens. Isso veio confirmar o sentido 
da superioridade atribuída a Sócra
tes pelo oráculo: o reencontro de 
cada homem consigo mesmo só po
deria vir da consciência da própria 
ignorância.

As idéias nascem

As pessoas na maioria das vezes 
não sao conscientes ou modestas 
como Sócrates, que reconhecia sua 
ignorância; muitas, pelo contrário, 
julgam-se donas da verdade. Por
isso , 0 trabalho de Sócrates preci-
m  teiotoat-se em várias etapas;

inicialmente, era necessário levar o 
interlocutor a descobrir as “pseu
do verdades” , e demoli-las.

Essa fase do trabalho chama-se 
“ironia”, e nela Sócrates, reafir
mando que nada sabia, incitava o 
interlocutor a expor suas idéias 
para, com habilidade, emaranhá lo 
na teia de suas próprias afirmati
vas,levando-o a reconhecer sua ig
norância sobre as coisas que antes 
julgava conhecer com certeza. A 
ironia socrática funciona como 
uma catarse: purifica a alma das 
idéias equívocas, das ilusões, que 
impedem o homem de conhecer a 
si mesmo.

O filósofo dizia-se orientado por 
seu daimon ("dem ônio”), que, 
como uma voz interior, lhe dava as 
diretrizes do trabalho a ser reali
zado: ajudava-o a escolher o inter
locutor, que sempre devia ser uma 
pessoa com quem a conversa pu
desse ser produtiva, conduzindo a 
uma reconstrução, após o exor
cismo provocado pela ironia.

Na fase seguinte do “método 
socrático” , o interlocutor, ciente de 
sua ignorância, tornava-se discí
pulo de Sócrates e era levado, 
paulatinamente, através de hábeis 
perguntas, a elaborar por si mesmo 
suas idéias. Livrando-se das fórmu
las repetitivas e consagradas, o 
interlocutor-discípulo iniciava o 
processo de autoconhecimento. Só
crates, numa atitude que a psicope- 
dagogia moderna tenta reviver.

fazia nessa fase a parturição das 
idéias, a chamada maiêutica. O 
papel de Sócrates, nesse momento, 
faz lembrar o de sua mãe: ela tra
balhava para ajudar a nascer crian
ças; ele, para ajudar a nascer 
idéias.

Ao escolher seus interlocutores, 
além de pensar na possibilidade de 
recuperação, Sócrates, ao contrário 
dos sofistas, não se preocupava 
com a condição econômica ou so
cial do indivíduo e não cobrava 
para realizar seu trabalho. Consi
derava-se a serviço do deus que lhe 
havia indicado o caminho.

Assim procedendo, Sócrates 
mudou totalmente a orientação da 
filosofia grega. Primeiramente, des
viou-se da preocupação com o pro
blema físico e cosmológico, desen
volvido pelo pensamento jónico, e 
que explicava o homem pelo 
mesmo substrato ou pela mesma 
natureza (physis) que justificaria a 
existência de todos os seres: tudo 
sendo constituído de fogo, ou de 
água, ou de átomos, também o 
homem teria nesses elementos as 
raizes de sua realidade física, psí
quica e moral. A linha antropocên- 
trica já  havia sido adotada pelos 
sofistas quando desvincularam o 
homem da natureza. Mas o hum a
nismo sofista era cético, por adotar 
a indiferença religiosa e o relati
vismo epistemologico. O pensa
mento socrático apresenta-se, 
então, como portador de um novo

humanismo, pois, baseando-se na 
máxima “ Conhece-te a U mesmo”, 
cria uma nova concepção de alma 
que marcou profundamente a tradi
ção ocidental.

Antes dele, cpmo em Homero*, a 
psiquê  era o “duplo” que se des
prendia do corpo durante o sono e, 
com a morte do indivíduo, ficaria 
vagando no Hades. Não era res
ponsável pela vida mental ou pelas 
faculdades do indivíduo. Para os 
órficos, a alma significava o princí
pio superior, que se reencarnava 
sucessivamente, atravessando o 
processo purificador que o levaria 
de volta às estrelas, reintegrando-o 
na harmonia universal. Para os 
pensadores jónicos, a psiquê era 
apenas uma parte do todo: uma 
porção de ar (pneuma) infinito que 
habitava o corpo, como em Anaxí- 
menes de Mileto.

Como elemento fundamentador 
da “maiêutica socrática”, a alma 
passou a ser entendida como sede 
da consciência e do caráter; a reali
dade interior que se manifesta atra
vés de palavras e ações; o centro do 
conhecimento ou da ignorância, da 
maldade ou da bondade.

Essa concepção de alma permite 
compreender a tese socrática de 
que a virtude é conhecimento e que, 
portanto, ninguém erra deliberada
mente. O conhecimento que Sócra
tes identifica à aretê não é a doxa 
(“opinião”), verdade relativa dos 
sofistas, mas sim a episteme (“ ciên
cia”), que não pode ser ensinada, 
nem constitui uma ciência sobre 
coisas, ou informações voltadas 
para a obtenção de prestígio ou de 
riquezas. Ao contrario, e a auto
consciência, despertada e mantida 
em permanente vigília. Assim, bom' 
é o nomem autoconstruído a partir 
de seu próprio centro, e que age de 
acordo com as exigências de sua 
alma-consciência.

O sentido da vida 
e da morte

Explorando exaustivamente seu 
método, Sócrates aparece no diá
logo Ménon realizando a maiêutica 
com um escravo e levando-o a con
ceber noções sobre intricada ques
tão matemática.

Essa situação descrita por Pia 
tão manifesta o pouco caso de Só
crates com relação aos precon
ceitos sociais vigentes na própria 
democracia ateniense. Demonstrar 
que um escravo era capaz, se bem 
conduzido, de ter acesso a difíceis 
questões científicas, era também 
provar que o escravo era igual, em 
sua alma, a qualquer outro cida
dão. Mostrava que as distâncias 
sociais e políticas entre os indiví
duos eram exteriores e provisórias, 
e que, de direito, todos os seres 
eram intrinsecamente semelhantes. 
Isso porque a missão que Sócrates 
se atribuía era a de levar todos os 
homens a buscar o verdadeiro bem
— cuidando da própria alma.

Sócrates também colocou em dú
vida questões sobre as quais, hã vá
rios séculos, perdurava a cega cer
teza dos homens: os valores morais 
e as crendices, os preceitos religio
sos e sociais que orientavam a con
duta dos indivíduos e que ser
viam como alicerce às instituições 
políticas.
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A ética defendida por Sócrates acabou causando sua condenação è morte.

Por tudo isso, em 399 a.C., com 
cerca de quinhentos membros, reu
niu-se em Atenas um tribunal cons
tituído por cidadãos provenientes 
das dez tribos que compunham a 
população de Atenas, e escolhidos 
por meio de sorte. Sua tarefa cons- 
sistia em julgar Sócrates, que viola
va as leis, não reconhecendo os 
deuses do Estado e introduzindo 
novas divindades; era culpado tam 
bém de corromper a juventude.
__ O julgamento, relatado por Pla

tão na Apologia de Sócrates, mos
tra como, a princípio, o filósofo 
refutava acusações que lhe faziam, 
discorrendo sobre o sentido de sua 
vida e de sua missão. Sua lingua
gem serena conseguia demonstrar a 
inconsistência dos argumentos de 
seus acusadores.

No entanto, talvez justamente 
ÇOt revelar altivez e independência

de espírito, Sócrates representasse 
uma séria ameaça para a democra
cia ateniense.

Então, antes para se defender 
que para puni-lo, a democracia 
condenou-o à morte, fazendo-o 
tomar cicuta. A execução de sua 
pena foi adiada por trinta dias, 
durante os quais, na prisão, o filó
sofo dedicou-se a meditar sobre a 
morte e sobre o sentido da vida.

Platão, discípulo fiel, descreve 
essas considerações no diálogo 
Fédon. Sereno até o fim, Sócrates 
não aceitou um plano de fuga pro
posto por alguns amigos, expli
cando que o que lhe importava era 
viver honestamente até a morte.

VEJA TAM BÉM : Epistemologia; 
Ética; Filosofia; Grécia Antiga.

Sódio, 
Subgrupo do

O grupo dos metais* alcalinos, 
nome que deriva do árabe al-qili 
(cinzas de plantas ricas em carbo
natos de sodio e potássio), é com
posto pelos elementos lítio, sódio, 
potássio, rubídio, césio e frâncio 
(grupo 1 da classificação perió
dica). Todos eles possuem estrutura 
cúbica de corpo centrado, sendo 
bastante moles, dúcteis e maleá
veis. Além do brilho, apresentam 
outras características metálicas: 
são, por exemplo, excelentes con
dutores de eletricidade e calor.

Na camada eletrônica externa, 
esses elementos têm apenas um elé
tron, daí a tendência a doá-lo, 
quando da formação de compos
tos; isso significa também que seu 
número de oxidação é +  1. No me
tal puro, esses elétrons formam 
uma nuvem que se locomove pelo 
cristal e que é responsável pelas 
propriedades de condução.

Para retirar um desses elétrons 
do átomo, a energia* (potencial de 
ionização) necessária é muito 
baixa. Também são pequenos a 
densidade e os pontos de fusão e 
ebulição (o lítio, o sódio e o potás
sio sao menos densos que a água 
e o ponto de fusão do césio é 
28°C). Os metais alcalinos dissol
vem-se era amónia líquida, for
mando o íon M+ e um elétron livre 
e_, em solução que geralmente 
apresenta forte coloração.

O raio dos cátions desses metais 
aumenta à medida que se desce na 
tabela periódica, isto é, do lítio 
para o frâncio; o mesmo ocorre 
com o primeiro potencial de oxida
ção. Sao os metais mais reativos, 
reduzindo qualquer agente oxi- 
dante. Reagem com a agua, liber
tando hidrogênio*, segundo a rea
ção 2M +  2H20  2 — 2MOH +  
H2g. A violência da reação é me
nor para os primeiros elementos. 
Por exemplo, pedaços de lítio ou de 
sódio, postos na água (eles flutuam 
devido à menor densidade), correm 
de um lado para outro na superfície

do líquido, diminuindo de tam a
nho, até que desaparecem, quando 
todo o metal já  reagiu, formando 
Li OH ou NaOH (hidróxido de lítio 
ou de sódio). Porém, um pedaço de 
césio em água nem chega a correr 
na superfície: reage na hora for
mando CsOH (hidróxido de césio), 
com forte libertação de calor, que 
faz queimar o hidrogênio despren
dido. Por isso os metais puros são 
conservados em querosene, pois 
podem reagir mesmo com a umi
dade do ar.

Sódio

Descoberto em 1807 pelo inglês 
Humphry Davy*, o sódio tem o 
nome derivado de seu hidróxido, a 
soda cáustica; seu símbolo (Na) 
provém do nome latino natrium. 
Entre os elementos químicos, 
ocupa o sexto lugar em abundân
cia, e estâ largamente distribuído 
na natureza, sempre sob a forma de 
compostos, dada sua grande reati- 
vidade quimica. Pode ser encon
trado na água do mar, que é sal
gada devido à presença de cloreto 
de sódio dissolvido, em silicatos 
(ortoclásios, plagioclásios, bórax, 
criolita), e aind? nos cristais de sal- 
gema (halita). E um dos elementos 
essenciais para os organismos ani
mais, aparecendo geralmente sob a 
forma de cátion monopositivo Na+. 
O sódio metálico quase sempre é 
utilizado para obtenção de seus pe- 
róxidos, amideto e cianeto, ou para 
fabricação de lâmpadas que emi
te nj luz amarela.

E o mais barato dos metais alca
linos, podendo ser obtido em seu 
estado elementar a baixo custo, por 
processos eletrolíticos. Destes, o 
mais comum é a eletrólise* de uma 
mistura de cloreto de sódio e 
N a2 C 0 3 fundida, sendo o N a ^ O j  
adicionado para reduzir o ponto de 
fusão do banho. A obtenção de só
dio elementar através da redução 
de seu cátion — como ocorre com 
grande número de metais — é pra
ticamente impossível: seria preciso 
usar um redutor mais forte do que 
ele, o que é bastante difícil. Quando 
dissolvido em amónia líquida re
sulta uma solução azul, em que o 
sódio se apresenta dissociado em 
Na+ e e_.

Dentre os compostos, destaca-se

Todos os metais alcalinos são muito moles (o sódio pode ser cortado com 
uma faca) e reativos: quando queimam. produzem-se explosões violentas.
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o sal de cozinha ou cloreto de sódio’ 
(NaCI), obtido por evaporação da 
agua do mar ou diretamente das 
minas de sal-gema; puro, cristaliza 
em pequenos cubos incolores.

Lítio

Por aparecer freqüentemente em 
rochas, o lítio — descoberto em 
1817 pelo sueco Arfvedson —  tem 
seu nome derivado do grego lithos 
(“pedra”). Dos elementos sólidos, é 
o que possui menor densidade à 
temperatura ambiente. É relativa
mente raro e, por isso, seus usos 
são limitados. É também empre
gado na fabricação de cerâmica, 
em algumas ligas e na confecção de 
bombas* de hidrogênio. Seus sais 
são solúveis em água e, entre seus 
minérios, encontra-se o espodumê- 
nio, alepidolita (ambos silicatos 
bastante complexos) e a litiofilita.

A preparaçao do lítio é realizada 
mais freqüentemente através da ele- 
trólise de cloreto de lítio (LiCl), em 
geral contendo cloreto de potássio. 
Os compostos mais comuns são os 
haletos. os hidróxidos e óxidos, 
sendo que o Li2 0 2 é o peróxido al
calino mais instável.

Potássio

O potássio também foi desco
berto pelo inglês Davy, em 1807. 
Seu nome vem do inglês p o t ash 
(“cinzas vegetais”); Kalium, sua 
designação latina, deu origem ao 
símbolo químico (K). E o sétimo 
elemento mais abundante no pla
neta e seus sais, colocados numa 
chama, produzem cor violeta, ob
servável através de um filtro azul 
(vidro de cobalto), que absorve a 
intensa luz amarela proveniente 
das impurezas de sódio.

E encontrado em silicatos (tais 
como ortoclásios), no salitre do 
Chile (nitrato de potássio, K N 0 3) e 
nos organismos vegetais. A exem
plo de todos os alcalinos, pode ser 
usado como redutor forte. O potás
sio possui um isótopo que emite ra
diações capazes de alterar o código 
genético, produzindo mutações.

Em geral, é preparado a partir 
da eletrólise de hidróxido de potás
sio fundido. Em presença de ar, 
combina-se com o oxigénio* for
mando um hiperóxido, o K 0 2. 
Para obtenção do óxido simples 
(K 20 ), faz-se reagir nitratodepotás- 
sio (K N 0 3) com potássio elemen
tar, reação que tem como produto 
secundário o nitrogênio*. Outros 
compostos são o peróxido (K2 0 ,), 
o carbonato (K2 COa) e o hidroxido 
(KOH), usado na indústria de sa
bões líquidos e em laboratório.

O potássio elementar é freqüen
temente empregado em células fote- 
létricas, à semelhança dos outros 
metais alcalinos, em virtude da fa
cilidade que têm de expulsar seu 
elétron, sob incidência de luz 
(efeito fotelétrico).

Rubídio

Quando colocados numa chama, 
os compostos de rubídio produzem 
cor vermelha; daí o nome latino 
rubidus (“vermelho-escuro”). Foi 
descoberto em 1861, pelos alemães 
Robert Bunsen (1811-1899) e Gus- 
tav KirchhofF*, sendo um elemento

O sódio e os elem entos de seu A análise da cham a perm ite observar a presença de determ inado elem ento  
grupo caracterizam -se pela estru- quím ico em  uma am ostra; sais de lítio. por exem plo, colorem  a cham a de 
tura cúbica de corpo centrado. verm elho , enquanto os sais de potássio lhe conferem  coloração violeta.

O rubídio foi descoberto em  1861 por Robert Bunsen (acima) e Kirchhoff.

Os sais de rubídio e césio, quando 
colocados sobre um fio de platina, 
conferem  à cham a do bico de Bun
sen persistente coloração violeta.O lítio  —  sólido de m enor densidade —  é muito freqüente em  rochas.



Sofistas 335

A política ateniense do século V  a.C . propiciou o "pragm atism o" sofista.

relativamente raro, encontrado 
como traços em minerais, como Ie„- 
pidolita, carnalita e feldspatos. E 
utilizado em células foteletricas e, 
em virtude da longa meia-vida de 
seu isótopo radiativo Rb87, pres
ta-se à determinação da idade do 
sistema solar, bem como à fabrica
ção de relógios atômicos que pri
mam por sua extrema precisão.

Geralmente é preparado com 
reação de algum agente redutor 
(magnésio, cálcio, alumínio), com 
seu hidróxido ou cloreto.

Os compostos de rubídio asse
melham-se aos dos outros alcali
nos: hidróxido (RbOH), cloreto 
(RbCl), carbonato (Rb2 C 0 3), etc.

Césio

Um ano antes do rubídio, foi 
descoberto o césio,, também por 
Bunsen e Kirchhoff. E das cores de 
seu espectro que provém o nome, 
caejium  (“ azul-celeste”).

E tão raro como o rubídio, em
bora seja encontrado em águas mi
nerais, alguns granitos e, em sua 
principal fonte, a polucita, silicato 
composto de césio e alumínio.

De todos os elementos alcalinos 
é o mais usado em células fotelétri- 
cas; possui um isótopo radiativo 
empregado largamente em relógios 
atômicos de precisão.

De acordo com sua posição na 
tabela periódica, é o elemento quí
mico de maiores características 
metálicas, ocupando o canto infe
rior esquerdo. (Excetua-se o frân- 
cio. que aparece apenas durante al
guns segundos como produto de 
desintegração radiativa de alguns 
elementos.) Devido a seu baixo 
ponto de fusão (28°C), apresen
ta-se líquido nos dias quentes.

Como os demais alcalinos, sua 
preparação pode ser feita por ele- 
trólise; no entanto, utiliza-se em ge
ral a redução com agentes reduto
res mais fortes do que ele. É o 
elemento químico que possui maior 
volume atômico. Entre seus com
postos, destacam-se CsCl (cloreto) 
e CsOH (hidróxido), com proprie
dades semelhantes às dos outros al
calinos; todavia, o cloreto de césio 
cristaliza com estrutura diferente 
dos outros haletos e somente em 
temperaturas superiores a 450°C 
passa a ter estrutura igual.

Frâncio

Descoberto em 1939, por Mar- 
guerite Perey (1909- ), o frân
cio é um elemento radiativo bas
tante instável e de meia-vida bem 
curta. E um produto da desintegra
ção do actínio-K, que por sua vez 
provém do urânio-235. Possui vá
rios isótopos, sendo o principal o 
de número 223.

Nunca foi produzido em quanti
dade suficiente para que pelo me
nos se pudesse vê-lo a olho nu. 
Desse modo, constitui um metal de 
difícil estudo, sabendo-se que apa
rece como impureza em alguns pre
cipitados de césio (silicato e hexa- 
fluaroplatinatos de césio).

VEJA TAM BÉM : Elementos, 
Classificação Periódica dos; Ra-
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Sofistas

Entre os anos 460 e 430 a.C., 
Atenas atingiu seu apogeu. Nesse 
período, que corresponde ao go
verno de Péricles*, a filosofia — 
que vinha se desenvolvendo em ter
ras da Jônia e da Magna Grécia 
(sul da Itália e Sicília) — chega à 
cidade que se tornara centro cultu
ral e político da Grécia* Antiga, 
através de Anaxágoras de Clazô- 
menas. Mas as ideias do pensador 
jónico, contrariando arraigados 
preconceitos rclijiosos que serviam 
de fundamentaçao ideológica à or 
ganização social da pólis, suscitam 
escândalo. E, apesar de ter con
quistado a amizade de Péricles, 
Anaxágoras foi perseguido e teve 
de deixar Atenas.

Todavia, de dentro mesmo de 
sua evolução política e social, a ci
dade se desenvolvia no sentido da 
valorização da “ medida humana” e 
da conseqüente racionalização de 
sua mentalidade. Desde 510 a.C., a 
revolta chefiada por Clístenes pu
sera fim à tirania dos Pisistrátides 
e instaurara o regime democrático. 
A democracia* ateniense, que se re
forçou depois da vitória sobre os 
persas, possuía sérias limitações, 
que restringiam muito a acepção 
real do demos: somente tinham di
reito de participar das assembléias 
populares os que eram considera
dos cidadãos — os homens livres 
(nem as mulheres nem os escravos), 
nascidos na cidade. Mas, de qual
quer modo, a própria organização 
política propiciava a expansão do 
individualismo e a afirmação de 
valores humanos calcados no pre

sente, em detrimento das tra 
dições que serviam de sustentação 
à aristocracia “de sangue”. O pró
prio procedimento de tirar a sorte 
para preencher a maioria das fun
ções públicas revelava o cuidado 
dos democratas em preservar a pu
reza do regime que defendiam, im
pedindo que reassumisse^ formu
lações aristocráticas ou tirânicas. E 
para isso era também importante 
que o órgão verdadeiramente do
tado de poder de decisão fosse a 
Assembleia popular —  a Assem
bléia dos que usufruíam dos direi
tos de cidadania.

O poder da palavra

Nesse clima de prosperidade, a 
minoria dos “ cidadaos” vivia 
ciosa de suas prerrogativas e de sua 
liberdade. Alguns, porém, se desta
cavam pela habilidade demons
trada no uso da palavra: os dons 
da eloqüência estabeleciam decisi
vas diferenciações no interior do 
grupo dos “iguais”. Conseguindo 
impor seus pontos de vista nos de
bates da Assembléia, uns mais que 
outros sabiam persuadir os ouvin
tes e fazer prevalecer seus interes
ses. E numa organização em que 
todo poder estava de direito entre
gue a uma Assembléia constituída 
pelos próprios cidadãos, a palavra 
tornou-se instrumento fundamental 
para condução da vida pública e 
arma que decidiu quem era mais 
forte. O grande político era neces
sariamente um grande orador.

Natural, portanto, que o pro
blema da palavra centralizasse a 
preocupação dos intelectuais. E 
que a retórica, a eloqüência, a gra
mática, conhecessem extraordiná
rio desenvolvimento nessa época. 
Na verdade, o problema da palavra 
situava-se no cerne das principais

questões do momento: pedagógicas 
(relativas, sobretudo, à preparação 
do indivíduo para a participação e 
o êxito na vida pública), éticas (de
terminação dos valores pelos quais 
deveria se pautar sua conduta) e 
políticas (pois esses valores reper
cutiam no universo da pólis, sobre 
cujos destinos o cidadao podia di
retamente interferir).

Relativamente a essas questões, 
duas linhas de pensamento defron
tam-se então em Atenas: p a ra  al
guns, a comunicação através da pa
lavra deve ter em vista apenas a 
persuasão obtida pelo brilho retó
rico, pela argumentação habil
mente manejada — o orador deve 
impressionar e conseguir a adesão 
de seu auditório, usando os recur
sos da plausibilidade antes que ten 
tando provar qualquer suposta ver
dade; para outros, ao contrário, a 
palavra está compromissada com a 
essência do sujeito e/ou dos objetos 
reais e, por isso, seu uso correto 
pressupõe uma pesquisa que con
duz à ciência (episteme) sobre a in
timidade do sujeito e/ou das coisas, 
ciência que deveria ser o funda
mento último da educação, da ética 
e d a  política. Do primeiro grupo fa
zem parte os sofistas e Isócrates; o 
segundo grupo é representado prin
cipalmente por Sócrates* e por Pla
tão*, numa linhagem que leva, en
tre outros resultados, à lógica de 
Aristóteles*.

A virtude pode ser ensinada?

Provenientes de outras pólis  e 
atraídos pelo esplendor da civiliza
ção ateniense, os sofistas apresen
tam-se como mestres de virtude 
(aretê). Eles próprios se intitulam 
“sábios” (sofistas), em contraposi
ção àqueles que, desde Pitágoras*, 
preferiam a designação mais mo
desta de “ amigos da sabedoria”  (fi
lósofos).

Geralmente os sofistas são inter
pretados como representando um 
momento da evolução do pensa
mento filosófico da Grécia Antiga, 
e, dentro dele, como os principais 
responsáveis pela defesa da posição 
rei ativista quanto ao conhecimento 
e aos valores que regem a ação hu
mana. Embora reconhecendo as 
contribuições feitas por certos so
fistas — particularmente por Pro- 
tágoras de Abdera —  à discussão 
do problema do conhecimento, o 
historiador Werner Jaeger rejeita 
aquela colocação. Mostra que _a 
sofistica não estava em conexão 
com a ciência, mas com a prática. 
Segundo ele, a perfeita compreen
são do papel dos sofistas dentro da 
ctiltura grega exige que sejam situa
dos na linha da poesia (particular
mente da poesia exortativa, ‘pare- 
nética”) e da educação, e nao na 
linhagem da especulação científica 
e filosófica desenvolvida desde os 
pensadores de Mileto. Os sofistas 
teriam, isto sim, transposto para a 
prosa artística os temas que antes 
eram desenvolvidos por certos poe
tas, como Simônides e Píndaro* — 
principalmente o tema de se a vir
tude pode ser ensinada. E essa 
transposição para a prosa de temas 
relativos a problematica educacio
nal revela que esses temas estavam 
sendo definitivamente racionaliza
dos. Nesse sentido, os sofistas po-
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a problemática do homem passa a 
ser encarada como algo à parte. E, 
em decorrência desse humanismo, 
a educaçãe_ sofistica propõe como 
fim a formação plenamente cons
ciente do espírito, para tanto em
pregando uma multiplicidade de 
métodos e procedimentos. Segundo 
Jaeger, seria uma apreciação errô
nea e superficial considerar que o 
que há de novo e comum nos sofis
tas seja o ideal educador da retó
rica. Comum aos sofistas seria, an
tes, o fato de serem mestres de aretê 
política e de aspirarem ao alcance 
dessa virtude mediante a incremen- 
tação da formação espiritual.

A medida 
de todas as coisas

Entre os sofistas do século V 
a.C. destacaram-se sobretudo Pro- 
tágoras de Abdera e Górgias* de 
Leontinos. Mesmo Platão, adversá
rio da sofística, reconhece a gran
deza de Protágoras, cujo pensa
mento, em seus aspectos funda
mentais, aparece resumido em 
duas sentenças: “O homem é a 
medida de todas as coisas, das que 
são enquanto são, das que não são 
enquanto não são” e “ Sobre cada 
coisa há dois discursos, um em 
oposição ao outro”.

A doutrina do homem-medida de 
Protágoras recebeu, através do 
tempo, interpretações diferentes. 
No Teeteto de Platão, ela aparece 
como a expressão do relativismo 
individualista que impede a ciência 
e permite apenas opiniões indivi
duais de valor passageiro: cada ho
mem é que seria a medida de todas 
as coisas. Essa interpretação é re
jeitada pelo historiador Gomperz, 
que interpreta aquele homem-me
dida como o gênero humano: a na
tureza humana é que seria a me
dida de todas as coisas (o que, de 
certo modo, permite fazer de Protá
goras um precursor do kantismo). 
Por sua vez, Eugène Dupréel, numa 
obra dedicada a interpretação dos 
sofistas e publicada em 1948, pro
cura demonstrar que Protágoras é

Graças a sua eloqüência, Isócrates  
alinhou-se entre os sofistas.

dem ser vistos como os fundadores 
da ciência da educação. Por outro 
lado, é com eles que o humanismo 
e a educação helenica se despren
dem de conotações religiosas. O 
humanismo sofístico aparece vin
culado ao ceticismo, à indiferença 
religiosa e ao relativismo epistemo- 
lógico. Num momento historico em 
que as intensas transformações so
ciais resultam na dissolução de ve
lhas tradições e de velhos valores, 
a educação — que precisa se pau
tar por normas — fundamenta-se 
nos sofistas, no estritamente hu
mano. Antes deles, o homem era 
considerado pelos filósofos (como 
os da escola de Mileto* e os inte
grantes do pitagorismo*) _ como 
uma realidade incluída no âmbito 
da natureza: o homem seria apenas 
um aspecto ou momento da phisis 
universal. Com a sofística — certa
mente sob a influência das pesqui
sas médicas que revelavam a pecu
liaridade da natureza humana — ,

Na época de Péricles, o diálogo 
político ressaltou o brilho oratório.

sobretudo um antinaturalista: teria 
sido o primeiro pensador a rejeitar 
o recurso à physis  quando se trata 
de explicar as coisas ou justificar 
os valores.

Ao contrário do pensador indi
vidualista proposto pela interpreta
ção platônica, Dupréel considera 
Protagoras o mais soeíal de todos 
os pensadores da Antiguidade. Isso 
porque o homem-medida não seria 
nem o indivíduo nem a natureza 
humana, mas o grupo social que 
decide não a respeito de impressões 
sensíveis, cada qual sustentando 
sua própria opinião, mas sim a res
peito da própria vida social e seus 
valores. Ôu seja, a cidade não deli
bera sobre coisas tais como o 
branco ou o frio, porém sobre coi
sas tais como justiça. E para essa 
deliberação torna-se necessário que 
haja um grupo de homens reunidos 
e entendendo-se através da lingua
gem. Nesse sentido é que, a res
peito de cada coisa-valor, haveria 
sempre dois discursos, um em opo
sição ao outro (e não no sentido, 
como quer a interpretação tradicio

nal, de cada indivíduo defender sua 
opinião a propósito de sua particu
lar impressão sensível). O papel da 
educação adviria justamente da du
plicidade de interesses em con
fronto nos debates políticos: inte
resses estritamente individuais e 
interesses do grupo social. A inter
venção do educador seria no sen
tido de conduzir o educando a con
verter seus interêsses pessoais nos 
da pólis (o gue supõe, em Protágo
ras, a rejeição de uma natureza hu
m ana imutável).

Desse modo, segundo Dupréel, 
o pensamento de Protágoras não 
pode ser visto como niilista nem 
como amoral; significaria apenas 
um a posição que afirma que o ato 
humano de conhecer não leva o ho
mem a tocar uma essência ou uma 
natureza anterior a esse ato; não 
haveria ser ou natureza da qual o 
conhecimento seria o reflexo —  ha
veria, isto sim, a atividade dos ho
mens que capta e fixa, através dos 
sentidos, uma matéria amorfa; 
além disso, haveria a faculdade hu
mana de designar os dados apreen
didos, o que permite a comunica
ção e permite o acordo da 
coletividade. Através das palavras 
convencionadas, obra dos homens, 
estes podem livremente decidir so
bre o que é bom ou mau, justo ou 
injusto.

Com Górgias, o valor da pala- 
vra, entendida como convenção hu
mana, é ainda mais ressaltado. 
Herdeiro do eleatismo*, mas ex
traindo dos postulados de Parmêni- 
des* conseqüências opostas ao 
dogmatismo, Górgias defende uma 
tríplice tese: “Nada existe; se exis
tisse seria incognoscível; se exis
tisse e fosse cognoscível, seria inco
municável a outrem” . Sob a 
aparência de um ceticismo integral 
e de um niilismo radical, o que 
Górgias pretende fazer, porém, é 
revelar a independência do pensa
mento em relação à realidade subs
tancial dos pensadores naturalistas. 
Mostrando que a noção de ser é 
pelo menos tao obscura e prenhe de 
dificuldades como a de não-ser, 
conclui que o conhecimento não 
significa a apreensão de realidades 
estáveis e, como tais, transmissíveis 
a outrem. O que cada um tem são 
suas impressões múltiplas e mutá
veis sobre a realidade externa tam 
bém sempre em mudança. Essas 
impressões são convencionalmente 
simplificadas em palavras —  que 
constituem o patrimônio comum 
aos homens e podem ser transmiti
das. A percepção não seria, por
tanto, o encontro entre a alma do 
sujeito com a suposta alma das coi
sas, mas um feixe de múltiplas im
pressões; nem a palavra —  mera 
convenção humana — seria a de
signação sacralizada da alma das 
coisas. Mas por isso mesmo é que 
na criação de linguagem o homem 
revelaria sua natureza própria, dis
tinta do resto do universo. E a retó
rica seria a grande e exclusiva ta
refa do homem que aspira, por via 
educativa, ao aperfeiçoamento de si 
mesmo e de sua pólis.

VEJA TAM BÉM : Ceticismo; Co
nhecimento; Filosofia; Retórica e 
N ova Retórica; Sócrates.
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Sófocles

Filho de um comerciante de es
padas que enriquecera durante a 
guerra contra os persas (500/499 
a.C.), Sófocles — nome grego que 
significa sábio e honrado —  nas
ceu em Colona, perto de Atenas, no 
ano 497 a.C. Educado no culto à 
música, à ginástica e à dança, foi 
um dos adolescentes que dançaram 
nus o Poean (hino em honra de 
Apoio), para festejar a vitória dos 
gregos sobre os persas em Sala- 
mina (480 a.C.).

Quando Sófocles chegou a Ate
nas, a cidade vivia seu apogeu. 
Após a vitória de Salamina, Atenas 
teve cinqüenta anos de paz, durante 
os quais conseguiu um notável de
senvolvimento econômico, político 
e, principalmente, cultural. Flores
ciam a filosofia, a poesia e a pin
tura; as obras de Fídias* coroavam 
a Acrópole. Entre outros festejos, 
nas primaveras Atenas recebia 
grande quantidade de cidadãos gre
gos e estrangeiros para as Dionisía
cas, festas realizadas em homena
gem a Dioniso, que começavam 
com danças em círculos —  ou coro 
— , continuavam com músicas e 
culminavam com um grande con
curso dramático.

O concurso de 468 a.C. foi ven
cido por Sófocles (então com 25 
anos), que apresentou uma tetralo- 
gia (três tragédias e um drama sa
tírico), sendo Triptolemus uma das 
peças. O impacto provocado pela 
representação foi tão grande que 
naquele ano o arconte (magistrado 
e legislador) retirou do júri — for
mado por sorteio —  a atribuição 
de julgar os poetas e a conferiu ao 
conselho dos estrategos (generais 
magistrados).

Sófocles tornou-se amigo de Pé- 
ricles* e casou com a ateniense Ni- 
costrata, com quem teve um filho, 
Iofonte. Em 443 a.C., foi nomeado 
ministro do tesouro; no ano se
guinte foi feito estratego; e em 440 
participou da expedição de Atenas 
sobre Samos (ocasião em que se 
disse que ele era melhor poeta que 
guerreiro).

Das 120 peças que escreveu, só 
restaram sete tragédias.: Antígona e 
A ja x  (444/441 a.C.), Édipo R ei (de 
aproximadamente 430 a.C.), Elec- 
tra e A s Traquínias (420/414 a.C.), 
Filocletes (409 a.C.) e Édipo em 
Colona (406 a.C.) — e um frag
mento do drama satírico Ichneutai 
(Os Cães de Fila).

Nos concursos dramáticos reali
zados em Atenas, Sófocles alcan
çou 26 vezes o primeiro lugar e 
quarenta vezes o segundo.

Inovações

Embora Sófocles tenha sido con
temporâneo de Ésquilo*, conside
rado “o pai da tragédia”, parece 
haver muitos anos a separá-los, 
face às alterações introduzidas por 
Sófocles. Ainda que se tenha bene
ficiado dos esforços preparatórios 
de Ésquilo, trouxe contribuições 
fundamentais à tragédia*.

Aos dois únicos atores anterio

Sófocles introduziu novos elem entos na tragédia de Ésquilo (à direita).

Seu teatro sobreviveu ao tem po e incorporou-se ao cinem a. ("Edipo R ei".)

res, o protagonista e o deuterago- 
nista, acrescentou um terceiro, o 
tritagonista, fechando com ele o 
círculo da ação e da emoção.

Sófocles aumentou também o 
número dos integrantes do coro 
(coreutas) de doze para quinze, e 
rompeu com o esquema de compo
sição da trilogia. Era praxe o poeta 
fazer representar na mesma festa 
três tragédias ligadas entre si pelo 
mesmo mito. Sófocles rompeu essa 
cadeia lógica e cada uma passou a 
gozar de autonomia, tornando-se 
completa e fechada em si mesma.

Documentos da época testemu
nham suas invenções no campo da 
cenografia e tudo leva a crer que te
nha sido o primeiro a proporcionar 
um fundo definido a suas persona
gens. Esquilo, além de autor, diri
gia suas peças, providenciava a 
música de acompanhamento, en
saiava o coro e interpretava os pa
péis principais (a mascara, obriga
tória no teatro gregro, favorecia a 
mudança de papéis). A partir de 
Sófocles começou a dissociação 
dessas funções. Como sua voz não 
era suficientemente forte, não podia 
representar. O ator passou a ser o 
intérprete da palavra do poeta. 
Com o tempo, essa dissociação 
acentuou-se e a especialização pro
fissional fez com que o poeta se 
tornasse apenas autor, como acon
teceu com Eurípedes*.

Temática

Como em Ésquilo e Eurípedes, 
os temas de Sófocles são os mitos. 
Os mitos gregos são simultanea
mente divinos e heróicos, e neles os 
heróis representam o elo entre o 
mundo dos homens e o dos deuses.

Ajax, Édipo, Electra, Antígona 
enfrentam os deuses e o proprio 
destino, rompem com a ordem di
vina, assumem as culpas de suas 
faltas, as de seus ancestrais e as 
que recairão sobre as gerações vin
douras, ainda que as transgressões 
não tenham sido voluntárias.

Na Poética, Aristóteles* apóia 
seus argumentos com passagens de 
Edipo, pois a aura sugestiva e mis
teriosa com que Sófocles o cercou 
e a cumplicidade que soube estabe
lecer entre personagem e especta
dor distinguem esta de outras tra
gédias. Édipo era filho de Jocasta 
e Laio, rei de Tebas. Este, adver
tido pelo oráculo de que seu pró
prio filho o mataria, abandonou 
Edipo no monte Citerão. Entre
tanto o menino foi salvo por um 
pastor que o confiou a Pólibo, rei 
de Corinto. O soberano adotou-o. 
como filho. Adulto, Édipo ouviu 
indiscrições sobre sua origem. 
Consultando o oráculo, soube que 
m ataria o pai e se casaria com a 
mãe. Para evitar o cumprimento da 
predição, deixou Corinto, pois es
tava certo de que Pólibo era seu 
pai. Na estrada, desentendeu-se 
com um desconhecido e matou-o. 
Esse desconhecido era Laio. Em 
Tebas, deparou com a Esfinge, 
monstro que propunha aos viajan
tes um enigma e, não obtendo res
posta satisfatória, devorava-os. 
Édipo, porém, decifrou a questão e, 
em reconhecimento a sua façanha, 
recebeu o trono tebano e a mão de 
Jocasta. Após alguns anos de rei
nado feliz, o herói viu a população
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O destino inexorável domina as ações de suas personagens. ("E lectra".)

de seu país dizimada por uma epi 
de mia. Novamente recorreu ao orá
culo e este declarou-lhe que a peste 
só cessaria quanto o matador de 
Laio fosse banido de Tebas. Édipo 
maldisse o assassino e tomou pro
vidências para localizá-lo. Quando, 
através do adivinho Tirésias, co
nheceu a verdade, vazou os pró
prios olhos e passou a vagar pelo 
mundo; acompanhava-se apenas de 
sua filha Antígona.

O efeito criado na platéia pela 
transformação do protagonista e a 
piedade que este inspira ao fim, de
corre das circunstâncias em que é 
colocado. Quando Édipo aparece, 
está no auge do vigor físico, moral, 
político e familiar. Já é rei de Tebas 
e marido de Jocasta. Os fatos que 
antecedem a situação atual serão 
esclarecidos no desenvolvimento 
da trama de tal maneira que pas
sado e presente se mesclam. Com 
lógica inexorável, a verdade sobre 
sua condição vai-se revelando gra
dualmente, até o momento em que 
% trágica fatalidade é elucidada e 
Édipo se impõe a horrível punição.

O ciúme dos deuses em relação 
aos mortais que são ou se julgam 
felizes é o leit-motiv das tragédias 
de Sófocles. Quando a sorte cu
mula um desses mortais com ex
cesso de bens materiais e m unda
nos e ele se encontra no auge da 
glória, um frêmito sacode o Olimpo 
e da  morada dos deuses desce uma 
divindade, Nêmesis (a vingança), 
para abatê-lo. Ela rege os conflitos, 
mas,em Sófocles não assume, como 
em Ésquilo, um aspecto rígido e fe
roz. Nemesis é também a modera
ção e o equilíbrio, embora decrete 
catástrofes e expiações, aponte 
suas vítimas, severa, admoesta- 
dora, castigando os que transgri
dem as leis divinas. Sófocles jam ais 
contesta diretamente sua justiça, e 
suas personagens, ao inves de so
frerem o destino maldizendo-o, lu
tam intrepidamente contra ele. 
Antígona, por exemplo, mesmo sa
bendo que o castigo para sua trans
gressão é a morte, luta contra o po

der, representado por seu tio, o rei 
Creonte, e o desobedece, ao enter
rar seu irmão Polinice, que fora 
condenado a permanecer insepulto. 
Consagrada à missão que se impôs, 
Antígona questiona as razões do 
Estado e depois assume e expia sua 
culpa. A desgraça a redime, como 
redimiria Édipo.

Morte

Em Édipo em Colona, Creonte 
de Tebas e Teseu da Ática dispu
tam para que Édipo finde seus dias 
nos respectivos reinos, já  que a 
terra que viesse a abriga/ seu corpo 
seria afortunadíssima. Édipo esco
lhe Colona, na Ática de Teseu: Só
focles, que escreveu esta tragédia 
aos noventa anos (idade com que 
morreria), lembrava-se com sau- 
4 ade de sua cidade natal, e deu a 
Édipo uma morte belíssima.

O autor consolou sua velhice vi
vendo com uma hetaíra (cortesã) e 
teve dela um filho. Iofonte, seu fi
lho legítimo, temendo que ele le
gasse seus bens ao meio irmão, le
vantou contra o pai uma ação 
judicial, acusando-o de senil e inca
paz de administrar sua fortuna. 
Diante dos juizes, Sófocles fez sua 
defesa lendo trechos de Édipo em 
Colona, que então escrevia e que 
seria encenado pela primeira vez 
em 402 a.C. Foi absolvido e acom
panhado pelos juizes até sua casa.

Eurípedes morrera em Pela, na 
Macedonia, em 406 a.C. Quando a 
notícia chegou a Atenas, Sófocles 
apresentou-se de luto no Proagan 
(pregão que os poetas, atores e co- 
reutas dirigiam à assistência no 
Odéon, para cientificá-la das tragé
dias que seriam encenadas), provo
cando lágrimas no público.

Morreu pouco depois, no mesmo 
ano de 406 a.C., cantando trechos 
de Antígona.

VEJA TAM BÉM : Teatro; Tragé
dia.

Soja

Originária da China, a soja é co
nhecida há mais de 5 000 anos. En
tretanto, sua difusão é relativa
mente recente. No século XVII, foi 
introduzida em outros países asiáti
cos, chegando à Europa em 1739, 
aos Estados Unidos em 1804 e ao 
Brgsil em 1822.

É uma planta dicotiledônea* da 
família das leguminosas*, subfamí- 
lia das papilionoideas, gênero 
Glycine. Ánual e herbácea, tem 
um sistema radicular pivotante e 
ramificações onde se fixam os nó
dulos com bactérias. Suas folhas, 
compostas de três folíolos, são al
ternadas, com um grande pecíolo. 
As flores, hermafroditas, apresen
tam coloração branca, amarela ou 
violácea, conforme a variedade. Os 
frutos constituem-se de vagens que 
contêm de duas a cinco sementes, 
cuja coloração — amarela, verde 
ou preta — também depende da 
variedade.

Possuindo alto teor de óleo e 
proteína (seus grãos têm em média, 
na base seca, 35% de proteína e 
17% de óleo), a soja é muito reco
mendada para a alimentação hu
m ana e animal. Industrializados, os 
grãos fornecem óleos comestíveis,

margarina, farinha e óleos indus
triais p a ra  tintas, vernizes, esmaltes 
e saboes. O farelo e a torta, subpro
dutos da- industrialização dos 
grãos, são de alto valor para a fa
bricação de rações para o gado. A 
parte vegetativa (massa verde) pode 
ser ensilada ou fenada também 
para esse fim, originando uma 
massa seca que contem aproxima
damente 19% de proteína. 37% de 
carboidratos, 32% de fibras e 9% 
de sais minerais, além de outros 
componentes. Por outro lado, a 
planta da soja tem relações simbió
ticas com bactérias nitrificadoras 
(Rhizobium japonicum), o que lhe 
possibilita adicionar nitrogênio ao 
solo (16 cjuilos por hectare).

A espécie cultivada para fins co
merciais é a Glycine max. (L.) 
Merr, sendo muito grande o nú
mero de variedades plantadas no 
Brasil. As mais utilizadas no Rio 
Grande do Sul são Hill, Majós, 
Amarela Comum, JEW-45 e Hood; 
em São Paulo, IAC-2, Pelicano, 
Araçatuba e Hardee; no Paraná, 
Mineira, Viçosa e CTS-101 (região 
norte), Santa Rosa, Hardee e Davis 
(regiões oeste e sudoeste), e Davis, 
CTS -8  e Hampton (região sul); em 
Minas Gerais, Pelicano, Santa 
Rosa e IAC-2. Para adubação 
verde e forragem a mais indicada 
é a Otootan.

A soja desenvolve-se bem em re- 
iões de temperaturas médias entre 
0o C e 35° C com uma precipita

A produção de soja visa especialm ente à dem anda de rações e de óleos.
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A colheita pode ser fe ita m ecanicam ente, o que aum enta a produtividade.

ção média anual- de 700/1 200 milí
metros bem distribuídos. Para sua 
floração, requer dias curtos, desen
volvendo-se em solos de fertilidade 
média, bem drenados e não muito 
ácidos. A época de plantio muda de 
região para região e em função da 
variedade, devendo atender sempre 
às exigências da planta quanto à 
temperatura, umidade e fotoperio- 
dic idade. O terreno deve ser bem 
fofo e cuidadosamente preparado, 
poM na planta recém-germinada as 
folhas cotiledonares se encontram 
muito desenvolvidas, o que a im
pede de emergir, no caso de terreno 
duro. A semeadura é feita em filei
ras distantes 60 centímetros umas 
das outras, distribuindo-se de vinte 
a 25 sementes por metro. A quanti
dade de adubo a ser utilizada de
pende da análise de solo, havendo 
ótimas reações ao tratamento com 
fósforo e calcário.

Tratos culturais

A cultura de soja costuma ser in
festada por várias ervas daninhas, 
tais como “papuã”, “pé-de-gali- 
nha”, “nabo forrageiro”, “picão” e 
“amendoim-bravo O combate a 
elas deve ser feito antes que flores
çam, através de escarificações do 
terreno ou do uso de herbicidas. 
Além disso, há a possibilidade de 
ocorrerem várias doenças, das 
quais as mais comuns são: “cresta- 
mento” (causado pof bactérias 
Pseudomonas glycinea); “fogo sel 
vagem” (por Pseudomonas tabaci); 
“pustula bacteriana” (por Xantho- 
monas phaseoli sofensis); “queima 
broto” (vírus); “mancha roxa” 
(fungo Cercospora kikuchii); 
“tombamento” (fungos do solo gê
nero Rhioctonia sp); “ necrose dos 
cotilédones” (Collelotrichum trun- 
catum) e “podridão da raiz” (Rhi- 
zoctonia solani). De modo geral, o 
combate a essas doenças é feito 
através do emprego de variedades 
não susceptíveis e pela rotação das 
culturas.

K% pragas multiplicam-se devido

à intensificação da cultura da soja. 
Entre elas, as mais importantes 
são: “broca do colo” (Elasmopal- 
pus lignoselus); “ lagarta dos capin- 
zais” (M oeis repanda); “ lagarta do 
linho” (Rachiplusianu); “ lagarta da 
soja” (Anticargia gemmatalis); 
“vaquinha”, besourinho das espé
cies Diabrotica e Epicauta; e “ per
cevejo verde” (Nezara viridicula).

Os inseticidas mais importantes 
para o combate a essas pragas são 
DDT, Canfeno clorado, Parathion 
e Endrim. Os nematóides (M elo- 
doigyne spp), que atacam a raiz da 
planta, são eliminados pela aração 
profunda e rotação das culturas.

Colheita

A colheita, realizada quando as 
vagens estão maduras, pode ser 
mecânica ou manual. A primeira é 
feita com máquinas combinadas, 
que efetuam as operações de corte, 
batedura (trilha), ventilação e ensa
camento. No processo manual, o 
corte é feito com ceifadeiras, se
guido da trilha. O rendimento os
cila em torno de 1 500 quilos por 
hectare, chegando, numa cultura 
tecnicamente bem orientada, a 
2  2 0 0  quilos.

Os maiores produtores mundiais 
de soja (Estados Unidos, China 
continental e Brasil) têm um mer
cado em expansão — no gual o 
maior consumidor é o Japao — , 
devido ao aumento da demanda de 
rações proteinadas e de óleos vege
tais e comestíveis. A preferência 
em relação à soja, entre outras 
oleaginosas, deve-se ao desenvolvi
mento de lima tecnologia voltada 
para a fabricação de alimentos pro- 
teinados à base de aminoácidos ex
tremamente semelhantes às proteí
nas animais, aliado ao suprimento 
seguro de soja por parte da grande 
produção norte-americana.

VEJA TAM BÉM : Feijão; Legumi
nosas; Oleaginosas; Proteínas.

Sol

A galáxia* conhecida como 
“Via-Láctea” compõe-se de cerca 
de duas centenas de bilhões de es
trelas*. Uma delas é o Sol, centro 
do sistema planetário a que per
tence a  Terra* e condição essencial 
à vida em todas as suas formas.

De características relativamente 
modestas (é uma estrela de quinta 
grandeza), tem sido, em virtude de 
sua proximidade, a única sobre a 
qual se tornou possível levar a cabo 
um estudo mais minucioso.

O Sol é uma esfera que irradia 
luz e calor. Sua distância com rela
ção à Terra varia de 147 100 000 
a 152 100 000 quilómetros. A dis
tância média, de 149 600 000 qui
lômetros, é importante por consti
tuir a unidade de medida emprega
da no sistema solar (U.A. ou Uni
dade Astronômica).

O diâmetro aparente do Sol é de 
cerca de 32’ (oscilando entre 31’ 
59” , 30 ±  0”, 01), o que equivale 
a 1 391 000 quilômetros.

Observado em um instrumento 
ordinário (telescópio ou luneta), o 
Sol revela-se bem mais complexo 
que a olho nu. Numa brilhante su
perfície (fotosfera), vêem-se três 
particularidades: o escurecimento 
do bordo do disco, a existência 
eventual de manchas escuras de

forma irregular (manchas solares) e 
zonas mais claras (fáculas).

Tais diferenças de brilho corres
pondem, seguramente, a desníveis 
na temperatura, que mesmo peque
nos, acarretam acentuadas varia
ções de luminosidade.

Desse modo, fenômenos como, 
por exemplo, as manchas solares, 
tornam-se compreensíveis: apresen
tam-se como are as “escuras” ape
nas por contraste com as zonas vij 
zinhas, e na verdade seu brilho é 
muito intenso.

Pelo registro regular da posição 
das manchas, pôde-se verificar que 
o Sol gira em torno de si próprio, 
embora de forma irregular. Dessa 
maneira, enquanto as regiões equa
toriais levam 25,38 dias para dar 
uma volta completa em torno do 
eixo, as zonas vizinhas aos pólos 
demoram 30 dias.

O fenômeno da rotação diferen
cial, que também foi observado nos 
grandes planetas* como, por exem
plo, Júpiter* e Saturno*, demonstra 

ue o Sol apresenta uma superfície 
uida.

Hidrogênio, o principal 
componente

Uma análise pormenorizada dos 
fenômenos que têm lugar no Sol 
tornou-se possível com a espectros- 
copia*: decompondo a luz em um 
prisma, obtém-se um espectro; e, de 
maneira geral, um corpo é perfeita
mente caracterizado e identificado 
por seu espectro.

Há aproxim adam ente 6 bilhões de anos, o Sol, uma estrela de quinta gran 
deza, dá luz e calor à Terra.
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A análise espectroscópica per
mite assim conhecer a composição 
de corpos distantesj além disso, 
possibilita a detecção das condi
ções de pressão e temperatura 
(através do grau de ionizaçao), bem 
como do afastamento do corpo es
tudado (efeito Doppler-Fizeau) e 
da orientação de seu campo mag
nético (efeito Zeeman).

E quando submetido à espectros- 
copia, o Sol revelou um espectro 
contínuo emitido pela fotosfera, 
raias originárias da absorção da 
luz por seu envoltório gasoso e, por 
último, raias produzidas na atmos
fera terrestre.

Observadas pela primeira vez 
em 1814 por Fraunhofer*, foi en
tretanto Kirchhoff* quem enun
ciou, em 1859, as leis da análise 
espectral que permitiriam a in
terpretação desses dados. O re
sultado mais importante dessa aná
lise, que levou a detectar a presença 
de helio antes no Sol do que na 
Terra, foi a descoberta de que o hi
drogênio representa o mais abun
dante elemento da estrela.

Além disso, de modo geral, os 
elementos leves são mais freqüentes 
que na Terra, enquanto os metais 
apresentam proporções que podem 
ser comparadas às terrestres. Após 
o hidrogênio (81,76%) e o helio 
(18,17%), são componentes solares 
o oxigênio, o neônio, o magnésio, 
o nitrogênio, o silício, o carbono, o 
enxofre e outros.

A fotosfera

Desde 1949, sabe-se que a maté
ria solar contém em fraca quanti
dade íons-H, que têm a propriedade 
de absorver a luz. À medida que se 
vai avançando no interior do Sol, 
a densidade aumenta e o número de 
íons-H torna-se afinal suficiente 
para absorver toda a luz: por essa 
razão, o olhar não pode ir além de 
uma pequena camada do Sol, a fo
tosfera.

Embora seja de fato uma esfera 
gasosa, a estrela ganha assim a 
aparência de uma bola com bordos 
nitidamente delineados. Mas a fo
tosfera não é uma superfície, e sim 
urna camada com cerca de 300 qui
lômetros de espessura, e a luz que 
chega dos bordos provém de sua 
parte superior, onde a temperatura 
e menos elevada — essa é a causa 
do escurecimento observado.

Fotografando com nitidez a fo
tosfera, evidencia-se que, longe de 
ser perfeitamente uniforme, ela se 
compõe de um verdadeiro mosaico 
de elementos —  “os grãos de ar
roz”. Separados por sulcos com um 
quinto do brilho da fotosfera, tais 
grãos, que medem de 250 a 1 500 
quilômetros de diâmetro, evoluem, 
fragmentam-se e transformam-se 
com grande rapidez.

As manchas solares constituem 
o efeito mais notável da atividade 
solar, originando-se a partir de re
giões sombrias entre os “grãos de 
arroz” e atingindo proporções ele
vadas com formas definidas. A um 
bra, zona central da mancha, é cir
cundada por uma área menos 
sombria e de aspecto filamentoso
—  a penumbra — , que possui um 
quarto do brilho da fotosfera.

Podendo durar dias, essas man- 
chas possuem um campo magné-
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A luz em itida pelo Sol ilum ina os corpos do sistema solar, como a Lua e 
a Terra. As zonas que não recebem luz perm anecem  escuras e invisíveis.

tico responsável por fenômenos de 
grande importância. Em seu nú
cleo, a temperatura é da ordem de
4 500°C , enquanto a da fotosfera 
chega a atingir 5 700° C.

Ocorrendo dentro de limites pre
cisos —  as zonas reais, entre 5 e 
40° de latitude — , as manchas obe
decem a uma periodicidade de 
aproximadamente onze anos. O ci
clo é caracterizado por um “ má
ximo”, em que as manchas são 
quase inexistentes, e por um 

mínimo” , em que ocorre o in
verso. Numerosos fenômenos — 
aos quais a Terra e os demais pla
netas se encontram relacionados
—  têm sua origem nesse e em ou
tros aspectos da fotosfera.

A cromosfera

As fáculas são zonas que apre
sentam luminosidade superior em 
1 0 % à da fotosfera, onde são visí-

As protuberâncias (eruptivas ou quiescentes) podem se apresentar, sob a form a de violentas ejeções de gases em  
direção à coroa. (Evolução do fenôm eno, desde o início até o m om ento em  que atinge sua m aior extensão.)

O espectro solar, onde todas as cores estão presentes, é cortado por linhas escuras, classificadas por letras. Essas 
linhas indicam que determ inadas radiações luminosas foram  absorvidas por elem entos existentes na atm osfera solar. 
Se tais radiações não tivessem  sido absorvidas, o espectro solar seria igual ao da figura menor.



veis. Contudo, constituem vestígios 
de estruturas de uma região situada 
mais acima: a cromosfera, que 
forma, com a coroa, as duas cam a
das principais da atmosfera solar, 
em cuja base se originam as raias 
de absorção do espectro do Sol.

De natureza complexa, a cro
mosfera tem uma temperatura mé
dia da ordem de 4 500° C, mas 
abriga gases de temperatura baixa 
e zonas com até 10 000° C.

For meio de fotografia com luz 
monocromática — técnica conhe
cida como “espectro-heliograma” 
— , foi possível analisar direta
mente o comportamento de certas 
camadas cromosféricas, descobrin
do-se a existência de grânulos de 
diferentes diâmetros (de 700 a 
1 600 quilômetros), aglomerados 
às vezes em enxames de 2  0 0 0  a 
8 0 0 0  quilômetros e situados a dife
rentes altitudes.

Na região ocorrem grandes_ tur
bulências, que atingem 14 quilôme
tros por segundo nas zonas vizi
nhas à fotosfera. Além das 
espículas, saliências efêmeras que 
se projetam com uma velocidade de 
2 0  quilômetros por segundo até a 
1 0  0 0 0  quilômetros e com uma 

temperatura d e '40 000° C, a cro
mosfera é sede de numerosos fe
nômenos, tais como os brilhos 
faculares, __ que constituem cen- 
tros de atividades acima dos quais 
são produzidas as erupções cro- 
mosfericas. Bem visível nos espec- 
tro-heliogramas obtidos na raia H 
“alfa” do hidrogênio, o fenômeno 
pode se apresentar na forma de vio
lentíssimas ejeções de gases em di
reção à coroa — as protuberâncias 
eruptivas. de curta duração, acom
panhadas por materiais com veloci
dade de mais de 1 0 0 0  quilômetros 
por segundo e atingindo centenas 
de milhares de quilômetros de al
tura. Há também as protuberâncias 
quiescentes, muito mais numero
sas, mais calmas e menos brilhan
tes durando até vários meses e al
cançando altitudes entre 50 000 e 
80 000 quilômetros. Eventual
mente, tais protuberâncias chegam 
à própria coroa; contudo, a tempe
ratura (de 1 500° C a 2 500° C) in
dica sua natureza cromosférica, já 
que a coroa tem temperatura muito 
mais elevada.

A coroa

Situada na parte externa da at
mosfera solar, com densidade e bri
lho fraquíssimos (o brilho é 1 mi
lhão de vezes mais fraco que o da 
fotosfera), a coroa só era visível 
por ocasião dos eclipses totais do 
Sol, até que, em 1930, B. Lyot in
ventou um aparelho — o coronó-

t
rafo —  que permitia observar a 
aixa coroa em outras ocasiões.

A zona, muito complexa, subdi 
vide-se em dois setores principais: 
a coroa K, interna, sede dos jatos 
coronais, e a coroa F, que se es
tende a Io 30’ do bordo com lumi
nosidade muito fraca, alongando-se 
pela luz zodiacal, onde se encon
tram mergulhados os “planetas ter
restres” : Mercúrio*, Vênus*, 
Marte* e a própria Terra.

Com tais particularidades, a co
roa é um campo fecundo para o es
tudo da constituição da matéria. 
Julgou-se mesmo existir nela um
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Através da exposição com putadorizada de cores, tom ou-se possível a observação das diferenças de tem peratura  
no Sol. Quando ocorrem explosões solares, essa medida atinge aproxim adam ente 4 0  milhões de graus Celsius.

A emissão de energia solar pode ser explicada pela convecção. O plasma 
interior, aquecido pelas reações term onucleares, sobe e irradia sua energia  
no espaço. Resfriando-se, vo lta para o núcleo, e o ciclo se repete.

Continuamente, o Sol libera uma 
enorme quantidade de energia. Esse 
potencial é de origem atômica: o

elemento desconhecido na Terra, o 
“corônio” ; progressos posteriores, 
entretanto, identificaram a raia des
conhecida do espectro como sendo 
oxigênio que perdera, em virtude 
do elevadíssimo potencial de tem
peratura, seis ou sete elétrons. Idên
tico fenômeno ocorre com o ferro, 
evidenciando a intensa ionização 
presente na coroa solar, onde tem
peraturas da ordem de 
1 600 000° C conferem à matéria o 
estado permanente de plasma*. As 
emissões de rádio e outras formas 
de energia (raios* X, ultra violeta, 
etc.), normalmente vedadas à ob
servação por serem absorvidas na 
atmosfera terrestre, poderiam vir a 
ser estudadas em condições ótimas 
em observatórios espaciais.

Muitos enigmas colocados pela 
coroa solar nao foram elucidados. 
Um deles é o vento solar, que es
capa do Sol a uma velocidade de 
centenas de quilômetros por se
gundo (passando à altura da Terra 
com velocidade de 350 a 700 quilô
metros por segundo) e que, entre 
outros efeitos, contribuiu para o de
saparecimento da atmosfera lunar. 
Outros são a radiação eletromag
nética e as emissões de raios X 
“duros”, capazes de afetar o equilí
brio magnético da Terra com tem
pestades magnéticas, auroras pola
res e fenômenos semelhantes.

No interior de uma estrela



O Sol form ou-se a partir de uma grande aglom eração de poeira e gás estelar. Essa massa foi-se contraindo e aquecendo, até que a tem peratura alcançou 
um ponto em que puderam se iniciar reações term onucleares que form aram  hidrogênio em  hélio. Assim , o Sol passou a brilhar. Ele ainda se encontra a meio



cam inho de seu primeiro colapso, quando seu estoque de hidrogênio será superado pelo de hélio que continuam ente se form a. Depois, o astro s ec o n -  
trairá m ais, atravessando periódicas explosões em  "nova". O processo será encerrado quando houver a to ta l exaustão do hidrogênio.
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Presas pelo cam po magnético terrestre, partículas e letricam ente carregadas 
em itidas pelo Sol proporcionam um espetáculo: as auroras boreais.

centro do Sol age como um gigan
tesco reator*, onde ocorrem sem 
cessar reações nucleares que trans
formam §radativamente o hidrogê
nio em helio. Sob a ação catalítica 
do carbono e do nitrogênio, quatro 
prótons de hidrogênio fundem-se 
no processo para formar um núcleo 
de hélio, convertendo oito milési
mos da massa em energia. Com 
base nisso, as proporções atuais de 
hidrogênio e hélio permitem inferir 
que o Sol existe há aproximada
mente seis bilhões de anos — e, se 
as presentes condições persistirem, 
deverá brilhar ainda por cinco bi
lhões de anos.

Pesquisas realizadas recente
mente atribuem ao centro do Sol 
uma temperatura da ordem de 
15 300 000°C e uma densidade da 
ordem de 240. Esse núcleo é total
mente envolto por uma zona em 
equilíbrio radiativo; a seguir vem 
uma camada intensamente movi
mentada e que encaminha a energia 
até a atmosfera por convecção.

Os movimentos são “ruidosos”, 
roduzindo ondas acústicas de 
aixa freqüência que se propagam 

através da fotosfera. Em conse
qüência desses movimentos, ocor
rem ondas de choque que, rapida
mente absorvidas e transformadas 
em calor, explicam a elevada tem
peratura existente na coroa.

O sistema solar

Estrela de proporções medianas 
em comparaçao a suas companhei
ras de galáxia, o Sol conserva à sua 
volta, por gravitação, um cortejo 
de planetas (com os respectivos sa
télites*), cometas* e asteróides*, 
que constituem em conjunto o sis
tema solar.

_ Entre esses corpos não reina o 
vácuo, como se acreditou outrora, 
mas uma poeira interplanetária 
composta de finíssimas partículas 
sólidas.

Os planetas descrevem elipses

em torno do Sol, em planos (salvo 
Plutão* e alguns outros, muito pe
quenos) vizinhos ao da Terra 
(plano da eclíptica): isso indica 
prontamente onde procurar a maio
ria desses astros.

A distância média desses plane
tas ao Sol vária de 58 milhões de 

uilômetros — para Mercúrio —  a
900 milhões de quilômetros — 

para Plutão. A medida é deduzida, 
com o auxílio da terceira lei de Ke- 
pler*, a partir da distância conhe
cida de um planeta qualquer ao 
Sol. Para determinar esse valor ini
cial, mede-se a paralaxe de um pla
neta na época em que ele se encon
tra próximo da Terra (isto é,‘ o 
ângulo ocupado no céu pelo equa
dor terrestre, quando visto do astro 
considerado). Conhecendo-se o 
raio da Terra, medir a paralaxe de 
um objeto celeste equivale a medir 
a distância desse objeto em relação 
à T erra.

Cassini* e Richer tentaram, em 
1672, determinar pela primeira vez 
a paralaxe solar —  utilizando o 
planeta Marte, que, na época, pas
sava a apenas um terço da distân
cia entre a Terra e o Sol. Contudo, 
o valor obtido afastava demasiado 
o Sol da Terra.

Mais tarde, utilizando asteróides 
que passavam próximos à Terra, 
como o Eros, foi obtido um valor 
mais preciso. (A aplicação de mé
todos de radar a Marte, Mercúrio 
e, sobretudo, Vênus, aperfeiçoou os 
resultados.)

Descrevendo sua translação na 
galáxia — a Via-Láctea —  em 250 
milhões de anos, o Sol desloca-se 
com todo o seu cortejo planetário 
em direção ao ápex (nas proximi
dades da constelação de Hércules), 
à velocidade de 250 quilômetros 
por segundo.

VEJA T A M B É M : Estrela; Galá 
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Solda

Solda é a união de peças metáli
cas por fusão e solidificação. No 
processo, as peças a serem unidas
—  constituídas pelo metal-base — 
são postas em contato numa jun
ção que será preenchida pelo metal 
de enchimento. A união com solda 
caracteriza-se por três aspectos: 
tipo de união, formato da jun ta  e 
tipo de solda. Quanto ao tipo, a 
união pode ser de topo, de lado, de 
superposição, de canto e em T  (fi
gura 1, pagina 345). O formato da 
junta  consiste em simples furos, em 
rasgos, ou ainda em ranhuras com 
perfis especiais: V, duplo V, bizel, 
duplo bizel, U, duplo U e outros (fi
gura 2, página 345). O tipo de 
solda é dado pelo material de jun
ção: quando e o mesmo das peças 
a unir, a solda é homogênea; caso 
contrário, é heterogênea.

Soldas heterogêneas

As soldas heterogêneas, em geral 
menos resistentes que as homogê
neas, são executadas por meio de 
três processos: solda forte, caldea- 
mento e solda fraca.

Na solda forte, o metal de enchi
mento é uma liga metálica com 
temperatura de fusão inferior à do 
metal-base, porém superior a 
425° C. No processo, o material de 
solda é fundido e vazado sobre a

junta ; não chegando a fundir, o me- 
tal-base recebe uma pequena difu
são do metal de enchimento.

No caldeamento, o metal de en
chimento é sempre não-ferroso. Na 
m aioria dos casos, empregam-se li
gas de cobre ou prata, com tempe
ratura de fusão acima de 425° C, 
que se depositam na junta por capi
laridade. Antes de iniciar o proce
dimento, as superfícies de uniao de
vem ser limpas e protegidas com 
“fluxos” — produtos que evitam a 
oxidação e facilitam o contato en
tre metal de enchimento e peças. O 
aquecimento da junta pode ser feito 
por maçarico, em forno ou por in
dução. Por sua rapidez e baixo 
custo, o processo é muito usado na 
produção em série.

Tanto a solda forte como o cal
deamento não são recomendados 
onde a temperatura de trabalho das 
peças soldadas for superior a 
250° C.

Na solda fraca, o metal de enchi
mento funde a uma temperatura en
tre 180° C e 370° C (ligas de chum
bo e estanho, por exemplo). A 
jun ta  deve ser limpa com fluxo 
apropriado e a seguir aquecida até 
uma temperatura maior que a de 
fusão do metal de enchimento. Este 
é encostado ao metal-base, a fim de 
derreter e correr entre a união. 
Qnalquer método de aquecimento 
limpo é satisfatório: “ferro de sol
dar , chama de álcool, gasolina ou 
gás. Simples e de baixo custo, o 
procedimento é muito empregado 
em oficinas e laboratórios. Con
tudo, a solda fraca possui baixa re
sistência à tração e à fadiga, e só

A solda por arco elétrico é caracterizada por sua grande resistência.
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é aplicável onde as temperaturas de 
trabalho não ultrapassam 150° C.

Soldas homogêneas

As soldas homogêneas são mais 
resistentes e permitem temperatu
ras de trabalho bem superiores às 
das soldas heterogêneas.

Embora existam numerosos pro
cessos de solda homogênea, os 
mais importantes em escala indus
trial são o arco elétrico, a resistên
cia elétrica, o maçarico a gás 
(solda autógena) e também o pro
cesso por aquecimento químico 
(processo Thermit).

Na solda por arco elétrico, a fu
são dos metais é obtida pela ener
gia de um arco formado entre dois 
elétrodos ou entre um elétrodo e a 
peça a ser soldada. A temperatura 
do arco é da ordem de 5 500° C (a 
metade nas regiões próximas).

A princípio, os processos de 
solda a arco utilizavam elétrodos 
de carbono, mas as soldas tendiam 
a ficar quebradiças, por contamina
ção com pequenas partículas de 
carbono. Isso fez com que o car
bono fosse substituído por elétro
dos metálicos. Durante a soldagem, 
a maior parte desses elétrodos é 
consumida, fornecendo o metal de 
enchimento necessário. O metal- 
base, fundido pelo arco, forma uma 
depressão que facilita a penetração 
da solda e possibilita uma total as
sociação entre os metais de base e 
de enchimento.

Para evitar que o material de 
solda, ainda em fusão, absorva ga 
ses atmosféricos que podem dimi
nuir sua persistência e ductilidade, 
a maioria dos elétrodos metálicos 
é revestida por uma camada de óxi- 
dos e celulose. Esse revestimento, 
sob ação do calor, vaporiza-se e 
forma uma nuvem de gás protetor 
que evita e contaminaçao da solda.

Como a radiação luminosa do 
arco elétrico i  intensa e prejudicial 
aos olhos, operadores e pessoas 
próximas devem proteger-se com 
máscaras ou cabinas especiais.

Na soldagem por resistência elé
trica, a energia térmica é produzida 
pela passagem de corrente por uma 
resistência elétrica. No processo, 
além de conduzir a corrente, os elé
trodos mantêm as peças sob pres
são: nas superfícies pressionadas, a 
resistência elétrica é maior e o 
aquecimento se dá com maior in
tensidade. Devido à pressão, mui
tas vezes torna-se dispensável a fu
são entre metais de base para a 
obtenção de uma boa solda. Metais 
que possuem resistividade (resistên
cia a passagem de corrente), média 
ou alta, são soldados com m uita fa
cilidade e requerem pouca perícia 
do operador.

O processo de solda por resistên
cia abrange vários casos específi
cos : a ponto, por projeção, por cos
tura e de topo. Na solda a ponto 
(figura 3, página 346), os elétrodos 
tão peças de cobre com uma ponta 
cónica que é pressionada coutia a 
peça. Durante alguns segundos, 
forma-se uma corrente elétrica de 
alta amperagem, capaz de amole
cer o metal-base; a operação ê re
petida em uma série de pontos ao 
longo da junta.

O  processo de solda por proje- No "teste das pétalas", a força necessária para arrancar fitas de uma ca- 
çào (figura 4, página 346) é seme- m ada de alum ínio indica a qualidade da soldagem  qijH m prende ao aço.

Ihante, mas permite a soldagem de 
vários pontos ao mesmo tempo. Os 
elétrodos são m aiores'e o contato 
entre as peças é feito por projeções 
especialmente preparadas e nas 
quais é concentrada a corrente. 
Para se submeter ao processo, o 
metal das peças deve ter bastante 
resistência mecânica a quente: por 
isso, o alumínio raramente é sol
dado dessa maneira, e o método é 
inaplicável ao cobre e a certos tipos 
de latão.

A solda por costura é basica
mente uma solda a ponto onde o 
espaçamento entre os pontos é tão 
pequeno que pode ser considerado 
nulo. As peças passam entre dois 
elétrodos giratórios e o procedi
mento permite obter vedações her
méticas para líquidos e gases. Tu
bos de escapamento, tambores e 
tanques são produtos típicos solda
dos por costura.

A solda de topo (figura 5, página 
346) consiste em segurar as peças 
por meio de garras condutoras, 
pressionando-as e fazendo passar 
uma corrente elétrica pela união. 
As faces em contato aquecem-se 
sem fundir, mas amolecem o sufi
ciente para que, pressionado, um 
pouco de material seja recalcado 
para fora da união. Habitualmente 
o processo é aplicado a juntas de 
pontas de fios e barras, ou em ex
tremidades de peças enroladas (tu
bos, por exemplo).

Enquanto as soldas por resistên
cia empregam a energia elétrica, a 
solda autógena, tambem conhecida 
como “solda com maçarico”, tem 
por fonte de calor a chama de um 
bico de gás. Os gases comerciais 
mais usados para esse fim são o 
acetileno, o hidrogênio, o propano- 
e o butano. Na soldagem, são con
duzidos por mangueiras até o ma
çarico manipulado pelo operador, 
que regula a chama e ajusta a pro
porção da mistura. Podem se obter 
assim três diferentes tipos de 
chama: neutra, redutora e oxidante 
(figura 6 , página 346).

A chama neutra não tem tendên
cia a reagir com os materiais da 
solda e sua região mais quente é a 
ponta do cone interno. A chama re
dutora caracteriza-se pela presença 
de uma “pluma” vermelha na 
ponta do cone interno e pela possi
bilidade de facilitar a absorçao de 
carbono na solda de alguns metais. 
A chama oxidante permite uma 
combustão completa dos gases e é 
a de maior temperatura, mas apre
senta o inconveniente de oxidar os 
metais.

O processo Thermit utiliza como 
fonte térmica a energia química e 
é empregado somente em peças de 
grande tamanho, como trilhos, ei
xos e estruturas de máquinas. No 
processo Thermit, o metal de enchi
mento é fundido pela reação de re
dução de óxido de ferro por alumí
nio granulado.

Após o preparo de um molde no 
qual as peças são fixadas, é feito 
um modelo de cera no local dese
jado para a soldagem, com areia e 
argila em volta. A mistura de 
alumínio e óxido de ferro é aque
cida em um cadinho até se iniciar 
a reação química, liberando calor e 
elevando a temperatura até cerca 
de 2 500° C. Derretida a cera, o 
metal de enchimento é vertido no



molde, fundindo parte do metal- 
base e proporcionando uma solda
gem resistente e homogênea.

Outros processos

De desenvolvimento recente é a 
solda que tem como fonte de calor' 
um feixe de elétrons de alta energia. 
Como as peças são mantidas em 
vácuo, a contaminação é total
mente evitada. Devido ao alto 
custo do equipamento, o método é 
restrito a casos especiais, como a 
soldagem de certas peças em reato
res atômicos.

Na solda por arco-plasma, um 
jato  de gás é forçado através de um 
arco elétrico e aquecido até atingir 
a temperatura de ionização, disso- 
ciando-se em elétrons livres e íons 
carregados positivamente (“plas
ma”). Ao atingir a superfície das 
peças, as partículas readquirem 
a forma atômica, liberando grande 
quantidade de energia e produzindo 
temperaturas de ate 15 000° C.

A solda ultra-sônica é feita pelo 
contato de vibrações transmitidas 
por energia vibratória de alta fre
qüência. Particularmente eficiente 
para a soldagem de chapas finas, o 
processo é, porém, muito caro.

Defeitos de soldagem

O calor dos processos de solda 
afeta a microestrutura do metal de 
enchimento e do metal-base,provo
cando expansões e contraçoes ao 
longo da junta conforme as tempe
raturas atingidas. As tensões resul
tantes podem provocar empena- 
mento, sobretudo quando as soldas 
sofrem usinagem posterior. Tais in
convenientes podem ser evitados 
por um adequado projeto de junta  
e procedimentos de soldagem que 
permitam pequenos movimentos da 
união. Uma técnica eficiente con
siste em usar a menor quantidade 
possível de enchimento, aquecer 
previamente as peças e passar à 
soldagem começando pela parte in
terna da estrutura.

Uma das causas principais das 
trincas na solda de peças de aço é 
a formação de martensita: não ad
mitindo deformação, esse material 
quebra-se com tensões elevadas.

A soldagem torna os metais 
mais suscetíveis à corrosão, em 
particular pela oxidação ao contato 
do ar com o metal aquecido e pela 
diferença de potenciais eletroquimi- 
cos entre o metal-base e o metal de 
enchimento (no caso das soldas he
terogéneas).

Vazios e inclusões são causados 
por falhas na técnica de soldagem. 
Assim, por exemplo, graxa, óleo ou 
tinta deixados nas superfícies, ao 
serem aquecidos, libertam gases 
que formam bolhas e favorecem a 
inclusão de materiais estranhos.

Para controlar os defeitos de 
solda, costumam-se realizar testes 
diversos. Em soldas de menor res
ponsabilidade, a inspeção visual é 
extremamente útil: uma boa téc
nica de trabalho mostrará superfí
cies uniformes, peças bem acaba
das e soldas cheias.

VEJA T A M B É M ; Esforços M ecâ
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A solda m anual a maçarico ainda é utilizada (quando a produção é pequena) para unir peças do mesmo m etal.

figura 6 — tipos de chama
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Sólido, Estado

Costuma-se definir como sólido 
qualquer corpo dotado de forma e 
volume constantes, ou que, quando 
deformado, tende a retomar sua 
forma original logo que sejam reti
radas as forças provocadoras da 
deformação. No entanto, como 
uma separação precisa entre líqui
dos e sólidos é puramente abstrata 
(líquidos e sólidos ideais não exis
tem na natureza), definições como 
essa não são rigorosas. Assim, cor
pos gelatinosos ou que se compor
tam como a massa de moldar esta
riam sumariamente excluídos do 
grupo dos sólidos.

Pode-se caracterizar o sólido 
como um sistema físico dotado de 
uma série de propriedades, como 
forma própria, tenacidade, dureza, 
elasticidade e outras. Diz-se tam 
bém que o sólido típico possui es
trutura cristalina, embora existam 
corpos classificados como sólidos 
que não se cristalizam.

De maneira geral, o estado só
lido é o de maior estabilidade estru
tural da matéria, pois seus átomos 
ou moléculas estão fortemente liga
dos entre si, e é necessário forne
cer-lhes energia* para que possam 
romper essas forças de ligação e 
desfazer sua arquitetura. Essa ar
quitetura costuma obedecer a pa
drões regulares de simetria, daí di
zer-se que o sólido típico apresenta 
uma estrutura cristalina.

O estado sólido depende de 
grande número de variáveis, como 
pressão e temperatura*, _e, além 
disso, da história da substância, de 
seus estados anteriores. Geral
mente, estuda-se o comportamento 
de um corpo nesse estado abstrain
do-se uma série de condições; as
sim, por exemplo, supõe-se que ele 
é homogêneo e isótropo (possui as 
mesmas propriedades em todas as 
direções), que não é eletrizado nem 
magnetizado, etc.

Mudanças de estado

As mudanças de estado são estu
dadas sob diferentes pressões e 
temperaturas (que atuam uniforme
mente sobre o corpo) observan
do-se a variação de propriedades 
(dilatação* térmica, por exemplo). 
Num sistema sólido-Iíquido, a mu
dança pode efetuar-se em dois sen
tidos: do sólido para o líquido (fu
são) e do líquido para o sólido 
(solidificação). Sob pressão nor
mal, a temperatura à qual é preciso 
elevar o solido, fornecendo-lhe ca
lor* a fim de obter sua fusão, é de
nominada “ponto de fusão”. Essa 
temperatura, constante durante a 
mudança de estado, é uma carac
terística que varia conforme o ma
terial. Para obter o inverso (solidifi
cação) retira-se calor do líquido até 
que ocorra a temperatura de mu
dança de estado (“ponto de solidifi- 
caçao”, quando a pressão é anor
mal). M antida constante prêssão, 
as temperaturas de fusão e solidifi
cação são iguais para um mesmo 
material.

Durante a fusão (ou solidifica-

ção), o corpo recebe (ou cede) uma 
quantidade invariável de calor por 
unidade de massa: é o calor latente 
de fusão (ou solidificação). Geral
mente, os corpos no estado sólido 
apresentam densidade maior que 
no estado líquido (existem v.árias 
exceções, das quais a água é a mais 
conhecida).

Em determinadas condições, 
quando se retira muito lentamente 
o calor de um líquido, pode-se atin
gir o estado de superfusão, no qual 
a substância permanece líquida, 
embora esteja abaixo,da tempera
tura de solidificação. E um estado 
de equilíbrio instável: se o líquido 
for agitado ou se nele for introdu
zido um cristal da mesma substân
cia, imediatamente ocorre a solidi
ficação.

Também pode ocorrer a subli
mação: o sólido passa diretamente 
ao estado gasoso* ou vice-versa. 
Assim, a canfora, o naftaleno e o 
iodo, a determinada temperatura, 
passam paulatinamente —  se ex
postos ao ar — para o estado ga
soso. Com aumento de pressão, a 
temperatura de sublimação tor- 
na-se mais elevada.

Disposição ordenada

O estado físico de uma substân
cia depende do arranjo de seus áto
mos ou moléculas, isto é, da forma 
como estão agrupados. Nos sóli
dos, o arranjo e bem ordenado e os 
átomos ou moléculas estão muito 
próximos uns dos outros. Nos 
líquidos, o arranjo é desordenado e 
nos gases o arranjo é totalmente 
caótico.

A incompressibilidade dos sóli
dos é devida à proximidade das 
moléculas: praticamente não hà es
paços vazios que proporcionem 
mobilidade. Pelo mesmo motivo, as 
substâncias nesse estado possuem 
forma definida (são rígidas) e vo
lume constante, seja qual for o lu
gar onde o sólido esteja (os gases, 
ao contrário, expandem-se, to
mando a forma do recipiente que 
os contém). Além disso, os sólidos 
não se difundem como os líquidos 
e os gases.

Distinguem-se ainda pela forma
ção de cristais* — formas geomé
tricas definidas, caracterizadas 
pelo número de faces e pelos ângu
los que essas faces formam entre si. 
Por exemplo, o cloreto de sódio 
cristaliza-se na forma cúbica, mas 
pode, eventualmente, apresentar-se 
na forma octaédrica — exemplo 
típico de polimorfismo. Esses cris
tais são repetidos por toda a exten
são da estrutura do sólido. A cris
talização pode ocorrer na forma de 
octaedros, prismas, etc. Mas alguns 
sólidos, como o vidro, não têm es
trutura cristalina e geralmente são 
chamados de “amorfos” .

Para a determinação da estru
tura cristalina dos sólidos, utili
za-se a técnica de difração por 
raios* X. Os raios difratados im
pressionam uma chapa fotográfica, 
formando um conjunto de “ man
chas” que mostram a posição das 
partículas no cristal. A partir daí, 
e possível conhecer sua estrutura 
ou retículo cristalino, representado 
graficamente através de pontos. O 
retículo cristalino estende-se pelo 
cristal, em todas as direções; mas.

O estado sólido da m atéria é o que tem  maior estabilidade estrutural.

Substâncias cristalinas possuem pontos de fusão bem determinados. A essa 
tem peratura , a vibração molecular é suficiente para rom per a estrutura.
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Num a ligação iônica (à esquerda), um átom o cede um elétron a outro, criando-se forças eletrostáticas de atração. 
A ligação covalente (à direita) caracteriza-se por dois átom os com partilharem  dois ou mais elétrons.

A tem peratura perm anece constante durante a fusão (patam ar do gráfico à esquerda). 0  gelo funde a 0 o C, mas 
variação de pressão ou presença de impurezas podem m udar esse lim ite, por exem plo, para 0 ,3 °  C negativo.

para facilidade de estudo, utiliza-se 
apenas uma pequena porção dele, a 
cela elementar.

Tipos de ligação

A maioria dos metais* cristali- 
za-se na forma cúbica, que pode ser 
de corpo centrado, de face centrada 
ou cúbica simples.

Conforme as unidades existentes 
no retículo cristalino, os sólidos 
podem ser moleculares, iônicos, co- 
valentes e metálicos. Nos molecu
lares, os pontos do retículo corres
pondem a moléculas e a ligação 
entre os átomos constituintes des
sas moléculas é covalente —  em 
geral, mais forte que a ligação entre 
as próprias moléculas, que pode ser 
uma atração entre dois dipolos ou 
um a atração por forças de Van der 
Waals. A atração dipolo-dipolo 
existe em moléculas polares, como 
no caso do gelo.

Por ser fraca essa atração, os 
cristais meleculares geralmente têm 
baixos pontos de fusão. Assim, 
com pequeno aquecimento, as mo
léculas podem separar-se.

Nos sólidos ionicos — como o 
carbonato de sódio, o sulfato de bá
rio e outros —  os nós do retículo 
são ocupados pelos cátions e 
ânions. Disso resultam forças de li
gação intensas, provenientes da 
atração entre cátions e ânions.

Os sólidos iônicos são excelentes 
condutores de eletricidade, quando 
fundidos ou em solução aquosa; 
quando sólidos, isso não acontece 
(pois os íons não têm mobilidade). 
Seu elevado ponto de fusão deve-se 
a suas ligações, muito intensas.

Em certas condições, um liquido puro pode ser resfriado abaixo do ponto 
de fusão (pf), sem ocorrer a passagem à fase sólida: é a superfusão.

C o m  a  in tr o d u ç ã o  d e  im p u r e z a s ,  a lg u n s  c r is ta is  t ê m  s u a  c o n d u t iv id a d e
muito aumentada e, por isso, são usados na fabricação de transistores.

Num sólido covalente, os pontos 
do retículo contêm átomos que 
compartilham seus elétrons com os 
átomos vizinhos. No diamante, por 
exemplo, eles formam uma verda
deira rede: cada átomo* de car
bono é ligado a outros quatro que, 
por sua vez, são ligados cada um 
a outros quatro, e assim por diante, 
formando uma rede difícil de ser 
rompida — razão de seu elevado 
ponto de fusão (aproximadamente
5 000° C).

Num sólido metálico, os nós do 
retículo são ocupados por íons po
sitivos do metal, envoltos por uma 
nuvem de elétrons de valência que 
se estende por todo o cristal. Por 
isso esses sólidos possuem exce
lente condutividade elétrica (os elé
trons de valência são os responsá
veis pela condução de corrente).

No entanto, as vezes não é possí
vel individualizar, nesses sólidos, a 
molécula*, ao contrário do que 
ocorre num cristal molecular de 
gelo seco (C 0 2 sólido), por exem
plo, em que as moléculas estão bem 
distribuídas no retículo. Assim, no 
cloreto de sódio, uma substância 
iônica, cada íon de sódio é ligado 
a seis de cloro vizinhos, não exis
tindo uma molécula distinta de 
NaCl. Num sólido covalente, como 
o diamante, acontece a mesma 
coisa: há uma rede de átomos de 
carbono por todo o cristal.

Propriedades em estudo

Em muitos sólidos existem defei
tos no retículo cristalino, como a 
presença de algum cátion ou ânion 
em lugar errado, ou mesmo ausên
cia de um íon. Por exemplo, alguns 
cristais de cloreto de sódio tor
nam-se coloridos devido ao excesso 
de íons Na+ fora do retículo. Mas 
esses cristais são muito raros.

Algumas vezes, as impurezas 
conferem ao cristal excelentes pro
priedades de condução. O semime- 
tal germânio, por exemplo, é nor
malmente mau condutor; no 
entanto, a presença de impurezas, 
tais como atomos de elementos tri- 
valentes ou pentavalentes, em seu 
retículo cristalino, transforma-o em 
semicondutor extrínseco. Esses ele
mentos ligam-se ao germânio (te- 
travalente) de forma que sempre so
bra ou falta um elétron. No 
primeiro caso, tem-se um semicon
dutor tipo n (de negativo); faltando 
um elétron, o semicondutor é do 
tipo p  (positivo).

A física do estado sólido, um 
ramo em pleno desenvolvimento, 
investiga grande número de pro
priedades físicas dos sólidos: elasti
cidade, coesão, plasticidade, con
dutibilidade térmica, calor espe
cífico, diamagnetismo, paramag- 
netismo, ferromagnetismo, efeito 
termelétrico, condutibilidade elé
trica, constante dielétrica, ferrele- 
tricidade, transparência, lumines
cência, e outros. Ela dá uma 
interpretação a essas propriedades 
físicas com base no conhecimento 
da estrutura da matéria, utilizando 
as leis da mecânica quântica* e da 
mecânica estatística.

VEJA TAM BÉM : Cristais: M até
ria, Estados da.
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Solos

Os solos das regiões frias são representados tip icam ente pelas tundras. dotadas de vegetação característica.

A ciência que estuda o solo em 
todos os seus aspectos — físicos, 
químicos, mineralógicos, biológi
cos e evolutivos — , com o fim de 
classificar e entender seus vários ti
pos e determinar suas característi
cas e distribuição pelos continen
tes, é a pedologia. A edafologia 
também estuda o solo, mas tem por 
base a agricultura.

O solo é a camada superficial do 
terreno, possuidora de vida micro
biana. De modo análogo a um "or
ganismo vivo”, passa pelas fases de 
formação, evolução, amadureci
mento e velhice. Deve ser enten
dido como um corpo natural, cujas 
características diferem de cada um 
dos três reinos que o compõem (mi
neral, vegetal e animal).

O solo é o único ambiente onde 
se reúnem, em íntima associação e 
complementação, os quatro ele
mentos: litosfera, hidrosfera, at
mosfera e biosfera, respectivamente 
representadas por rochas*, água*, 
ar* e formas de vida.

As rochas desintegram-se e fra- 
turam-se em partículas cada vez 
menores devido à expansão e con
tração alternadas (aquecimento e 
esfriamento; embebimento e desi
dratação). Sofrem ainda alterações 
químicas, conseqüentes das reações 
entre componentes minerais e oxi
gênio, água, ácidos (carbônico, 
nítrico e sulfúrico), presentes na at
mosfera e de origem biológica. 
Esse resíduo desintegrado recebe o 
nome de “regolito” . A continui
dade das ações físico-químico-bio- 
lógicas acaba por diferenciar o re
golito em camadas — horizontes 
— , o que envolve o acúmulo de 
matérias orgânicas e o movimento 
dos materiais dissolvidos entre ho
rizontes vizinhos. Para um material 
regolítico ser considerado solo é 
necessário que possa ser diferen
ciado em horizontes principais. O 
horizonte A é a camada superior, 
o B, a imediata, o C, a seguinte, e 
o D é a camada formada pela cha
m ada “rocha-mãe”. Nem sempre, 
porém, um solo apresenta todos os 
horizontes; e, se aparecerem outras 
camadas, elas serão classificadas 
como sub-horizontes (A ,, B4, etc.). 
A simples diferenciação de um ma
terial em camadas nao é suficiente 
para caracterizá-lo como solo, 
ainda que essa seja uma condição 
fundamental.

A diferenciação do solo em hori
zontes é feita em função da variabi
lidade de condições existentes entre 
as diversas profundidades. Nas re
giões úmidas, as atividades quími
cas, físicas e biológicas são muito 
mais intensas na superfície que nas 
camadas superficiais. Os compos
tos solúveis são carregados pela 
água para baixo. Porém, nas re
giões áridas e semi-áridas, o pro
cesso é inverso: a atividade pedogê- 
nica é mais lenta e a zona de maior 
atividade é, geralmente, a subsuper- 
ficial. Além disso, o fenômeno da 
capilaridade (que é conseqüência 
da forte evaporação) leva os mate- 
ráVs S0\Ú m  to  baixo para cima,

Os solos se constituem  de diferen
tes cam adas ou "horizontes".

aumentando assim a salinidade da 
superfície.

Como resultado dos movimentos 
de transferência dos compostos so
lúveis entre horizontes vizinhos, 
cada horizonte difere dos outros, 
por uma ou mais características, 
como cor, composição química, ar
ranjo e tamanho das partículas.

Classificação dos solos

As necessidades da moderna 
agricultura científica têm forçado 
definições muito mais rigorosas 
dos diversos tipos de solo. Esses es
tudos foram inaugurados pela es
cola russa, durante o último quar
tel do século XIX . As primeiras 
classificações propostas erãm va
gas, sendo os solos denominados
argilosos, arenosos, vermelhos, etc.

O agrônomo russo Vasili Vasilie- 
vitch Dokutchaiev (1846-1903) 
afirmou que os solos eram resul
tado de um sistema de variáveis: 
vegetação, rocha matriz, aspecto 
topográfico, tempo e clima, sendo 
este ultimo o elemento mais impor
tante. Classificou os solos segundo 
zonas climáticas e essa classifica
ção, posteriormente, foi refeita, 
corrigida, rejeitada e alterada de 
acordo com as diversas escolas.

Atualmente, as classificações 
podem ser interpretativas ou taxo- 
nômicas. As primeiras agrupam os 
solos em classes, mostrando suas 
possibilidades face a diversas soli
citações.

As classificações taxonômicas, 
tornadas possíveis por Dokut
chaiev, organizam-nos segundo 
moldes que permitem sua rápida

identificação e compreensão das re
lações entre os diversos tipos e suas 
propriedades.

No Brasil é oficialmente adotado 
o sistema de classificação de Bald- 
wing, Keliog e Thorp (modificado 
em 1948 por Thorp e Smith). Os 
solos são agrupados em classes de 
diversas categorias, de acordo com 
a ordem, tomando como base crité
rios geográficos — zonalidade; e  a 
subordem, que os enquadra em fun
ção de fatores genéticos. No grapde 
grupo são levados em consideração 
o tipo e o arranjo dos solos.

Na classificação, o termo “ zo
nal” indica os solos com perfis bem 
desenvolvidos. Estes são mais ca
racterizados em superfícies ondula
das, bastante drenadas e a partir de 
materiais que, quando forem sub
metidos a forças transformadoras

Sobretudo em relevos montanhosos e de rochas com pactas, a água escorre 
pelas encostas sem infiltrar-se no solo, que exibe poucos horizontes.
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durante o tempo necessário, permi
tam a pedogènese.

O termo “azonal”, em contrapo
sição, qualifica os solos de todas as 
zonas, ou em grupos. Em pedolo- 
gia, os solos são caracterizados por 
um perfil pouco ou não desenvol
vido. Finalmente, os solos intrazo- 
nais são os que apresentam um per
fil mais ou menos desenvolvido, 
refletindo a ação de fatores locais, 
como a topografia, material origi
nário e outros.

Os principais solos do globo

O vasto grupo de solos das re
giões frias é representado pelas tun- 
dras. O homem só as utiliza como 
pastagens para renas. O congela
mento durante grande parte do ano, 
que torna limitada a atividade bio
lógica, e a pequena intensidade de 
atividades pedogenéticas, fazem 
com que esses solos sejam rasos e 
pouco evoluídos.

O grupo dos solos claros das re
giões áridas tem como principal ca
racterística climática condiciona- 
dora as escassas precipitações e o 
intemperismo físico, com fragmen
tação e redistribuição mecânica, às 
vezes muito intensa, decorrente da 
pequena atividade biológica. Em 
conseqüência, enquanto o hori
zonte A apresenta espessura redu
zida, o B é compacto e mais rico 
em carbono.

Os solos escuros de prados das 
regiões semi-áridas, subúmidas e 
úmidas são solos de passagem de 
um clima para outro. Os chestnuts 
aparecem em climas mais áridos, 
sendo característicos das estepes 
semi-áridas ou dos desertos frios 
continentais. Sua vegetação é com
posta de gramíneas, altas ou bai
xas, conforme o índice pluviomé- 
trico. São pouco profundos, com 
horizonte A bem desenvolvido, 
mas com pouca matéria orgânica. 
Os tchernozions ou chernozens são 
importantes porque caracterizam a 
passagem dos solos de clima árido 
para os de clima úmido. Ricos em 
húmus, com um tapete vegetal de 
gramíneas entremeado por arbus
tos típicos de estepe, praticamente 
nunca se congelam. Os processos 
microbiológicos desenvolvem-se o 
ano todo, permitindo a adição de 
farto material orgânico.

Os solos podzolizados consti
tuem um grupo de solos caracterís
ticos de florestas de clima tempe
rado. O processo de podzolização 
consiste na lavagem ou eluviação 
do horizonte A, com conseqüente 
concentração dos minerais no hori
zonte B. Este, por sua vez, mostra 
pxido de alumínio, óxido de ferro 
e matéria orgânica em grandes 
quantidades. Assim, o perfil desse 
solo caracteriza-se por uma ca
mada orgânica e um horizonte mi
neral lixiviado (isto é, lavado) e 
descorado — eluviado — que se 
assenta sobre um horizonte ilu- 
viado (isto é, com material concen
trado) mais escuro.

Os solos lateríticos aparecem 
nas florestas de regiões temperadas 
e tropicais. A laterização ou latoli- 
zação consiste num processo ca 
racterístico das regiões intertropi- 
cais de clima quente e úmido, com 
estações chuvosas alternadas com 
estações secas, o que acarreta a re

moção da sílica e o enriquecimento 
das rochas de ferro e alumínio. 
Quando o processo se completa, 
surgem solos transformados em ro
chas (lateritos) ferruginosas, verifi- 
cando-se a hidratação e a oxidação 
dos elementos minerais. A carac
terística fundamental que distingue 
um laterito, entretanto, é a pre
sença de hidróxido de alumínio.

A morfologia dos solos azonais 
é bastante uniforme, uma vez que 
a classificação é baseada na origem 
de suas rochas matrizes e não nos 
processos d e ' formação. Os três 
grupos azonais — litossolo, regos- 
solo e solos aluviais —  não pos
suem horizonte B, sendo os hori
zontes A pouco desenvolvidos, 
rasos e mais escuros que os hori
zontes C, em virtude da maior con
centração de produtos orgânicos. 
Os regossolos são constituídos de 
materiais não consolidados (regoli- 
tos) e formados de uma matéria mi
neral profunda e mole. Os litosso- 
los sao delgados e pedregosos, 
desenvolvidos sobre rochas e mos
trando apenas os horizontes A e C. 
Ocorrendo geralmente em encos
tas, a água não penetra o terreno 
(o que produziria lixiviação), mas 
escorre, provocando a erosão. Em 
virtude disso, apresentam escassez 
de detritos orgânicos e de material 
de granulação mais fina, sendo 
compostos basicamente por areia 
grossa e cascalhos finos. Os solos 
aluviais são, geralmente, claros e 
desenvolvidos sobre terrenos pla
nos. Os que apresentam textura 
mais fina têm pequena permeabili
dade e camadas subsuperficiais 
úmidas e ricas em matéria orgâ
nica, enquanto os que apresentam 
estrutura mais grossa sao melhor 
drenados.

Os solos intrazonais são dividi
dos em três tipos: hidromórficos, 
halomórficos e calcimórficos. Os 
mais disseminados nas áreas climá
ticas úmidas são os hidromórficos, 
cjue ocupam terras baixas, com 
aguas de escorrimento lento, desde 
as tundras até as depressões tempe
radas e tropicais úmidas. Rece

Campos limpos de M ato  Grosso: solos mais escuros e tam bém  mais férteis.

Solos lateríticos costum am  aparecer em  florestas de regiões tropicais.

As regiões áridas —  como o deserto do Saara ou a caatinga do Nordeste —  caracterizam -se pelos solos claros.
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bendo águas das regiões mais ele
vadas, além de chuvas, apresentam 
um índice hidrostático elevado e 
constante. Os solos calcimórficos 
formam-se sobre rochas altamente 
calcárias. Geralmente com perfil 
AC, são rasos e acinzentados. Os 
solos halomórficos são divididos 
em três grupos principais: salinos 
—  solontchak; alcalinos —  solo- 
nets; e degradados —  solods. To
dos apresentam sais provenientes 
do subsolo, carregados pela água 
das correntes capilares ascenden
tes. Os solontchaks surgem em cli
mas quentes e áridos. São alcalinos 
ou salinos devido à concentração 
de sais solúveis na superfície. Nelas 
predominam o N aC l e o N aS 0 4; 
o pH* é elevado (mais de 8 ), com 
drenagem precária e evaporação 
intensa. Nos solonets, a salinidade 
sódica predomina sobre a cálcica, 
em virtude da natureza da rocha- 
mãe. Tem horizontes A pouco es
pessos; seus horizontes B são defi
cientes em carbonato; e possuem 
materiais coloidais e uma colora
ção acinzentada escura que se 
torna mais clara com a aproxima
ção dos horizontes C. Os solods 
apresentam água profunda de sub
solo, sendo os mais comuns os so
los de estepe. Eles são formados 
pela lixiviação dos solonets, que 
mobiliza os compostos de ferro, e, 
também, pela atividade anaeróbica 
microbiana.

O solo na agricultura

As plantas fixam-se e buscam 
seu aiimento na parte mais superfi
cial do terreno, e, por isso, quanto 
mais profundo e rico o solo, melhor 
ele é para as atividades agrícolas. 
Como podemos verificar nos estu
dos geológicos, o solo é formado 
por quatro partes: mineral, orgâ
nica, água e ar.

Os elementos indispensáveis ao 
crescimento da planta, os cham a
dos “elementos nutrientes”, são po
tássio, fósforo, enxofre, cálcio, 
magnésio, manganês, zinco, ferro, 
cobre, molibdênio, boro, cloro e ni
trogênio. Os doze primeiros são de 
origem mineral. O nitrogênio, 
usualmente, é oriundo da incorpo
ração de restos orgânicos.

A matéria orgânica tem também 
a propriedade de tornar o solo mais 
fofo e poroso, o que permite a ab
sorção da água e do ar.

Em termos agrícolas, os solos 
podem ser classificados como orgâ
nicos e minerais, em função da por
centagem de cada uma das partes 
em sua composição. Quando a p o r
centagem de matéria orgânica e su
perior a 2 0 %, o solo é considerado 
orgânico; quando é inferior, ele é 
classificado como mineral.

Os solos podem ser definidos 
também segundo a rocha que lhes 
deu origem: graníticos, basálticos, 
areníticos, etc. Outra maneira de 
classificá-ios é utilizando denomi
nações como a do local em que fo
ram encontrados: arenito Bauru, 
solos Campos do Jordão, argilas 
glaciais, calcários silicificado s de 
Corumbataí.

A textura do solo é importante 
para a determinação do tipo de cul
tura e do modo de fazê-la. Assim, 
as p a rtíc u la s  m in e ra is  s ão  c la ss ifi-

Çfcdas to  acordo com o seu tama-

Quando a m atéria orgânica escasseia, o solo deixa de arm azenar água, tom a-se  duro e racha com facilidade.

nho e utilizando a seguinte tabela: 
maiores de 2 0  milímetros: pedras; 
entre 2 0  e 2  milímetros: seixos; en
tre 2  e 0 ,2  milímetros: areia grossa; 
entre 0 ,2  e 0 ,0 2  milímetro: areia 
fina; entre 0 ,0 2  e 0 , 0 0 2  milímetro: 
silte; menores que 0 , 0 0 2  milímetro: 
argila.

Um solo bom, no que se refere 
à textura, é o solo franco, que tem 
65% de areia e silte, 25% de argila, 
5% de matéria orgânica e 5% de 
calcário.

Os solos argilosos —  assim con
siderados quando possuem mais de 
30% de argila — não são aconse
lháveis à agricultura porque en
charcam e, quando secam, ficam 
duros, empedrados e racham 
muito. Os solos arenosos, por outro 
lado, secam com muita facilidade, 
encharcam menos e são mais fáceis 
de trabalhar. Já a areia fina e o silte 
são considerados juntos e consti
tuem partículas intermediárias que 
dão solos siltosos e barrentos.

A fertilidade do solo não està re
lacionada apenas com a riqueza em 
elementos minerais. A acidez ou al
calinidade (medida pelo pH) é tam 
bém importante. Um solo rico em 
nutrientes, se for muito ácido ou al
calino, poderá tornar-se totalmente 
improdutivo.

O solo pode perder sua fertili
dade de várias maneiras: pela 
queima de material orgânico, pela 
lavagem dos nutrientes (água que 
se infiltra)', pela retirada dos nu
trientes com as colheitas e pela ero
são*. Quando a matéria orgânica 
escasseia, o solo torna-se impró
prio para a agricultura. Perde a ca
pacidade de armazenar água, seca 
mais rapidamente, fica duro ou em
pedrado e racha com facilidade. A 
matéria orgânica é eliminada pelo 
calor, sendo a insolação e as quei
madas constantes seus dois maio
res destruidores. Um terreno de 
m ata que possua entre 4% e 5% de 
matéria orgânica poderá ter esta 
porcentagem reduzida para 1 % ou 
menos, após a derrubada e alguns 
anos de colheitas.

As águas de chuvas, após caírem

Retirando da superfície elem entos m inerais, a erosão empobrece o solo.

A prática das "queimadas "tende a desgastar o solo etornâ-io estéril.
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no solo, evaporam-se, escorrem pe
las superfícies, formando enxurra
das, ou infiltram-se no solo. As 
duasú ltim as ocorrências são res
ponsáveis pelo empobrecimento do 
solo, pois “arrastam ” ou “lavam” 
a terra, retirando da superfície os 
elementos minerais. A água que es
corre, formando enxurradas, faz 
um trabalho de erosão.

Essencialmente, a erosão repre
senta um carregamento do próprio 
solo, que pode chegar a expor a ro
cha nua. O rio Paraíba, no Estado 
de São Paulo, transporta mais de 
15 0 0 0  toneladas diarias de mate
rial erodido, e o rio Amazonas 
transporta mais de 1 0 0 0  milhões 
de toneladas de solo por ano. Toda 
essa terra é retirada precisamente 
da parte mais importante, que é a 
superfície do solo.

A intensidade da erosão é maior 
ou menor, conforme fatores como 
intensidade da chuva, grau de de- 
clividade do terreno, comprimento 
da descida, vegetação, tipo de solo 
e de cultivo.

A capacidade de erosão da 
chuva depende menos de sua quan
tidade que de sua intensidade. A 
mesma quantidade de água é muito 
mais corrosiva, por exemplo, com 
um a chuva de dez minutos que com 
uma garoa de dois ou três dias.

A velocidade com que a água da 
enxurrada escorre depende da de- 
clividade do terreno. Mais incli
nado o terreno, maior a velocidade 
da água e sua força corrosiva, e 
menor o tempo que o solo tem para 
absorvê-la. 0  comprimento do de
clive, por sua vez, tem uma influên
cia análoga.

A velocidade de escorrimento 
pode ainda variar de acordo com a 
vegetação. O tapete vegetal, além 
de diminuir a velocidade das enxur
radas, pode proteger o solo, não só 
da erosão, mas também da infiltra
ção, impedindo seus efeitos ou, 
pelo menos, diminuindo-os.

A intensidade da erosão varia 
ainda de acordo com os tipos de 
solo. Um solo mais agregado, do 
tipo argiloso, por exemplo, é mais 
difícil de ser arrastado do que um 
Solo arenoso, que é mais solto. Tal 
observação é igualmente válida 
para o tipo de cultivo, pois cultivar 
quer dizer também capinar, arar e 
gradear. Quanto mais arado, capi
nado e gradeado, mais o solo se 
apresenta solto, desagregado e, 
portanto, muito mais facil de ser 
arrastado.

Técnicas conservacionistas

Para que o solo continue a pro
duzir satisfatoriamente, é necessá
rio que ele seja preservado, evitan
do-se dessa maneira seu 
empobrecimento. Existem diversas 
técnicas de conservação com a fi
nalidade de preservar a produtivi
dade do solo, independentemente 
do tempo dc utilízaçao.

O controle da3 queimadas c a 
primeira delas. Embora C33a prá 
tica represente um importante auxi
liar — barato e rápido —  para o 
agricultor, não deve ser utilizada 
para limpar ou queimar restos de 
cultura, pois implica excessiva 
perda de matéria orgânica. Quando 
muito, a queimada e admissível em
desbravamentos, e, mesmo assim,

deve ser feita com fogo ligeiro, so
bre o material ainda verde e de 
modo a atingir o mínimo possível 
o chão.

A adubação é muito importante 
na conservação do solo e também 
na manutenção de sua fertilidade. 
Ao retirar os elementos do solo, a 
planta conduz a seu empobreci
mento, tornando necessário recolo
car tais elementos de maneira que 
a quantidade deles no solo continue 
adequada. A adubação deve ter por 
base a potencialidade do solo e as 
necessidades da planta, sendo por 
isso necessário fazer exame de 
amostras do terreno'para conhecê- 
las suficientemente.

Os principais adubos são: salitre 
do Chile, cloreto de potássio, su- 
perfosfato simples, sulfato de amó
nio, nitrato de cálcio, cloreto de 
amónio, uréia e fosforito. Os adu
bos orgânicos são igualmente im
portantes. São pobres em elemen
tos fertilizantes (como nitrogênio, 
fósforo, potássio e cálcio), sua pre
paração é difícil, assim como sua 
aplicação, e seus efeitos demoram 
a se fazer sentir, mas sua ação além 
de ter longo alcance — três ou qua
tro anos — , melhora as proprieda
des de porosidade e retenção do 
solo e proporciona também as con
dições para a benéfica instalação 
de uma microflora e de uma micro- 
fauna.

Outra prática conservacionista 
importante é a calagem. Os solos 
ideais, do ponto de vista da fertili
dade, devem ser levemente ácidos, 
com um pH entre 5,5 e 7. A adição 
de calcário ou de carbonato de cál
cio ao solo serve para corrigir sua 
acidez excessiva. A calagem obje
tiva também neutralizar o excesso 
de alumínio livre do solo, outro fa
tor que reduz sua fertilidade.

Nos terrenos em declive, além da 
necessária cobertura vegetal, a prá
tica para evitar a formação de en
xurradas consiste em fazer planta
ções em nível, com cada fileira à 
mesma altura. Em terrenos com de- 
clividade mais acentuada usa-se 
construir terraços em nível, cor
dões no contorno ou faixas de vege
tação permanente.

A rotação de culturas é talvez 
um a das práticas mais conhecidas. 
Consiste no rodízio de culturas, 
através do qual são alternadas as 
plantas cultivadas no mesmo ter
reno. Essa técnica visa a controlar 
a utilização do terreno e preservar 
suas propriedades. Tem em vista o 
combate às pragas e doenças que 
atacam as plantações, pois, geral
mente, as pragas nocivas a uma 
planta não atacam plantas de tipos 
diferentes.
__ Essas práticas conservacionistas 

são as mais conhecidas e de em
prego mais generalizado. Existem, 
no entanto, inúmeras outras. Algu
mas são adaptadas à topografia do 
terreno, outras são próprias aos ti
pos de plantação e outras ainda são 
específicas dos tipos de solo. A fi
nalidade de todas, eiitietantu, é 
sempre a mesma: melhorar o apro
veitamento do solo e preservar suas 
potencialidades.

VEJA TAM BÉM : Erosão: Geolo
gia; Relevo; Rochas.

O emprego de adubos é im portante na conservação dos solos. E a constru
ção de terraços em  nível, com contornos protetores, evita as enxurradas.

A rotação de culturas faz com  que sejam  preservadas as melhores proprie
dades dos solos, além de ajudar a prevenir as pragas e outras doenças.
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Um  soluto não pode ser adicionado indefinidam ente ao solvente: a partir 
de certo ponto, ele com eça a depositar-se no fundo do recipiente: a solução 
ficou saturada. Nesse estado, o núm ero de m oléculas que abandonam  o sal 
e se dissociam é igual ao número de íons que se reagrupam.

Zinco e ácido sulfúrico reagem  e não podem mais ser recuperados por pro
cessos fisicos. Nas soluções, essa separação deve ser sem pre possível.

Dois recipientes (um  contendo solução aquosa de sulfato de cobre, outro  
com  água) foram  colocados no interior de uma cam pânula. Após algum  
tem po, o nível da solução cresceu: moléculas de água passaram de um reci
piente para outro devido ao abaixam ento da tensão de vapor da solução.

solvente, pode ocorrer dissociação, 
isto é, quebra das moléculas ou da 
rede cristalina do soluto, forman
do-se íons. Algumas substâncias 
dissociam-se mais que outras; as
sim, o ácido clorídrico dissocia-se 
completamente em água, dando 
íons hidroxônio positivos e íons 
cloreto negativos. Por outro lado, o 
ácido acético dissocia-se muito 
pouco na água, dando cátions hi
drogênio e anion acetato, enquanto 
a maior parte permanece como mo
lécula inteira.

Eletrólitos fracos e fortes

Substâncias que se dissociam em 
água dando íons (partículas eletri
camente carregadas) chamam-se 
eletrólitos. São divididos em dois 
grupos: os fortes, como o cloreto 
de sódio (NaCl), o ácido clorídrico 
(HC1), com dissociação total ou 
quase total em âgua; e os fracos, 
que se dissociam muito pouco, 
como o ácido acético (C2 H5C 
OOH) e o hidróxido de amónia 
(N H4 OH). Os sais* dissociam-se 
completamente em água. exceto o 
cloreto de mercúrio II (HgCl2) que, 
apenas parcialmente dissociãvel, 
constitui um eletrólito fraco.

Uma substância não eletrolítica 
pode dissolver-se completamente 
em água sem que haja dissociação 
iônica; é o caso do açúcar, cujas 
moléculas C 12H2 2 0 , ,  são envolvi
das por algumas moléculas de 
água. Colocados dois elétjodos 
num a solução de açúcar, não há

passagem de corrente, porquanto 
essas moléculas são neutras.

Substâncias iônicas, como clo
reto de sódio, sulfato de potássio 
ou fosfato de cálcio, são sempre 
eletrólitos, mas o ácido clorídrico 
(HCl), uma substância molecular, é 
também eletrólito quando em solu
ção, formando íons H + e Cl - .

Além da água, outras substân 
cias, tais como amónia líquida e 
benzeno, podem servir de solventes. 
Por exemplo, o ácido clorídrico é 
totalmente dissociado em água, 
mas apenas 1% dele se dissocia no 
benzeno.

O processo de dissolução não 
pode continuar indefinidamente. 
Há um ponto em que, dissolvido ao 
máximo, o soluto começa a precipi
tar, ou seja, permanece uma fase 
sólida: a solução está saturada. Co
locando-se uma colher cheia de 
cloreto de sódio em 1 litro de água, 
haverá dissolução total do cloreto. 
No entanto, igual quantidade de 
sulfeto de mercúrio em água não 
serà dissolvida: haverá precipita
ção do sulfeto. Para que isso não 
ocorresse seria necessária uma 
quantidade muito maior de água. 
Cada substância possui solubili
dade diferente, que depende da na
tureza do solvente, da temperatura, 
pressão, etc.

VEJA TAM BÉM : Colóides; Ele- 
trólise; Misturas e Combinações; 
Sais; Substâncias Puras.

Soluções

_ As misturas* podem ser hetero
gêneas, quando possuem duas ou 
m ais fases distintas, e homogêneas 
(soluções), com apenas uma fase, 
em que cada componente apresenta 
propriedades bem diferentes das 
que possui isoladamente.

As soluções (sólidas, líquidas ou 
gasosas) sao miscíveis em qualquer 
proporção.

De sólidos, líquidos ou gases dis
solvidos em um líquido, resulta 
sempre uma mistura líquida. No 
caso de dissolução em água, tem-se 
solução aquosa, como a de cloreto 
de sódio dissolvido em água. 
Exemplos de solução sólida (sólido 
disperso em outro) encontram-se 
nas ligas* de latão (cobre e zinco), 
aço (ferro e carbono) e bronze (es
tanho e cobre).

Numa solução existem dois ter
mos que a definem: o soluto e o 
solvente (geralmente a substância 
em maior quantidade); numa solu
ção aquosa de açúcar, por exem
plo, o açúcar é o soluto e a água, 
o solvente. No entanto, numa solu
ção acjuosa de âcido sulfúrico, a 
agua e sempre considerada o sol
vente, independentemente da quan
tidade relativa de ácido.

A quantidade relativa de soluto

num solvente determina a concen
tração da solução, que é expressa 
conforme as unidades em que se 
medem as quantidades dos elemen
tos. Assim, a fração molar rela 
ciona o número de moles de um so
luto ou solvente e o número total 
de moles na solução. A molaridade 
é a razão entre o número de moles 
do soluto e o volume da solução em 
litros; a molalidade é a relação 
existente entre o número de moles 
do soluto e a massa do solvente em 
quilogramas.

Pode-se exprimir a concentração 
também através da normalidade — 
relação entre o número de equiva- 
lentes-grama de soluto e o volume, 
em litros, da solução —  ou pela 
porcentagem de soluto, que pode 
ser em peso ou em volume. Por 
exemplo, numa solução contendo 5 
gramas de álcool etílico em 95 gra 
m as de água, tem-se uma solução 
5% em peso de álcool em água.

Com a adição de soluto, o sol
vente sofre algumas alterações físi
cas; é o caso da crioscopia (abaixa
mento do ponto de fusão) e da 
ebulioscopia (elevação do ponto de 
ebulição). Também ocorre variação 
da pressão de vapor do solvente 
(tonometria). Os dois primeiros ca
sos são usados para o cálculo de 
concentrações de soluto em solu
ções (grau de impureza), ou mesmo 
para conhecer a massa molecular 
de solutos com moléculas muito 
grandes.

Quando o soluto é adicionado ao
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Som

Durante muito tempo, a palavra 
“som ” designou apenas as sensa
ções recebidas pelo aparelho audi
tivo, mas a física* moderna deu-lhe 
um significado mais preciso. O 
som tornou-se objeto de estudo da 
acústica* quanto a natureza, à pro
dução e à propagação, e foi defi
nido como sendo o resultado de 
movimentos vibratórios dos corpos 
(periódicos ou aperiódicos) em um 
meio elástico.

Em geral, os sólidos são mais 
usados para produção de sons, em
bora o ar* (que é um gás) também 
possa ser aproveitado, como no 
caso dos instrumentos de sopro*. 
Corpos que se movem com relativa 
rapidez produzem som ao provo
car, no ar ou num meio material 
qualquer, ondulações análogas às 
produzidas na superfície da água 
pela queda de uma pedra. No en
tanto, as ondas* sonoras propa- 
gam-se nos meios fluidos, como o 
ar, em ondas longitudinais {ou seja, 
em ondas nas quais a direção da vi
bração coincide com a da propaga
ção). Ele propaga-se em diferentes 
meios materiais, mas nunca no vá
cuo, e com diferentes velocidades. 
Entretanto, a velocidade de propa
gação depende de vários outros fa
tores, como a temperatura do meio, 
o vento, a amplitude do movimento 
ondulatório.

As ondas sonoras são também 
chamadas “elásticas”, pois as por
ções do meio que as conduzem, ao 
serem por elas perturbadas, afas- 
tam-se de sua posição de equilíbrio 
e a ela retornam, descrevendo 
movimentos harmônicos. Ou seja: 
esses meios estão sujeitos a forças 
elásticas. O aspecto das superfícies 
de onda depende da forma e das di
mensões da fonte sonora.

A acústica designa pelo termo 
“ som” todas as ondas elásticas — 
um conjunto de fenômenos muito 
mais amplo do que os sons audíveis 
pelo homem. Estes estão inteira
mente compreendidos no intervalo 
de freqüências de 2 0  a 2 0  0 0 0  hertz 
(ciclos por segundo); as ondas elás
ticas de freqüência inferior a 2 0  
hertz são os infra-sons, e as de fre
qüência superior a 2 0  0 0 0  hertz 
constituem os ultra-sons.

O módulo de compressibilidade 
(E) caracteriza o meio e suas condi
ções de propagação através da fór-

onde V é o volume da porção per
turbada e A P e AV são, respectiva
mente, as variações de pressão e 
volume.

Duas outras disciplinas científi
cas, a fisiologia e a psicologia, 
preocupam-se com o fenômeno da 
audição* do som e suas diversas in
fluências na conduta humana. Se
gundo a fisiologia, o ser humano 
está dotado de um mecanismo deli
cado e complexo, responsável pela 
audição. Ao chegar ao ouvido, a 
onda elástica propagada a partir da 
fonte sonora faz vibrar a mem
brana de um órgão altamente espe-

A idéia popular de som liga-se a algo audível, como música, mas na física o fenôm eno estudado é mais am plo.

A im agem  do som : atingido por ondas sonoras, um liquido as absorve e vibra de acordo com  a intensidade delas.
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cializado, o tímpano. As vibrações, 
através de um mecanismo fisioló
gico e psicológico complexo, pro
duzem, assim, a sensaçao auditiva.

Conforme o condicionamento 
interior de quem o recebe, o som 
provoca uma série de emoções, 
lembranças, tristezas, alegrias e até 
reações físicas como o riso, as lá
grimas e batidas mais rápidas do 
coração. Desde o nascimento da 
pessoa, funciona um centro de me
mória sonora que começa a regis
trar os sons. Se esse centro for des
truído, sobrevêm a chamada 
“ agnosia auditiva” : a pessoa ouve, 
m as os sons não fazem sentido (e, 
portanto, não chegam a provocar 
reações emocionais).

O som e as musas

Entre os sons audíveis, uma ca
tegoria privilegiada é a dos sons 
musicais. São três seus aspectos 
considerados essenciais: intensi
dade, altura e timbre.

A intensidade é a característica 
que o som apresenta de ser forte ou 
fraco, e depende da amplitude da 
vibração que o provocou. Varia 
tambem conforme a distância entre 
a fonte e o ouvinte. Se o som está 
propagando-se em espaço aberto, 
em todas as direções, sua intensi
dade diminui na razão inversa do 
quadrado da distância, entre o ob
servador e a fonte. Quando se pro
paga em uma só direção, como 
num tubo sonoro, a intensidade di
minui muito menos; por essa razão 
empregam-se alto-falantes e outros 
equipamentos para levar o som a 
distancias maiores. Ao tocar um 
instrumento, quando se quer produ
zir um som mais intenso, impulsio- 
na-se com maior energia a fonte de 
origem. Num violão, por exemplo, 
separando-se mais uma corda da 
posição de repouso e, em seguida 
liberando-a, obtém-se um som mais 
intenso. No piano é necessário gol
pear a tecla com mais força para 
obter o mesmo efeito de aumento 
da intensidade.

A altura, embora freqüentemente 
seja confundida com a intensidade, 
é um fenômeno diferente. Trata-se 
da característica que o .som apre
senta de ser grave ou agudo e de
pende da freqüência do movimento 
vibratório. Conforme aumenta o 
número de vibrações por unidade 
de tempo, o som torna-se mais 
agudo. O limite mínimo de percep
ção é de 16 ciclos por segundo e 
o máximo é de 30 Ô00 ciclos por 
segundo. Abaixo ou acima desses 
limites, têm-se os infra-sons e os ul
tra-sons, de aplicação científica.

O timbre e a qualidade que per 
mite distinguir a natureza da fonte 
emissora. Os sons musicais não são 
simples, mas compostos de um som 
fundamental acompanhado de sons 
secundários (o ouvido percebe a so
ma de todos). O som fundamental 
é o mais grave e determina a altura 
dos secundários. Os sons secundá
rios são chamados “harmônicos” . 
O timbre depende dos harmônicos 
e suas imensidades. A reunião do 
som fundamental mais os harmôni
cos chama-se “ som complexo”. 
Dois sons complexos podem pos
suir o mesmo som fundamental e 
os mesmos harmônicos, mas ter 
timbres diferemss, çm virtude de as

As ondas sonoras, com o as que são produzidas por uma corda vibrante, pro- 
pagam -se longitudinalm ente, tanto no ar como em  outros meios fluidos.

Essa propagação efetua-se com rarefações e compressões do meio elástico, 
cuja densidade é representada pelas linhas verticais. Sons fortes (à es
querda), de grande am plitude, apresentam  compressões acentuadas. Já um  
som  fraco (à direita) corresponde a débeis compressões e expansões.

som agudo

w m m m m m m

tempo

Altura e intensidade são qualidades diferentes de um som. Assim , dois sons 
podem  te r  mesm a am plitude (isto é, mesm a intensidade, representada no 
gráfico pela variação da pressão) e alturas distintas: o mais alto deles (som  
agudo) possui menor com prim ento de onda (m aior freqüência).

O tim bre é uma característica de cada tipo de instrum ento, isto é, as sensa
ções sonoras produzidas por eles são diferentes. Essa qualidade dos sons 
é determinada pela forma da onda. Sona de mesma altura e intensidade 
de dois instrum entos diversos correspondem a gráficos diferentes.

intensidades dos harmônicos não 
serem iguais.

Outra característica do som e 
sua duração. Ela depende da pró
pria fonte (quando esta se mantém 
em contínua produção), ou de que 
a fonte não seja impedida de conti
nuar vibrando (caso do piano e do 
violão). Enquanto um som dura, 
seus harmônicos repercutem.

Para o músico é essencial pos
suir a capacidade de ouvir bem os 
sons e a de distingui-los. Da pessoa 
bem dotada nesse sentido, diz-se 
que tem “ouvido musical”. Há dife
rentes formas de ouvido musical: o 
“ouvido absoluto”, o “ouvido rela
tivo” e o “ ouvido analítico”. O ou
vido absoluto consiste na capaci
dade de distinguir exatamente a 
altura de cada som. O relativo, em
bora nem sempre distinga a altura 
absoluta dos sons, é capaz de dis
cernir suas relações, sabendo quais 
os intervalos que separam cada 
som, tanto na melodia* quanto na 
harmonia*. O analítico consiste na 
capacidade de distinguir em um 
todo musical as partes que mais in
teressam. Por exemplo, uma pessoa 
que, numa sinfonia, presta especial 
atenção ao naipe de cordas, está 
ouvindo analiticamente.

Os sons são considerados musi
cais ou não por razões estéticas, o 
mesmo valendo para  as combina
ções mais agradaveis do ponto de 
vista harmônico e melódico. Mas 
os critérios estéticos variam con
forme a época; assim, o ruído*, tra
dicionalmente considerado não- 
musical, foi incorporado à música 
do século XX, pelas correntes cha
madas “ ruidismo” e “concre- 
tismo”.

Antes das correntes mais radi
cais do século XX, todos os sons 
dotados da mesma freqüência fun
damental, que constituem os ele
mentos básicos da música, rece
biam o nome de “notas” . No 
sistema da música do Ocidente, es
sas notas constituem a seqüência 
dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, acrescida 
dos sons intermediários (sustenidos 
e bemóis). Assim, qualquer som 
cuja freqüência fundamental seja 
261 ciclos por segundo chama-se 
“d ó 3” (o número 3 é convencional
mente o indicador da oitava a que 
pertence esse dó).

Sabe-se com exatidão a altura de 
uma nota especificada dessa forma, 
sejam quais forem os harmônicos e 
suas intensidades relativas. Na su
cessão da altura dos sons, o ouvido 
humano está acostumado a permi
tir intervalos entre um e outro som: 
são os chamados “ intervalos musi
cais” . O menor intervalo usual
mente levado em consideração é o 
de meio-tom, também chamado 
“ semitom” . A relação que os sons 
mantêm entre si repete-se de oitava 
para oitava, e, no âmbito de uma 
sétima maior (de dó a si não adja
cente), encontram-se doze notas e 
onze intervalos de meio-tom. 
Quando uma nota é a oitava de ou
tra, ou seja, se encontra doze semi
tons acima ou abaixo, ela parece 
ser o mesmo som, porém mais 
grave ou mais agudo.

A nota definida como “normal” 
é o láj e é emitida por um diapasão 
normal, cuja freqüência é de 435 
vibrações por segundo. Com o uso
do  d ia pasão , a p ç s s p a  d e  b o m  o u -
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vido pode, a partir dessa freqüên
cia, localizar as outras e afinar ins
trumentos musicais.

Uma sucessão de sons musicais 
—  escala* —  pode ser diatónica 
ou cromática. As escalas diatóni
cas dividem-se em maiores e meno
res, segundo um critério chamado 
“modo ’. Nas escalas diatónicas, os 
graus sonoros recebem as designa
ções de “tônica” (que dá nome a es
cala), “ supertônica” , “ mediante”, 
“ subdominante”, “dominante”, 
“ superdominante” , “sensível” e 
“oitava de tônica” . Esses graus es
tão separados um do outro por in
tervalos de tom e meio-tom assim 
distribuídos: o meio-tom encon
tra-se entre a mediante e a subdo
minante (3.° e 4.° graus) e entre a 
sensível e a oitava da tônica (7.° e 
8 .° graus). Em uma escala menor 
harmônica, o intervalo de meio- 
tom está entre a supertônica e a 
mediante (2.° e 3.° graus) e entre a 
dominante e a superdominante (5.° 
e 6 .° graus), sendo o intervalo entre 
a superdominante e a sensível (6 .° 
e 7.° graus) de um tom e meio, e 
entre a sensível e a oitava da tônica 
(7.° e 8 .° graus) de meio-tom nova
mente. Na escala cromática, os 
sons sucedem-se conservando entre 
si o intervalo de meios-tons conse
cutivos. Esses princípios pertencem 
ao tonalismo, sistema no qual o 
som é a menor unidade significa
tiva. Para a música serial*; isto não 
é válido, pois ela toma a serie como 
menor unidade significativa.

Uma nota sustenizada e a se
guinte bemolizada não têm sons 
que se correspondam exatamente. 
A relação entre mi bemol e ré sus
tenido, por exemplo, seria igual a 
128/125 ciclos por segundo. De
vido a essa não correspondência, 
uma escala de uma oitava com no
tas naturais e notas sustenizadas e 
bemolizadas teria um total de 21  
notas, constituindo a escala cromá
tica natural. Em virtude das dificul
dades que isso acarreta na constru
ção dos instrumentos musicais (um 
piano, por exemplo, precisaria ter 
um número excessivo de teclas), 
adotou-se, no século XVIII, um sis 
tema que consiste em igualar os 
sustenidos e bemóis de cada nota 
seguinte. Criou-se, assim, a escala 
cromática de doze notas que é cha
mada “temperada”. (Bach* escre
veu O Cravo Bem Temperado para 
demonstrar a validade do novo sis
tema.) Entretanto, instrumentos 
como o violino prestam-se para a 
execução de peças na escala cro
m ática natural.

Aspecto importante dos instru
mentos musicais e também das vo
zes humanas é sua tessitura, ou ex
tensão (conjunto de notas 
possíveis). As vozes humanas po
dem ser classificadas em soprano, 
meio-soprano e contralto (vozes fe
mininas), e tenor, barítono e baixo 
(vozes masculinas). Os instrumen
tos, por sua vez, classificam-se de 
acordo com a forma como emitem 
os sons, e podem ser de sopro, de 
corda* ou de percussão*. Existem 
também os instrumentos eletrôni
cos, de largos recursos na produ
ção de sons.

Assim como os sons da fala, os 
sons musicais também podem ser 
grafados. Para isso, o autor da 
peça musical utiliza-se de um sis

tema de signos*, onde pode indicar 
não só a altura, a duração e a in
tensidade, como a maneira de exe
cutar um trecho musical. Ao con
junto de signos gue organiza 
graficamente as ideias musicais 
dá-se o nome de “partitura”.

O som e a imagem

Utilização estética e expressiva 
do som encontra-se também no ci 
nema*. Ao contrário do que nor
malmente se diz, o cinema nunca 
foi mudo: a projeção de filmes sem
pre foi acompanhada, no mínimo, 
por um piano-armário, quando não 
por orquestras que tocavam parti
turas especiais para filmes de des
taque. Outros processos eram os 
cantores atrás da tela ou os benshi 
do cinema japonês*. Mas só em 
1927 generalizou-se um sistema 
para  que o filme fosse acompa
nhado por falas, ruídos e música, 
primeiro com discos de grande diâ
metro (sistema vitaphone) e depois 
com a faixa sonora na própria pelí
cula onde está a imagem (movie- 
tone). Este último processo estava 
pronto havia muito tempo: em 
1904, E. A. Lauste já  colocara som 
e imagem na mesma fita e, em 
1912, seu sistema estava tecnica
mente perfeito. Interesses econômi
cos, contudo, impediram sua ado
ção. Os prenúncios da crise de 
1929 e a má situação da Warner 
Brothers levaram essa firma a revo
lucionar técnica e esteticamente o 
cinema, lançando o primeiro filme 
“sonoro e falado” .

O Cantor de Jazz inaugurou 
um a longa série de filmes cantados 
e operetas que tomou conta da dé
cada de 1930, o que não deixou de 
perturbar quem achava que a es
sência do cinema estava em sua 
mudez. Charles Chaplin* foi um 
dos que mais gritaram contra o ci
nema sonoro. Foi necessário algum 
tempo para que o.s cineastas conse
guissem usar as possibilidades so
noras, não se limitando a filmar es
petáculos teatrais ou musicar os 
filmes. Aleluia, de King Vidor 
(1929), contribuiu para o aprovei
tamento expressivo do som, exata
mente por saber usar o silêncio. 
Ambientado no sul dos Estados 
Unidos, o filme recorre o tempo 
todo a negrões spirituals, mas há 
um a cena (de perseguição num 
pântano) totalmente muda: a au
sência de som contrasta com os 
%yitos abundantes que a precedem 
.jKcria uma tensão dramática então 
Tmisitada.

No início dos anos 30, Eisens- 
tein* e Pudovkin lançaram o mani
festo do contraponto* audio visual. 
Aceitavam o som, mas este não de
veria ter uma função realista; di 
ziam, por exemplo, que seria redun
dante ouvir aplausos quando se 
vêem mãos batendo palmas. O som 
deveria entrar em contradição com 
a imagem*.

Orson Welles, que tinha traba
lhado no rádio com grande su
cesso, realizou, em 1941, Cidadão 
Kane, filme no qual a complexi
dade da faixa sonora, o uso dram á
tico dos ruídos e da música, a dis
torção do som, as relações de 
afinidade e oposição estabelecidas 
entre o som e a imagem, etc., não 
deixaram mais dúvidas: os sons ti-

Em "O  Grande D itador", o cinem a de Chaplin falou pela primeira vez.

"Cidadão Kane": o som integrou-se expressivamente à cinem atografia.

Na televisão, a freqüência do som é bem  próxim a à d e  e m is s ã o  d a  im agem .
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nham se tornado um elemento tão 
cinematográfico quanto a própria 
imagem.

Com todas essas realizações, o 
cinema tornou-se tão genuinamente 
sonoro que o crítico Paulo Emílio 
Sales Gomes definiu-o como uma 
“fala envolvida por imagens”.

Som e tevê

Na televisão* o som tem um tipo 
de propagação igual ao da imagem 
da própria tevê, ou seja, em linha 
reta, como se fosse um feixe de 
luz*. Para transmissão de tevê, é 
usada a freqüência modulada, den
tro de uma faixa de 20 a 15 000 
hertz.

Apesar de consideradas baixas, 
essas freqüências não empobrecem 
o som emitido, que é qualificado 
como de alta fidelidade. Em televi
são, a freqüência de som de cada 
canal deve estar muito próxima da 
freqüência da imagem, para que 
haja condições iguais de propaga
ção e recepção.

Do ponto de vista de produção, 
o cuidado na utilização do som, 
num programa, é essencial. A tevê 
é basicamente imagem, mas várias 
formas dramáticas podem ser re
forçadas pelo som. Por exemplo: 
em uma telenovela, um casal que 
não se vê há muito tempo, se en
contra; o homem e a mulher 
olham-se demoradamente e isso é 
mostrado através de cortes sucessi
vos, em close. Essa situação é re
forçada —  e a emoção que se de
seja é provocada no telespectador
—  pela utilização de música. Esse 
trabalho é realizado por um profis
sional especializado, o sonoplasta, 
que escolhe os efeitos sonoros, ou 
a música dramática, ou o tema ro
mântico, ou o silêncio total, depen
dendo do efeito que se pretenda 
produzir com a cena focalizada.

Outro aspecto importante da uti
lização do som na tevê encontra-se 
nas reportagens jornalísticas. Em 
telejornal, utilizam se dois tipos dc 
filmes —  o mudo e o sonoro. Na 
projeção, o filme mudo é, em geral, 
acompanhado de um texto lido por 
um locutor, que acrescenta infor
mações às imagens registradas. 
Consegue-se muito mais realismo e 
veracidade na informação quando 
se projetam num telejornal depoi
mentos com som direto. Esta forma 
de utilização do som, em noticiá
rios e documentários, criou o que 
se convencionou chamar de “TV- 
verdade”, que, na década de 1950, 
influenciou as produções cinemato
gráficas, sobretudo na França, 
dando origem ao “ cinema-ver 
dadc”. O som direto elimina a in
termediação do redator e do pró
prio locutor, na informação que se 
pretende transmitir. O telespecta
dor irá recebê-la como se o entre
vistado estivesse em sua casa.

VEJA TAM BÉM : Acústica; A u d i
ção; Cinema; Disco; Escala M usi
cal; Estúdio; Fita Magnética; Fo
nética; Gravação; Instrumentação 
Musical; Jornalismo; Montagem; 
Música; Notação Musical; Ondas; 
Propagação Eletromagnética; R á
dio; R itmo, Métrica e Pulsação; 
Ruído; Televisão.

Somália

S U M A R IO

Localização geográfica: extrem o 
leste da África 

Limites: golfo  de Aden (N); oceano 
Índico (L); Quênia (SO); Etiópia e 
Som ália Francesa (OI 

Superfície: 6 37  6 6 0  k m 2 
População: 2 9 3 0  0 0 0  hab itan tes 

(est. 1972)
C apital: M ogadisho (172  0 0 0  hab.) 
Cidades principais:

Merca (56 4 0 0  hab.): Hargeysa 
(55 0 00 ): Berbera (50  000 ) e 
G iam m a(22  000)

Id iom as: som ali, árabe, ita liano  e in 
glês

Religiões: is lam ism o e ca to lic ism o 
Portos principais: M ogadisho, Kis- 

mayu, Berbera, Merca 
Aeroporto principal: M ogadisho 
Rodovias: 12 4 1 7  km (1970) 
Unidade m onetária: sh illing  som ali

A república da Somália —  cons
tituída «m 1.° de julho de 1960 — 
resultou da união dos antigos terri
tórios da Somália italiana e da So
mália inglesa, situados na extremi
dade oriental do continente 
africano.

A ocupação dessa área — po
voada inicialmente por poucos gru
pos étnicos (dir, isak, dared, 
nuauiya, ao norte; e dighil, ao sul) 
—  efetivou-se sobretudo através 
das incursões de povos estrangei
ros. No século XVII, árabes e per- Grande parte da população vive no sul, onde há melhores possibilidades.

Embora o pais m antenha relativa hom ogeneidade étnica, os bantu são discrim inados pela m aioria m uçulm ana.
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sas penetraram na região, vindos 
da península arábica, enquanto os 
galas surgiam dos planaltos etío
pes. Entretanto, a partilha da 
África pelas potências colonialis
tas, no século XIX , freou o pro
cesso de povoamento da Somalia. 
provocando também a desintegra
ção de sua unidade territorial, ao 
dividi-la em três partes: uma sob 
domínio inglês (nordeste do país), 
outra sob domínio francês (Obock 
e Djibuti, ao norte) e outra sob 
domínio italiano (faixa meridional 
e mais a zona de Benadir, .obtida 
por meio de um tratado com o sul
tão de Zanzibar, que arrendou a re
gião por cinqüenta anos). Em 1902, 
por 144 000 libras esterlinas, a Itá
lia comprou a soberania da parte 
pertencente à Inglaterra.

Terminada a Segunda Guerra 
Mundial, o território da Somália 
foi incorporado pela Inglaterra. 
Mas uma resolução da ONU, em 
1950, determinou que fosse devol
vido à Itália, estabelecendo um 
prazo de dez anos para a organiza
ção de sua independência.

No entanto, o ideal de unificação 
nacional entre as três antigas colô
nias não se concretizou, devido à 
oposição da França, que continuou 
a manter o controle de sua posses
são (em 1974, o território conhe
cido como “dos afares e issas” 
compunha a Somália francesa).

Desolação e contraste

O relevo da Somálja caracteri
za-se por uma sucessão de planí
cies, planaltos e montanhas. Mais 
da metade do território, numa ex
tensão de 1 500 quilômetros, é ocu
pada pela franja exterior dos pla
naltos etíopes de Harar e Bale. Na 
extremidade nordeste predominam 
encostas abruptas e formas irregu
lares, que alcançam de 700 a 900 
metros de altitude.

Ao longo da costa, ao sul e 
oeste, estende-se uma grande planí
cie, com 150/200 quilômetros de 
largura.

Pequenos arquipélagos ponti
lham o litoral, permitindo a forma
ção de enseadas, que oferecem 
abrigo às embarcações.

A região setentrional apresenta 
um relevo cheio de contrastes, deli
mitado por três áreas distintas. So
bressai, em primeiro lugar, a planí
cie litorânea de Guban — faixa 
árida, totalmente desprovida de 
chuvas e castigada por temperatu
ras elevadas de junho a setembro 
(época do ano em que se vê pratica
mente despovoada). Avançando 
para o sul e elevando-se progressi
vamente, o terreno prolonga-se pe
las encostas dos planaltos Somali e 
de Harar, num conjunto de serras 
descontínuas formando um bastião 
rochoso. A terceira seção é domi
nada pelas elevações de Ogo, com 
características de planalto, que se 
abrem em vales, bacias e leitos de 
rios alimentados pelas chuvas. Ao 
sul dessas montanhas junto à fron
teira do território etíope, que pene
tra como uma cunha pelo coração 
da Somália, ergue-se o planalto de 
Haud (900 a 1 200 metros). Tra
ta-se de uma região coberta de este
pes e savanas, semi-árida e carente 
de âgua permanente.

A localização da Somália (cor

tada ao sul pela linha do equador) 
favorece as temperaturas elevadas. 
As oscilações entre os meses quen
tes e frios são muito pequenas: de 
2 a 4° C. Na faixa setentrional re
gistram-se temperaturas que, du
rante o verão, atingem 40 (Bender 
Kassin) e mesmo 42° C (Berbera). 
As secas geralmente são prolonga
das e os rios, de caráter torrencial, 
logo se enfraquecem, não conse
guindo alcançar o mar.

No sul, o clima é mais ameno. 
A média anual na zona costeira 
(bastante úmida) é de cerca de 
28° C e apenas alguns pontos mais 
elevada no interior. Também essa 
parte do país é submetida a um pe
ríodo de seca, que compreende os 
meses de julho a setembro.

As chuvas, bastante escassas 
(média máxima de 600 milímetros 
anuais), obedecem às irregularida
des das monções que, durante o ve
rão (março a junho), percorrem o 
território de sudoeste a nordeste. 
O utra fase de precipitações corres
ponde ao inverno, entre os meses 
de setembro e dezembro.

Somente dois grandes rios per
manentes banham o território da 
Somália: o Juba e o Webi Shebelle, 
ambos no sul, procedentes dos pla
naltos etíopes. No nordeste do país, 
os cursos do Daror e do Nogal ani- 
mam-se apenas quando ocorrem in
tensas precipitações, embora seus 
leitos conservem algum líquido du
rante todo o ano.

Coesão e preconceito

A Somália não apresenta acen
tuada diversidade étnica. Por_ isso, 

Quando proclam aram  sua independência, os somalis visavam à unificação a unificação das antigas colonias, 
nacional. A França, porém , m anteve uma parte do país sob seu controle. por ocasiao da independência, não

(C. áuardafui)
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O sonar é um aparelho destinado à detecção e localização de objetos ou obstáculos imersos na água. Funciona 
por meio de ondas sonoras, cujos receptores e transm issores são instalados em  cápsulas, no casco do navio.

ofereceu grandes dificuldades. Há 
certa homogeneidade no tocante à 
língua, religião e organização só- 
cio-econômica.

A relativa coesão cultural não 
impede, entretanto, certo senti
mento de superioridade por parte 
da maioria muçulmana — rito su- 
nita — em relação aos bantu (des
cendentes de negróides, conhecidos 
por zang). Estes compreendem ape
nas 4% da populaçao e são forte
mente discriminados. A Somália 
abriga ainda um grupo de ex-escra
vos vindos do sul e de Zanzibar 
(igualmente objeto de discrimina
ção) e um pequeno número de ita
lianos, árabes, hindus e persas, que 
não chegam a perfazer 2 % da po
pulação total.

A maioria dos habitantes aglo
mera-se no sul do país, onde se de
senvolvem as atividades mais im
portantes. Por isso, o índice de 
densidade demográfica —• quatro 
habitantes por quilômetro qua
drado em 1972 —  não constitui 
um bom indicador da distribuição 
populacional.

Existem apenas quatro cidades 
com mais de 50 000 habitantes: 
Mogadishoj a capital, provida de 
porto marítimo; Merca, também 
portuária; Hargeysa (ex-capital da 
Somália britânica); e Berbera.

Uma economia
de subsistência

Quase 80% da população somali 
dedica-se à atividade pastoril ou a 
ocupações correlatas, com carac
terísticas de subsistência, que se de
senvolvem em cerca de 32% da su
perfície do país.

O pastoreio apóia-se predomi
nantemente na criação de dromedá
rios (cerca de 2 300 000 cabeças, 
em 1970), que fornecem leite, 
couro e transporte. O. rebanho bo
vino sòma cerca de 2  milhões de 
cabeças. Os ovinos — em torno de 
4 400 000 unidades —  e os capri
nos —  com idêntico número — 
ocupam as pastagens mais pobres.

As indústrias do país conservam 
dimensões artesanais e estão volta
das, em sua maioria, para o apro
veitamento de produtos agrícolas e 
pastoris. Existem indícios de jazi
das de ferro e urânio, mas até mea
dos da década de 1970 não eram 
exploradas, da mesma maneira que 
o potencial hidrelétrico dos dois 
maiores cursos de água.

Arábia Saudita, Itália e Estados 
Unidos são os principais compra
dores dos poucos produtos exporta
dos pela Somália, representados 
por banana, algodão e artigos deri
vados da pecuaria. As exportações 
representam apenas 39,5% do in
tercâmbio com o exterior. As im
portações, conseqüentemente, acar
retam um pesado déficit na balança 
comercial.

Os primeiros passos na direção 
do progresso devem-se, em grande 
parte, ao apoio dos organismos fi
nanceiros internacionais e ao auxi
lio de outros países: no início da 
década de 1970, a Somália era a 
nação africana favorecida com a 

■maior ajuda externa per capita.

VEJA TA M BÉM :África.

Sonar

Sonar é um aparelho que se des
tina à detecção e localização de ob
jetos ou obstáculos, quando imer
sos na água.

A palavra é uma abreviatura da 
designação inglesa Sound Naviga- 
tion and Ranging  (navegação e de
tecção acústicas).

0  sonar funciona por meio de 
ondas sonoras, constituindo-se no 
único meio conhecido de comuni
cação e detecção sob a superfície 
do mar, pois as ondas eletromagné
ticas (que são o princípio de funcio
namento do radar*, do rádio* e da 
televisão*) não se propagam regu
larmente pela água.

Pode ser usado para orientar a 
navegação*, detectar objetos sub
mersos ou ajudar a pesquisa ocea- 
nográfica (permitindo medidas de 
profundidade e mapeamento do 
fundo do mar). São mais usuais as 
aplicações militares, na caça a sub
marinos ou no ataque destes a ou
tros barcos. Sua utilização na 
pesca em grande escala —  auxi
liando na localização dos cardu
mes —  é de desenvolvimento mais 
recente.

O sonar pode ser passivo ou 
ativo. O passivo limita-se a ficar na

escuta e consiste basicamente de 
um microfone que capta ruídos na 
água. Submarinos e navios contra
torpedeiros têm sonares desse tipo 
que ficam permanentemente liga
dos, para detectarem a eventual 
presença de outros barcos: o ruído 
captado é reproduzidç num alto-fa- 
lante com razoável fidelidade, per
mitindo desta maneira a identifica
ção de um barco pelo barulho do 
motor, embora não sirva para indi
car sua distância.

O sonar passivo também pode 
§er instalado em bóias e transmitir 
por rádio, para aviões de patrulha, 
os ruídos que sejam eventualmente 
captados. Os países mais desenvol
vidos militarmente têm sonares 
passivos de grande alcance, instala
dos em pontos estratégicos no 
fundo dos oceanos, para controlar 
posições e movimentos de frotas de 
submarinos nucleares.

O sonar ativo é um equipamento 
mais complexo. Emite sinais acús
ticos e capta o eco gelado por even
tuais obstáculos. E direcional, o 
que permite determinar o azimute 
(medida de posição) do objeto que 
estã sendo pesquisado. Pelo tempo 
decorrido entre a emissão de um si
nal e a captação de seu eco, o sonar 
ativo permite calcular com preci
são a distância do objeto. Os sinais 
são emitidos numa freqüência entre 
15 000 e 50 000 hertz (geralmente 
ocupam a faixa dos ultra-sons). 
Quando há um alto-falante para re

produzir esses sinais, é necessário 
reduzir a freqüência a fim de torná- 
los audíveis.

As características do sonar ativo 
fazem dele um equipamento essen 
ciai à guerra submarina e ao ma
peamento do fundo do mar, além 
de ser muito útil na pesca. Militar
mente, o sonar ativo tem de ser 
usado com muito cuidado, para im
pedir que o sinal emitido seja cap
tado pelo adversário.

Dispositivos

Os dispositivos de transmissão e 
recepção dos sonares são instala
dos no casco do barco, em cápsulas 
de forma hidrodinâmica —  para 
reduzir ao máximo os ruídos pro
vocados pelo atrito com a água, 
que produziriam interferências.

O dispositivo de operação é, em 
geral, um alto-falante (para sonares 
passivos) ou um tubo de raios cató
dicos, como uma tela de radar 
(para sonares ativos).

Os sonares de aplicação militar 
também são chamados asdic, outra 
abreviatura de uma designação in
glesa: Anti-Submarine Detection 
Investigation Committee (“Comis
são de Investigação e Detecção 
Anti-Submarinas”).

VEJA TAM BÉM : Navegação; On
das; Radar; Som.
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Sopro, 
Instrumentos de

Num instrumento de sopro, ou 
de “vento” , o som é produzido pela 
vibração de uma coluna de ar acio
nada por pressão. Isso acontece 
nos instrumentos de sopro em 
forma de tubos (retos ou curvos), e 
nos acionados por teclado. Sob a 
forma de tubo, os instrumentos de 
sopro constituem parte importante 
num a orquestra sinfônica, que é 
classificada segundo o número des
ses instrumentos. Será pequena 
quando tiver formação “por um” 
instrumento de sopro; media, for
mação “por dois” ; grande, forma
ção “por três” ; e sinfônica mo
derna, formação “por quatro”.
Assim, a orquestra formada “ por 
dois” contém dois instrumentos de 
madeira e de metal. Nessa forma
ção, em geral, o segundo flautista 
tocará o flautim, se necessário, e o 
segundo oboísta, o corne-inglês, se 
a partitura exigir. Já na formação 
“por três” , o flautim está incluído 
no número de flautas, o corne-in
glês no número de oboés e o con- 
trafagote entre os fagotes. Da 
mesma forma, o clarone entre as 
clarinetas, se a partitura exigir.

Os instrumentos de sopro numa 
classificação bastante ampla, já  
que abrange instrumentos que nao 
compõem uma orquestra sinfônica, 
podem ser: de sopro direto, abran
gendo os de embocadura transver- Feito em  m etal ou m adeira, o instrum ento de sopro é im portante em  toda orquestra. (Conjunto de W olverines.) 
sal (flauta de amolador), de embo
cadura lateral (flautim) e de bisel 
(pífaro, frajolé); de palheta in
cluindo os de palheta livre (acor
deão,_ bandoneão, gaita-de-boca, 
harmónio), de palheta simples (cla
rineta, saxofone) e de palheta dupla 
(oboé, fagote, gaita de foles); entre 
os de bocal estao os de tubo natural 
(trompa de caça, corneta de sinais), 
üe vaias (liuiiiúune) e de pistões 
(cornetim, tuba, bugie).

De forma geral, principalmente 
na orquestra sinfônica, os instru
mentos de sopro podem ser de ma
deira (flauta, flautim, oboé, corne- 
inglês, clarineta, clarone, fagote, 
contrafagote) e de metal (trompa, 
trombone, tuba, pistão). Essa clas
sificação permanece, embora atual
mente os instrumentos chamados 
“de madeira” sejam quase sempre 
fabricados em metal.

De madeira

A flauta é um dos instrumentos 
m ais antigos e, em sua forma atual, 
originou-se da chamada “flauta de 
Pan”, que era composta de diversos 
tubos, cada qual emissor de notas 
diferentes. Mais tarde, passou a ser 
de um tubo só e os instrumentistas 
sopravam por uma das extremida
des (como a flaut a Bloch).

Por volta do século XVII, come
çaram a surgir as flautas transver
sais, em que o executante sopra por 
um orifício situado lateralmente no 
instrumento. Hoje, usa-se quase 
exclusivamente a flauta de Boehm, 
que é muito aperfeiçoada.

Utilizada em todos os tipos de Utilizada desde as m ais antigas civilizações, a flauta produz sons graves e dolentes, agudos e estridentes.
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orquestra, em bandas* e como so
lista (especialmente em conjuntos 
regionais), a flauta tem um registro 
grave, que produz sons cheios e 
suaves, de caráter dolente. Seu re
gistro médio é brilhante e presta-se 
a melodias rápidas, arpejos, trilos, 
etc., sendo que o agudo pode ter o 
mesmo uso.

O flautim oupiccolo, semelhante 
a flauta quanto ao mecanismo e so
noridade, apesar de produzir sons 
um a oitava acima do que são escri
tos, é o instrumento de agudo mais 
alto. Alcança três oitavas e vai até 
o limite da escala musical. Só é uti
lizado em grandes conjuntos, para 
reforçar a melodia e dar-lhe brilho 
(apenas um instrumento em cada 
peça).

O oboe é instrumento de palheta 
dupla, de som que lembra o da cla
rineta, porém mais anasalado no 
registro grave, e mais penetrante no 
agudo. Passou por numerosas 
transformações, para chegar ao 
oboé soprano, que é usado atual
mente nas orquestras e bandas de 
música. Presta-se a solos, sobre
tudo em melodias de caráter orien
tal. Na orquestra em formação 
“por três” , o terceiro oboísta toca 
o corne-inglês, que é um oboé 
grande, com escala em fá.

Como a flauta e o oboé, o fagote 
tem mecanismo tal que o registro 
grave é repetido mecanicamente 
nos registros superiores. Alcan
çando três oitavas, pode produzir 
sons jocosos o que lhe valeu o ape
lido de “palhaço da orquestra”. Seu 
registro grave é usado para reforço 
dos baixos; o agudo e o médio en
contram utilização para harmonia 
e melodia, em orquestras. O con- 
tra-fagote, por sua vez, soa uma oi
tava abaixo do fagote comum e é 
um dos instrumentos de registro 
mais grave.

A clarineta — o instrumento de 
sopro que abrange maior extensão 
— presta-se a qualquer tipo de me
lodia e permite execução rapidís
sima. Ela existe em três tipos: a re
quinta, pequena clarineta de sons 
agudos, que é mais usada em ban
das; a clarineta propriamente dita 
(a mais solicitada); e o clarone, que 
e uma clarineta mais grave.

De metal

Nos instrumentos de metal da 
orquestra sinfônica, o som é produ
zido por um bocal, onde os lábios 
do executante funcionam como 
uma palheta dupla. É o caso da 
trompa, instrumento de tubo cô
nico enrolado sobre si mesmo, com 
embocadura de metal. A trompa 
simples está praticamente em de
suso, e a cromática, a mais usada, 
é munida de pistões. Elas existem 
em diversas tonalidades e são em
pregadas em harmonia e, às vezes, 
em solos. O corne, que é uma 
trompa de larga extensão, é utili
zado na orquestra como instru
mento transpositor.

O soprano dos instrumentos de 
metal é o pistão, empregado para 
melodias nas orquestras sinfônicas 
e bandas, tendo destaaue nas or
questras de dança* e de jazz*. É 
um instrumento transpositor e, em 
mãos de hábeis instrumentistas, 
pode ter larga tessitura.

O trombone, por sua vez, pode

ser de vara ou de pistão. No pri
meiro caso, obtém variação de 
sons, conforme o comprimento do 
tubo. No segundo, tem o mesmo 
mecanismo do pistão, mas é bem 
mais grave, por possuir tubo mais 
longo. Imitando de certa formq, a 
voz masculina, o trombone pode 
ser alto, tenor e baixo. O tenor é 
muito usado na orquestra sinfônica 
e tàmbém em jazz, prestando-se 
para solos. O trombone baixo é em
pregado em grandes bandas.

Usada na orquestra sinfônica, a 
tuba-contrabaixo tem o som mais 
baixo da família dos bugies. Com 
seu som vigoroso e profundo, é'uti- 
lizada para reforçar o baixo da or
questra, nas passagens fortes. As 
bandas, especialmente as militares, 
empregam os bugies, ou saxhorn, 
dos quais o soprano se presta para 
melodias, ajudando os pistões. O 
alto é empregado na harmonia; o 
tenor ou bombardino no contra- 
canto; e o bombardão, o baixo e o 
contrabaixo, na “baixaria” (termo 
de banda), sendo o contrabaixo 
empregado também na orquestra 
sinfônica.

Outros

No século XIX, o belga Adolfo 
Sax (1814-1894), reunindo o tubo 
cônico e a palheta da clarineta com 
o mecanismo da flauta, inventou o 
saxofone, um instrumento transpo
sitor que hoje existe em diversos ti
pos e tonalidades: sopranino, so
prano, alto, tenor, barítono e baixo. 
Nas bandas militares são usados de 
acordo com o número de executan
tes. Os instrumentos agudos fazem 
a melodia com as clarinetas; os mé
dios, a harmonia; e os baixos refor
çam os baixos. Devido a seu meca
nismo, presta-se a melodias 
rápidas, com maior participação na 
orquestra de dança. Na sinfônica, 
só e usado para efeitos.

Inventado em 1827, por C. Buf- 
fet, o acordeão é uma espécie de 
harmónio portátil, de teclado verti
cal. Dentro do mesmo tipo, existem 
o bandoneão, a sanfona e a concer
tina. Geralmente confunde-se o 
acordeão com a sanfona, mas se 
trata  de tipos diversos de gaita de 
foles, como a escocesa. Esta, entre
tanto, em vez de teclas ou botões, 
tem tubos parecidos com os de 
flauta ou clarineta. A gaita-de-boca 
consiste numa pequena caixa acha
tada, provida de orifícios, cada 
qual com uma palheta.

No órgão, o som é produzido 
pela vibração do ar comprimido 
em tubos comandados por teclas e 
registros. Prestando-se a numero
sas combinações de timbres, é o 
instrumento polifônico de maiores 
recursos externos, com os baixos 
produzidos através de pedais. 
Atualmente, o órgão tem seu sis
tema de ar substituído por circuitos 
eletrônicos; por esse motivo, prati
camente mudou de categoria, pas
sando a ser considerado instru
mento eletrônico.

VEJA TAM BÉM : Banda; Con
jun to  Musical; Corda, Instrumen
tos de; Instrumentação Musical; 
Orquestração; Percussão, Instru
mentos de.A clarineta proporciona a m aior extensão de som e todo tipo de m elodia.

ÓrgSos, com o o da Catedral de Salam anca, destacam -se pela polifonia
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C ontem porâneo dos rom ânticos mas precursor do M odernism o.

Sousândrade

Em 1832, na cidade de Guima
rães, comarca de Alcântara, no 
M aranhão, nasceu Joaquim de 
Sousa Andrade, que se tornaria co
nhecido mais tarde como Sousân
drade (pseudônimo com que assi
nava seus versos).

Boa parte de seu tempo passou 
viajando: entre 1853 e 1857 visitou 
vários países europeus, fazendo, em 
Paris, cursos de letras e de enge
nharia de minas; percorreu as 
Américas; e viveu quase uma dé
cada nos Estados Unidos.

O peregrino

Cronologicamente, Sousândrade 
pertence ã segunda geração do Ro
mantismo* brasileiro: seu primeiro 
livro —  Harpas Selvagens (1857)
— é contemporâneo de A s Flores 
do Mal, de Baudelaire* e antecede 
de dois anos a publicação de Pri
maveras, de Casimiro de Abreu*. 
Mas, pela temática existencial e 
pelo tratamento incomum da lin
guagem. aproxim a-sernais de poe
tas românticos alemães como No
valis* e Hölderlin*, também 
marginais em seu tempo. A exacer- 
üaçao imaginativa de certos tre

chos de Harpas Selvagens tem afi
nidades com o clima satanista de 
Baudelaire.

Em 1868, surgiu o primeiro vo
lume dos Impressos, compreen
dendo Poesias Diversas e os dois 
primeiros cantos do poema Guesa 
Errante, considerado a obra mais 
importante de Sousândrade. No 
ano seguinte, saiu o segundo vo
lume dos Impressos, com o terceiro 
canto de Guesa. A partir de 1879, 
aparecem em Nova York os volu
mes das Obras Poéticas, abran
gendo novos cantos do Guesa Er
rante. E, sob o título geral de O 
Guesa, foi publicado um único vo
lume contendo os treze cantos (al
guns ainda incompletos), numa edi
ção londrina que data provavel
mente de 1888.

O poema inspirou-se numa lenda 
dos Muísca, indígenas da Colôm
bia. O guesa (“errante” , “sem lar”) 
é um menino roubado aos pais e sa
crificado a Bochica, deus do sol. 
Educado no templo da divindade 
até os dez anos, é depois enviado 
em longa peregrinayao, que ter
mina com seu sacrifício ritual aos 
quinze anos: os sacerdotes atam-no 
a uma coluna e matam-no a flecha- 
das; em seguida arrancam seu co
ração e recolhem o sangue em va
sos sagrados. Identificando-se à 
figura do guesa, tomado como sím
bolo do homem marginalizado e do 
nativo sacrificado pelo conquista
dor branco, Sousandrade descreve,

no poema, suas próprias andanças 
pelo mundo.

Em O Guesa encontram-se as 
mais ousadas passagens da poesia 
de Sousândrade: os episódios Tatu- 
turema (canto II) e O Inferno de 
Wall Street (canto X). O primeiro 
é uma dança grotesca dos índios 
amazônicos com seus catequistas 
corruptos; o outro tem como cená
rio a Bolsa de Nova York visuali
zada como um dos círculos do in
ferno de Dante. Em ambas as 
seções, personagens reais ou mito
lógicas, além do próprio Sousân
drade, dialogam entre si. Os versos 
são elípticos, escritos em vários 
idiomas e pontilhados de invenções 
de vocabulário, nos quais o poeta 
satiriza o dinheiro e a corrupção 
com técnicas que só seriam empre
gadas na literatura do século XX.

A _ última obra publicada por 
Sousândrade foi o poema O N ovo  
Éden, que surgiu em 1893, no M a
ranhão. Trata-se de longa composi
ção alegórica que tem como pre
texto a celebração do advento da 
República. Acentuam-se nela al
guns dos traços marcantes da poe
sia de Sousandrade: as palavras 
compostas, a sintaxe labiríntica, os 
estranhos e originais jogos sonoros.

Político e profeta

Sob vários aspectos, a obra de 
Sousândrade é precursora do Sim
bolismo* e do Modernismo*, e 
chega a antecipar importantes li
nhas de pesquisa da literatura do 
século XX, como, por exemplo, as 
montagens de palavras de Joyce* e 
a técnica de mosaico ou colagem 
dos Cantos de Ezra Pound*. Em O 
Inferno de Wall Street, o poeta re
vela extrema sensibilidade para os 
meios de comunicação que esta
vam surgindo, sobretudo o jornal, 
inspirando-se nas manchetes do 
The New York Herald e do The 
Sun  para criar uma poesia mo- 
derníssima. feita de montagens de

D efesa  con tra  o  I n d io - rE  »’escangalha  
D e W all-S tre e t ao ru ir  to d a  N ew -Y o rk  :

(O G e is*  tendo atravessado as A k tilh a s, crê-se l i m  
dos X èque9 e penetra  em N ew-Y ouk-S tock-Ex-  
chanub ; a  Voz, dos desertos :)

— O rpheu , D an te , Æ neas, ao  in ferno  
D esceram  ; o In ca  h a  de sub ir  . . .  

s a Ogni tp 'ranza  laeiate,
Che entrate . . .

— Sw edenborg , h a  m undo  p o rv ir  ?

(Xèques surgindo risonhos e disfarçados em Railroad- 
wutnagen, Stockjobbers, Pimpbrokers, etc., etc., 
apregoando :)

—H árlem  ! E r ie  ! C e n tra l ! P ennsy lvan ia  ! 
= M ilh fio  ! cem m ilhões ! ! m il m ilhões ! ! I 

—Y oung  é G ra n t ! Jackson,
A tk inson  !

V anderb ilts , J a y  G oulds, anões !

< A Voz mal ouvida d ’en tre  a  troyoada :)

—F u l to n 's  F olly , Codezo’s Forgery. . .
F ra u d e  é o  c lam or d a  naç.lo i  

N ao en tendem  odes 
Railroads ;

P a ra lle la  W a ll-S tre e t â C h a ttá m  . . . 

(Correctores continuando :)

—Pygm eus, B row n B ro th e rs  ! B e n n e tt I S te u a rt I 
R otsch ild  e o  ru ivalho  d ’A sto r ! !

= G ig a n te s , escravos 
Se os cravos 

J o rra ra  lu z , se  finda-se  »  d o r  ! . .

(Nokkis, A ttorn ey; Codezo, inventor; Y ot'so. Esq., 
manager ;  A tkinson, agent ;  Aumstiiono, agent ;  
KHOlirs, agent: P. OkfMaX & Y oluo, agtnti ;  
nlgiuarm , miragem ; ao meio, o  Guesa :/

— D ois ! tr e z  ! cinco m il ! se  jogarde*.
Senhor, te re is  cinco  m ilhões !

= G a n h o u  ! h a  ! h a a  ! ha aa  !
— H u rra h  ah  ! .  .

—S um iram  . . . seriam  la d rõ e s?  . .

eventos políticos e mitológicos, 
num a espécie de “jornal falado” 
poético.

A seu arrojo estético o poeta 
aliava uma aguçada perspicácia so
cial: defendeu a República, insur
giu-se contra a escravatura e lan
çou-se à luta anticolonialista, 
buscando uma consciência da ame- 
ricanidade em termos continentais 
e denunciando as contradições do 
capitalismo. De um lado, conde
nava as formas de opressão e a cor
rupção dos poderosos, satirizando 
as classes dominantes (nobreza e 
clero); de outro, preconizava o mo
delo^ entrevisto na República de 
Platão* e no sistema comunitário 
dos incas ou ainda numa livre in
terpretação do cristianismo*.

Póstumo

Sousândrade morreu em 1902, 
em São Luís, e deixou triste memó
ria: quem não o considerou louco, 
viu nele um autor incompreensível
— dessa forma, foi esquecido por 
muito tempo, até ser redescoberto 
pela critica moderna.

Seus livros não chegaram a ser 
reeditados. Somente em 1964 ocor
reria a publicação do volume R e
visão de Sousândrade, organizado 
por Augusto e Haroldo ae Cam 
pos, trazendo, além de estudos crí
ticos sobre o poeta maranhense, 
um a larga antologia de sua obra e 
estabelecendo o texto definitivo de 
O Inferno de Wall Street. Em 1970, 
foram encontrados e publicados 
por Frederick G. Williams e Jomar 
de Moraes dois conjuntos de poe
mas inéditos de Sousândrade: 
Harpa de Ouro (1889/99), um 
novo canto de louvor à República, 
e Liras Perdidas, contendo poemas 
de várias épocas.

VEJA TAM BÉM : Brasil — Lite
ratura; Romantismo; Simbolismo.

H ei» cluHaica P h a rsa l ia  em  d ia  a lg en te  
N o H u d so n . P á ra  o  G u esa  p e rlu a tran d o .

B ebe  d  ta b e rn a  áa «om bras d a  m uralha , 
M alHolida ta lvez , d e  Je ric h ó ,
D c íez a  c o n tra  o  ín d io  —  E  s’e scangalha  
D e  W a ll-S tre e t ao  r u i r  todn  N ew  Y ork :

l i r a  do* Xòquet « penetra e

—Orpheu, Dunte, Ænea«, ao io  fern o 
Deacerom; o Inca ha de s u b ir . ..

— Ogni sp'ranta la dale,
Se entrait...

—Swedenborg, ha mundo porvir?
XéqUM targindu litoolio* ■ dl»farçoUo»em lUilroad-manager», Stockjobber*, Pimp 

broken, eto., etc., »pregoemlo:)
—Hûrlem ! E rie  ! Central ! Pennsylvania !
—M ilhäol cem m ilhöesü  m il m ilhöesü!

— Yonng é G rant 1 Jackson,
Atkinson !

Vanderbilts, Jay Goulds, anöes !
(A co* m«l ouTlda d'ontre a trorôada.)

—Fulton’s  fblly, Codezo’s  Fbrgcry...
Fraude é o clamor da naçào !

N äo entendem odee 
Railroads;

Parallel« Wall-Street à  Chattàm . . .
(Cormtore* continuasdo:)

—Pygmeus, Brown ami Brother«! Stewart!
Botschild e o  ruivalho d'Astor!!

— Gigantes, escravos 
Se os cmvos 

Jorram  luz, se finda-6e a dor!

[mao ÍL Y«ldo. «gfnte*: algaiarra. n
—Dois! trez! cinco œ il ! se jognrde6, 
Senhor, tereis cinco milhões !

' ha! haa! haaa! 
•Hurrah ! a h ! . . 
•eriam ladrões?.

!; Armstrong, ageste; Rhode*,

Parte de sua obra foi com parada e analisada em  vérios estudos críticos.



Spinoza 363

Spinoza

Poucos filósofos sentiram re
pressão histórica tão intensa 
quanto Spinoza. Afastado das salas 
de aula, seu nome passaria a ser 
usado apenas para constituir exem
plo negativo nas lições de teologia 
e filosofia.

Mas, mesmo expulso do cenário 
“oficial” da filosofia, suas idéias 
acabariam influenciando política, 
religião, artes e ciências.

Baruch de Spinoza nasceu a 24 
de novembro de 1632. em Ams- 
terdam, Holanda. Provinha de uma 
famíTia castelhana de Espinoza de 
los Monteros que em 1492 imi
grara para Portugal, onde, seis 
anos depois, fora compelida a se 
tornar marrana (expressão pejora
tiva usada para designar o judeu 
convertido ao cristianismo, mas 
que ainda mantém vínculos com o 
judaísmo).

A educação de Baruch foi seme
lhante à de todo jovem marrano de 
família abastada: estudou na Es
cola Árvore da Vida e, entre 1646 
e 1650, na Academia da Coroa e 
da Lei. Aprendeu o hebraico e ad
quiriu profundos conhecimentos do 
judaísm o e da história do povo ju 
deu. Os autores que mais o influen
ciaram nessa época foram Abraão 
Ibn Ezra (1092-1167), Judah Leon 
Abrabanel, dito Leão, o Hebreu 
(7-1535), e o judeu Chasdai Gres- 
cam. Em 1652, aprendeu latim e 
um pouco de grego, o que lhe per
mitiu ler os clássicos greco-latinos, 
entre os quais Aristóteles*, Epí
teto*, Homero* e Euclides*. Com 
isso, o jovem viu-se cercado por 
dúvidas, afastando-se do judaísmo 
e do cristianismo.

Aos 24 anos, foi convocado pela 
Sinagoga e submetido a um interro
gatório que tinha por finalidade de
monstrar seu ateísmo. Prevendo a 
expulsão, antecipou o desligamento 
escrevendo o opúsculo Apologia 
para Justificar uma Ruptura com a 
Sinagoga. Foi finalmente afastado 
a 27 de julho de 1656, devido a ins
tâncias de irmãos e cunhados inte
ressados no aumento das respecti
vas parcelas da herança paterna.

Suas sucessivas recusas em acei
tar ajudas financeiras contribuíram 
para tecer em torno dele a falsa 
imagem de solitário enclausurado. 
Na verdade, Spinoza participou da 
intensa vida política e cultural do 
“século de ouro” da Hnlanda: ti
nha numerosos amigos entre os cal- 
vinistas progressistas, aos quais se 
opunham os calvinistas ortodoxos, 
da próspera e ascendente burgue
sia; era amigo dos irmãos Johannes 
e Cornelius de Witt e do filósofo 
Leibniz*, que freqüentavam sua 
casa; participava também das reu
niões dos “colegiantes”, nas quais 
se discutiam a Bíblia e a filusufia 
da época.

Dedicação e contratempos

Spinoza dedicou-se ao estudo 
exaustivo do humanismo clássico e 
de Descartes*. Seguindo a tradição 
dos antigos sábios, tornou-se poli-

Opondo-se à filosofia oficial, Spinoza sofreu críticas e perseguições.

Spinoza viveu no "século do ouro" holandês. (Óleo de Hooeh.)

dor de lentes para lunetas, o que lhe 
assegurou estabilidade financeira e 
integração na vida social holan
desa. Passou a residir em Haia em 
1670, ano em que publicou o Tra
tado Teológico-Político. Em 1673, 
recusou-se a deixar a cidade para 
lecionar filosofia em Heidelberç, 
porque o convite lhe tirava a possi
bilidade de criticar livremente a re
ligião e o Estado. Em 1675, o de
sejo de publicar a Ética levou-o a 
viajar peia última vez a Amster- 
dam. Porém, desistiu do intento 
porque ainda pesavam sobre ele as 
acusações dos teólogos: “ ateu, 
blasfemador e elemento nocivo à 
República” . Fisicamente debilitado 
(era tuberculoso havia vinte anos), 
morreu no dia 2 0  de fevereiro de 
1677. em Haia.

A única obra publicada por Spi
noza com seu nome, em vida, foi 
Princípios da Filosofia Cartesiana 
(1663). Em todas as outras o filó
sofo utilizou pseudônimos ou dei
xou-as anônimas.

Em 1852 foram encontrados os 
originais da Apologia para Justifi
car uma Ruptura com a Sinagoga 
e. de um trabalho preparatório da 
Ética (Um Breve Tratado sobre 
Deus, o Homem e seu Bem-Estar), 
escritos em holandês, durante o 
ano de 1660. Seus outros trabalhos 
foram escritos em latim, a língua 
culta da época. Em 1665, escreveu 
o Tratado Teológico-Político, pu
blicado em 1670 sob pseudônimo e 
logo incluído no Index Expurgato- 
rius. O autor viu-se forçado a mu
dar para Haia. Desde 1661 
(quando escrevera O Tratado da 
Correção do Intelecto) até 1675, 
dedicou-se à realização da Ética 
Geometricamente Demonstrada.

Mesmo com apenas duas obras 
publicadas, suas formulações eram 
bem conhecidas pelos estudantes 
da época, e, assim, divulgadas oral
mente. As perseguições, pressões e 
acusações que acompanharam Spi
noza por toda a vida continuaram 
após a morte: seu pensamento foi 
repudiado porque entrava em cho
que com as religiões estabelecidas, 
os interesses políticos vigentes e as 
filosofias “oficiais”.

“Deus ou natureza”

A filosofia de Spinoza pode ser 
vista a partir de dois aspectos ge
rais: o racionalismo e o imanen- 
tismo. O primeiro levou-o a uma 
crítica profunda às idéias que do
minavam o espírito do homem oci
dental e, conseqüentemente, à rup
tura com as filosofias anteriores e 
á oposição às religiões existentes, 
distinguiu-o ainda de Descartes e 
Leibniz, em cujas filosofias subja
ziam alguns mistérios; e, final
mente, garantiu-lhe a construção de 
um sistema filosófico despojado de 
milagres, acasos, mistérios e quais
quer elementos que pudessem con
duzir ao irracionalismo.

O imanentismo, por outro lado, 
foi responsável pela extensão do ra- 
cionalismo a todos os aspectos da 
realidade, instalando, assim, a coe
rência absoluta em toda a sua filo
sofia: Deus não é concebido como 
um elemento transcendente à natu
reza, mas imanente a ela; o conhe
cimento é imanente ao homem; o 
critério de verdade é imanente ao
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próprio conhecimento, dispensando 
qualquer garantia dada por um ele
mento extrínseco a ela.

Um dos principais aspectos estu
dados por Spinoza para elaborar a 
crítica à religião foi a imaginação. 
Esta, segundo ele, é uma paixão ne
gativa que “explica” as coisas e 
que não está fundada na razão, 
mas sim acutilada por duas outras 
paixões também negativas: o de
sejo do bem e o temor do mal. Em 
conseqüência, ao invés de um co
nhecimento verdadeiro, a imagina
ção antropomorfiza a natureza ao 
projetar em sua explicação as pro
priedades negativas das paixões. 
Assim, a imaginação cria um Deus 
transcendente, todo-poderoso e que 
pode intervir na criatura. E forja 
também a superstição, com a con
seqüente submissão e o culto fun
dado na esperança de alcançar os 
bens desse ser supremo,_já que seus 
desígnios são incognoscíveis.

Demonstrada a irracionalidade 
da religião, o filósofo aniquila a 
moral que, por ter vínculo reli
gioso, reflete superstição e deveres 
que escravizam o intelecto. Após 
destruir os_conceitos da moral ju- 
daico-cristâ e repudiar a noção de 
livre-arbítrio, Spinoza define a li
berdade como consciência da ne
cessidade, como a procura daquele 
bem (Deus) que realiza plenamente 
o desejo humano e, desse modo, 
traz a felicidade (o amor intelectual 
de Deus ou da natureza).

Uma nova verdade

A concepção da verdade que 
Spinoza expôs no Tratado da Cor
reção do Intelecto e, mais larga
mente, na Ética, foi menos criti
cada —  e bem menos entendida. O 
critério de verdade era colocado 
nas outras filosofias como uma 

uestão de garantia da adequação 
o pensamento à realidade. E essa 

garantia era dada por um elemento 
extrínseco ao conhecimento, como 
o Deus Veraz (de Descartes) ou a 
experiência (entre os empiristas). 
Revolucionariamente, Spinoza de
monstra que a verdade e imanente 
ao conhecimento e que a adequa
ção ao objeto não depende de uma 
garantia extrínseca, pois é resul
tado da produção racional de co
nhecimentos. A recolocação do 
problema da verdade dá-se simulta
neamente com uma redefinição da 
própria concepção de conheci
mento. As filosofias anteriores bus 
cavam reproduzir no conhecimento 
a sucessão dos fatos no real, sendo 
que essa pretensão as tornava de
pendentes de um imaginário real. 
Spinoza transforma essa concep
ção na medida em que entende que 
o pensamento tem suas próprias 
leis, que devem ser respeitadas para 
se chegar ao conhecimento do ob 
jeto. Assim, inaugura a temporali
dade própria do pensamento, que 
não se reduz à temporalidade pró
pria do real. Dessa torma, o fF 
lósofo procura definir o conheci
mento: conhecer é conhecer pelas 
causas, ou seja, entender como fo
ram formadas as singularidades e 
qual sua localização própria dentro 
da totalidade. Isso não leva à ori
gem empírica do fato analisado, 
mas à causa de todas as coisas, à 
causa não-causada, ao incondicio- 
nado, àquilo que é a causa de si 
mesmo — Deus ou a natureza. Spi 
noza mostra, por exemplo, que di
zer que o círculo é a figura em que 
todos os pontos eqüidistam do cen
tro é simplesmente descrevê-lo. A 
definição, que tem de partir das 
causas, exigiria que se explicitasse 
que ele é produto da rotaçao de um 
segmento em torno de um eixo cen
tral. Portanto, é conhecer o modo 
de produção de uma coisa, não a 
partir de uma representação em
pírica e exterior, mas a partir das 
leis próprias do conhecimento. Es- 
sqs colocações sobre o problema 
do conhecimento e suas leis desper
tam grande interesse ainda na filo
sofia contemporânea.

VEJA TAM BÉM : Deus: Ética: Fi
losofia: Liberdade; Racionalismo; 
Razão.

Spinoza preocupou-se ainda em 
demonstrar que a superstição é a 
causa e o instrumento de manuten
ção de uma massa ignorante e, por
tanto, cativa ao poder religioso e 
submissa ao Estado autoritário. No 
Tratado Teológico-Político, o Deus 
bíblico é visto como fruto da imagi
nação e da superstição e a Bíblia 
é apresentada como relato dos pre
ceitos políticos e morais que asse
guraram a sobrevivência da comu
nidade judaica através da história. 
As contradições entre o Deus vin
gativo de Moisés e o Deus bondoso 
de Cristo, entre a “ lei de Talião” 
mosaica (“olho por olho, dente por 
dente”) e a resignação cristã, são 
explicadas como reflexo da situa
ção do povo judeu: num caso, 
forte, e no outro, fraco, derrotado 
e humilhado.

A essência de Deus constitui o 
tema do primeiro livro da Ética. O 
Deus cristão é misterioso e ina- 
preensível à inteligência'(objeto da 
fé cega, paixão negativa), enquanto 
o Deus de Spinoza é racional, inte
ligível para o homem — e por isso 
deve ser objeto da paixão positiva 
por excelência, que é o amor inte
lectual a Deus. Deus não seria um 
elemento criador da natureza e ex
terior a ela. Entre Deus e natureza 
haveria uma total homogeneidade 
e, ao invés de puramente espiritual,

Na juventude, Spinoza atorm entou-se com  dúvidas cristãs e judaicas. D e
pois, foi condenado por ambas as Igrejas. (“ O Velho Rabino", Rem brandt.)

a divindade seria também material.
Segundo Spinoza, Deus apre

senta dois atributos: extensão e 
pensamento, fundidos homogenea
mente na mesma substância. Atra
vés desse conceito é caracterizado 
como causa de si mesmo —  não 
uma causa final, mas eficiente; não 
uma causa voltada para um fim, 
mas para si mesma —  uma causa

lidade imanente. Como causa de si 
mesmo, Deus se autoproduz e seu 
ato de autoprodução é o mesmo 
pelo qual produz seus modos de 
existência. Assim, a distância entre 
criador e criatura é desfeita. O cria
dor é a própria criatura. Dessa 
forma, o teleologismo cristão e 
suas noções de criação e de von
tade divina foram abalados.
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A prim eira edição de "Princípios da Filosofia C artesiana" (à esquerda) foi publicada em 1 6 6 3 . Sete anos depois 
surgiria o "Tratado Teológico-Polftico" (no centro e à direita), que obrigou o filósofo a se refugiar em  Haia.
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Na Rússia. 1917  foi um ano assinalado por conflitos e massacres. (M arinheiros bolcheviques em  luta com as tropas do Govemo Provisório de Kerenski.)

Stálin

Joseph (Ossip, em geórgico; 
Iosif, em russo) Vissarionovitch 
Djugatchvili nasceu em Gori, uma 
aldeia camponesa da Geórgia, a 21 
de dezembro de 1879. Seu pai era 
sapateiro e sua mãe, lavadeira. Dos 
nove aos catorze anos, estudou 
numa escola religiosa de sua cida
de. Depois, graças aos esforços da 
mãe — que era quem mais contri
buía para o sustento da casa, pois 
seu marido seria dado à embria
guez — , esteve no seminário de 
Tiflis, para se tornar padre.

A opressão do ambiente familiar 
(o pai era bastante cruel com a es
posa e o filho) e a disciplina muito 
rígida do seminário marcaram pro
fundamente o jovem Ossip, que 
logo procurou se libertar de tudo 
isso. Leu obras inovadoras (de 
autores como Victor Hugo e D ar-' 
win), tornou-se impulsivo e inde
pendente, ligou-se a ideais revo
lucionários e acabou sendo ex
pulso do seminário, aos vinte anos.

Antes disso, Ossip já  pertencera 
à organização socialista clandes
tina Messame Dassy (“Terceiro 
G rupo”). Livre do seminário, tor-

nou-se membro do movimento so- 
cial-democrata (na passagem do sé
culo, a esquerda radical russa 
abandonava os ideais de socialismo 
agrário e ia engrossando as fileiras 
da social-democrata). Em 1901, 
Ossip era eleito para o Comitê 
Social-Democrata de Tiflis. Militou 
na clandestinidade desse partido 
durante dezoito anos, organizando 
reuniões de operários, escrevendo, 
imprimindo jornais ilegais, fugindo 
da polícia czarista.

M ulheres e revoluções

Formava-se assim — na opres
são e na ilegalidade — o futuro 
homem forte da Rússia. Um 
homem fisicamente marcado pela 
varíola que sofrera em criança e 
por uma infecção que lhe prejudi
cara a flexão do braço esquerdo. 
Foi, por isso, dispensado do servi
ço militar em 1916.

Cwou-se três vezes: com Ekate
rina Svanidze, de Tiflis, irmã de um 
companheiro do partido, e que 
morreu tuberculosa em 1907; com 
Nadez da Alliuieva, que cometeu o 
suicídio em 1933; e com a culta e 
elegante Rosa Moiseevna.

Depois da expulsão do seminá
rio, Ossip passou por uma série de 
prisões e fugas, motivadas por sua 
militância política. Preso em 1902. 
foi exilado na Sibéria, de onde fu

M as o trabalho politico para a transform ação com eçara bem  antes. A tivista, 
Stálin foi preso e exilado diversas vezes. (Ficha policial, 1910 .)
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giu em 1904. Organizou um grupo 
bolchevique e, durante a revolução 
de 1905 (contra a tirania czarista), 
participou da ação terrorista e da 
organização da greve de Baku. Em 
março de 1908, prenderam-no em 
Vologda. Ele fugiu no ano seguinte 
e seguiu para São Petersburgo. No
vamente preso e exilado em 1910, 
conseguiu escaparem  1911.

Ao contrário de outros líderes 
revolucionários russos, Ossip não 
costumava viajar para o exterior. E 
quando o fazia era por pouco 
tempo: em 1905, participou do 
Congresso Pan-Russo, ocasião em 
que conheceu Lênin*; em 1906, do 
Congresso de Estocolmo; e epi 
1907, do de Londres, onde encon
trou Trótski*.

Em janeiro de 1912, quando se 
oficializou a divisão dos social-de- 
mocratas em bolcheviques e men- 
cheviques, ele integrou o Comitê 
Central Bolchevique e começou a 
assumir a liderança da ação revolu
cionária na Rússia. No mesmo 
ano, viajou duas vezes ao Império 
Austro-Húngaro, para as conferên
cias de Cracóvia e Viena, e interes
sou-se pelo problema das naciona
lidades, no qual se tornaria 
especialista.

Ascensão do homem de aço

Em 1913, começou a redigir seu 
ensaio O Marxismo e o Problema 
Nacional. Nesse ano, depois de 
mudar várias vezes de pseudônimo 
para escapar à perseguição, adotou 
definitivamente o de Stálin (que 
Significa “homem de aço”).

Após uma nova prisão em São 
Petersburgo, ainda em 1913, Stálin 
foi deportado para um a cidade si- 
beriana perto do círculo polar, na 
província de Turukhan. Desta vez 
não conseguiu fugir; só a revolução 
republicana de Kerenski o liberta
ria, em março de 1917.

De volta a São Petersburgo, de- 
dicou-se apenas à redação do jo r
nal Pravda, órgão oficial dos bol
cheviques, que ajudara a fundar em 
1912 (fora o primeiro editor). Teve 
pequena atuação na Revolução 
Russa* de outubro de 1917, que 
implantou o socialismo* na nova 
República. Mas, antes de a revolta 
eclodir, ele organizara a fuga de 
Lênin de Petrogrado, durante a per
seguição aos bolcheviques. Lenin 
optara pela insurreição armada e 
Stálin o apoiara, contra Zinoviev 
(1883-1936) e Kameniev*.

Tornou-se comissário das nacio
nalidades — cargo que ocuparia 
até 1922 —• e, no verão de 1918, 
foi enviado a Tzaritzyn (depois 
Stalingrado e, finalmente, Volvo- 
grado), cidade que estava sob o as
sédio do Exército Branco (antico
munista) do General Anton 
Denikin (1872-1947).

Em maio de 1919, Stálin organi
zou a defesa de Petrogrado (atual 
Leningrado) contra a ofensiva do 
General Nikolai Yudenich 
(1862-1933). Fez o mesmo na bata
lha de Orei, em outubro, ocasião 
em que o Exército Vermelho deteve 
a ofensiva de Denikin sobre Mos
cou e passou ao ataque.

Depois de ser comissário polí
tico na Cavalaria Vermelha de Se- 
myon Budienny (1883-1973) em 
1920, organizou a campanha final

contra as forças do Generah Peter 
Wrangel (1878-1928) e a última 
batalha da guerra civil, no istmo de 
Perekop. Durante a guerra civil, 
Stálin opunha-se à política adotada 
por Trotski, de empregar ex-ofi
ciais czaristas no Exército Verme
lho. As desavenças entre ambos 
acabaram crescendo, e foi sob a 
oposição de Trótski que, a 3 de fe
vereiro de 1922, Stálin elegeu-se se- 
cretário-geral do Partido Comu
nista —  posto que lhe conferia 
grande poder, e que conservou até 
a morte. No Congresso do partido, 
em 1923, ele atacou abertamente a 
tese da “revolução permanente” , 
defendida por Trotski.

Lênin temia que essa rivalidade 
causasse uma cisão no partido. E, 
em seu testamento político, embora 
também dispensasse críticas a 
Trótski, advertia para o perigo do 
autoritarismo de Stálin e sugeria 
seu afastamento do posto que ocu
pava: “Tendo se tornado secretá- 
rio-geral, o cam arada Stálin con
centrou imenso poder em suas 
mãos; e não estou certo de que ele-- 
saberá sempre usar desse poder 
com bastante cautela”.

Lênin morreu a 21 de janeiro de 
1924. Um triunvirato formado al-

t
um tempo antes dentro do Polit- 
uro (órgão de direção política do 

partido) assumiu o poder; era com
posto por Stálin, Zinoviev e Kam e
niev. Para conseguir a vitória con
tra Trótski e seus partidários, Stá
lin contou com o apoio dos outros 
líderes ^Zinoviev que atuava entre 
os operários de Leningrado; Kame
niev, em Moscou).

A oposição utilizada

Ainda em 1924, Stálin defendeu 
a tese do “ socialismo n u m só p a ís”, 
afirmando a auto-suficiência da 
Rússia revolucionária. O triunvi
rato foi dissolvido no ano seguinte. 
Zinoviev e Kameniev, insatisfeitos, 
ligaram-se a Trótski, que, em ja 
neiro, fora afastado do Comissa
riado da Guerra. Formou-se a 
“oposição unificada”, que foi der
rotada em; 1927, quando Stálin, a 
custa de várias manobras políticas, 
conseguiu que seus opositores fos
sem expulsos do Partido. Trótski 
foi banido do país e mais tarde Zi
noviev e Kameniev foram julgados 
e condenados nos ‘̂ processos de 
Moscou”. Em 1940, Trótski —  re
fugiado no .México —  foi assassi
nado por um agente stalinista, co
nhecido pelo nome de Juan 
Mercader.

Para realizar toda essa manobra, 
Stálin contou com a ala “direitista” 
do Politburo, encabeçada por Bu- 
kárin*, Tomski (1880-1936) e Ry 
kov (1881-1938). Além da grande 
habilidade de conservar uma posi
ção centrista nos momentos opor
tunos, Stálin caracterizou-se por jo 
gar as oposições umas contra as 
outras para; depois de destruí-las. 
incorporar à sua plataforma os ide
ais políticos que antes combatera. 
Trótski, Zinoviev e Kameniev, por 
exemplo, defendiam uma política 
de industrialização e de combate 
aos kulaks (agricultores ricos), 
além de exigirem a “redemocratiza- 
ção” interna do partido. Aderindo 
a posição moderada de Bukárin, 
Stalin recusou-se a ir contra os ku-

No início de 1 9 1 7 . o Exército Verm elho apoiava 2 0 0  0 0 0  grevistas. Stálin  
não participou d iretam ente desses acontecim entos porque estava preso.

O humor ou a seriedade dos cartazes refletiam  os interesses em  jogo. (À 
esquerda, um m anifesto satírico ; à d ireita, o de caráter celebrativo.)
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ver inicialmente um abrandamento 
político interno: muitos prisioneir 
ros políticos e kulaks foram soltos 
e anistiados.

Mas era a ocasião em que a dita
dura stalinista assumiria seu as
pecto mais dramático. Em 1936, 
Stálin iniciou os grandes expurgos. 
Foram vitimados homens como 
Bukárin, Preobrazhensky*, Zino- 
viev e Kameniev, além dos pró
prios chefes da polícia política, Ya- 
goda e Yezhov. O assassínio de 
Kyrov dera a Stálin o pretexto para 
lançar uma onda de “depuração" 
que liquidaria rapidamente toda a 
velha guarda bolchevique. Velhos e 
galardoados dirigentes do regime 
faziam estranhas “confissões” nos 
“processos de Moscou” , e acusa
vam-se mutuamente de crimes 
incríveis. Foram sucessivamente 
condenados e executados os “ des- 
viacionistas de esquerda”, como 
Kameniev e Zinoviev (1937), e os 
“direitistas” como Bukárin (1938). 
Os processos foram acompanhados 
de prisões e deportações maciças 
em todo o país, atingindo principal
mente certas minorias não-russas 
(judeus, por exemplo).

O grande expurgo privava a 
União Soviética de figuras destaca
das, num momento em que a 
ameaça nazista já  pesava sobre a 
Europa. (Na Guerra Civil Espa
nhola* (1936/39), os armamentos 
enviados a Franco pelos países fas
cistas estavam provando sua supe
rioridade sobre os de origem russa, 
usados pelos republicanos.)

Stálin assinara com a França um 
pacto de assistência mútua em 
1935, mas, em 1938, a França e a 
Inglaterra firmaram com Hitler* os 
acordos de Munique, tudo indi
cando que as democracias ociden
tais não estavam preocupadas em 
deter o avanço nazista para o leste.

A guerra depois da guerra

Às vésperas da guerra, Stálin co
locou Molotov na chancelaria 
russa — no lugar de Maxim Litvi- 
nov (1876-1951), que vinha denun
ciando as agressões praticadas pela 
Alemanha e pela Itália — e aceitou 
a proposta de Hitler para um tra
tado de nâo-agressão por dez anos 
(o pacto germano-soviético, de 23 
de agosto de 1939). Junto com esse 
acordo, foi feito outro, secreto, sç- 
bre zonas de influência, que previa 
especialmente a partilha da Polô
nia. Em setembro de 1939, a Ale
manha ocupou a Polônia ocidental 
e em seguida a URSS invadiu o 
lado oriental. Mas Stálin foi além, 
no sentido de deslocar para o oeste 
as fronteiras soviéticas: atacou a 
Finlândia (30 de novembro de 
1939), que lhe cedeu o istmo da 
Caréíia; e tomou a Bessarábia da 
Romênia, em junho de 1940.

Confiante no tratado de não- 
agressão, Stálin surpreendeu-se 
com o ataque-relâmpago da Wer- 
macht, a 22 de junho de 1941. As
sim, a ofensiva alemã obteve suces
sos espetaculares.

Stálin assumiu a direção do Co
mitê de Defesa, proclamou-se gene
ralíssimo e, a 3 de julho, concla
mou o povo a adotar a tática de 
“terra arrasada” : destruir tudo nos 
territórios por onde os invasores 
avançassem. Para mobilizar e mo-

laks e classificou como afastadas 
da realidade as exigências de indus
trialização rápida. Entre 1928 e 
1929, contudo, depois de expulsar 
seus três grandea opositores, vol- 
tou-se contra Bukárin, Rykov e 
Tomski e passou a forçar a indus
trialização do país e a coletiviza- 
ção da agricultura.

Um século em dez anos

O expurgo antes da guerra

O fascismo* crescia em um 
grande número de países, e a União 
Soviética procurou aproximar-se 
das democracias liberais: em 1934, 
entrou para a Sociedade das Na
ções. Nesse ano, no relatório que 
apresentou ao partido (em colabo
ração com Mannilski), Stálin pre
via a Segunda* Guerra Mundial. U m  de seus maiores adversários políticos foi Leon D. Trótski, que canaliza- 
Ante essa perspectiva, pareceu ha- ria os com bates contra a m áquina burocrática do Partido Com unista.

Stálin substituiu a Nova Política 
Econômica (NEP) de Lênin pela 
planificação econômica em todos 
os setores. Para isso, o Congresso 
do partido aprovou em 1920 o 1.° 
Plano Qúinqiiienal (1928/32), que 
promoveria transformações gigan
tescas, desenvolvendo a indústria 
pesada e organizando uma econo
mia agrícola centralizada.

O governo opunha-se assim aos 
kulaks, aos pequenos camponeses e 
aos comerciantes que lucravam 
com a NEP. As autoridades regio
nais receberam ordem de expro
priar e deportar os kulaks — que 
passaram a queimar as colheitas e 
a matar o gado. A situação tor- 
nou-se tão difícil que em 1930 os 
camponeses receberam permissão 
para sair das fazendas coletivas. 
Mas a essa altura já  era pratica
mente impossível viver fora delas.

A coletivização imposta por Stá
lin foi mais fácil na indústria e no 
comércio. Os lucros do setor pri
vado foram submetidos a impostos 
pesadíssimos e tornou-se quase im- 
possível aos empreendimentos par
ticulares conseguir matéria-prima e 
transportes. Ao mesmo tempo, de- 
sen volviam-se as cooperativas de 
distribuição e as grandes lojas do 
Estado.

Em 1931, a NEP era definitiva
mente eliminada e o comércio pri
vado proibido sob pena de prisão. 
Nesse ano, Stálin afirmava que a 
União Soviética estava cem anos 
atrás dos países industrialmente de
senvolvidos e que, se não preen
chesse essa diferença em dez anos, 
seria esmagada. Era um gigantesco 
esforço exigido do povo.

O 2.° Plano Qüinqüenal 
(1933/37) acompanhou-se de 
grande propaganda. Lançado com 
o slogan “o Plano Qüinqüenal em 
quatro anos”, exigiria novos sa
crifícios da agricultura e do con
sumo, tendo em vista o crescimento 
industrial. A produção das indús
trias aumentou 8,5 vezes de 1926 
a 1940, o que tornou possível o 
rearmamento do país.

O conflito mundial de 1939/45 
viria interromper a execução do 3.° 
Plano (1938/42) que —  dando 
prioridade aos bens de produção e 
armamento^ à energia elétrica e à 
indústria química pesada — previa 
a formação de cerca de 1 milhão de 
técnicos superiores.

Stálin só ascendeu verdadeiram ente ao poder depois da m orte de V ladim ir  
llitch (Lênin), ocorrida em  janeiro de 192 4 .
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tivar a resistência, estimulou o na
cionalismo e o tradicionalismo dos 
russos e chamou o conflito de 
“grande guerra patriótica” . Deixou 
que a Igreja Ortodoxa operasse 
mais livremente e desfez o Komin- 
tern (Internacional Comunista, or
ganismo destinado à expansão 
mundial do comunismo), medidas 
com as quais procurava a con
fiança de seus aliados ocidentais na 
guerra (Inglaterra e Estados Uni
dos). Durante todo o conflito, a 
propaganda apresentou-o como 
“genial estrategista”, atribuindo- 
lhe o mérito de todas as vitórias 
russas.

Embora sua competência militar 
fosse mais tarde bastante discutida, 
mesmo na União Soviética, Stálin 
conquistava grande prestígio junto 
ao povo russo è também no exte
rior. Para isso contribuíam fatos 
como sua permanência no Kremlin 
(palácio do gçverno), quando as 
tropas alemãs já  chegavam às por
tas de Moscou.

Usando esse prestígio nas confe
rências de Teerã (1943) e Ialta 
(1945), junto a Roosevelt* e Chur: 
chili*, conseguiu a abertura do se
gundo fro n t  (a leste), que recla
mava para derrotar as tropas 
nazistas. Contando com o apoio de 
Roosevelt e apesar da oposição de 
Churchill, conseguiu assegurar à 
União Soviética, no final da guerra, 
o controle da Europa oriental e 
central.

Mas, na conferência de Potsdam 
(julho/agosto de 1945), decidi
ram-se passos importantes da polí
tica de pós-guerra e manifestou-se 
então uma oposição crescente entre 
ocidentais e soviéticos.

Stálin não conseguiu obter dos 
aliados a aceitação de sua linha 
para a fronteira polônio-alemã. No 
início de 1946, ele denunciava o 
“imperialismo americano” e o 
“cerco capitalista da Europa” . A 
tensão com os Estados Unidos 
após os movimentos de tropas so
viéticas no Irã (março de 1946) 
acentuou as divergências, enquanto 
governos comunistas iam se insta
lando em todos os países da Eu
ropa ocidental, encaminhando-se 
para a órbita soviética.

Stálin recusou-se a participar do 
Plano Marshall (ajuda oferecida 
pelos Estados Unidos para recupe
ração da Europa depois da guerra), 
apontando-o como “ arma do impe
rialismo norte-americano” (julho 
de 1947). E retomou o sistema dos 
planos qüinqüenais, para a recons
trução da nação russa. Em 195 1, o 
relatório referente à execução do 
4.° Plano (1946/50) informava que 
seus objetivos haviam sido ultra
passados.

Ainda em 1947, Stálin reafirmou 
as aspirações expansionistas do co
munismo, ressuscitando o Komin- 
tern (a 5 de outubro) sob o nome 
de Kominform.

Em março de 1948, as tropas so
viéticas começaram o bloqueio de 
Berlim* Ocidental, o que marcou o 
rompimento definitivo entre os ven
cedores da Alemanha. Embora de
senvolvesse uma ampla campanha 
anti-americana, Stálin absteve-se 
prudentemente de intervir na 
guerra da Coréia (que os Estados 
Unidos invadiram em junho de 
1950).

Zinoviev (à esquerda) e Kam eniev, líderes operários em  Leningrado e M os- De 1928  a 1 9 2 9 , ordenou a expro- 
cou, constitu íram  com  Stálin a " tro ika", que assumiu o poder na Rússia. priação e expulsão dos "kulaks".

O ''hom em  de aço" quo dirigira um enorm e Estado durante três décadas morreu aos 7 3  anos, em março de 1953 .

O prestígio de Stálin ia além  das fronteiras russas. (Com  Churchill e Roosevelt, na conferência de Teerã.)



Stanislavski 369

0  cadáver indigno

Nesses tempos do pós-guerra, a 
popularidade de Stálin estava no 
apogeu, e a fidelidade a sua linha 
impunha-se ao comunismo de todo 
o mundo. Sob sua chefia incontes
tável, o partido estabelecia diretri
zes para os campos da medicina, fi
siologia, genetica, psicologia, 
literatura, pintura, música, etc. Ins- 
taurava-se a estética oficial do Rea
lismo* socialista, e o próprio Stálin 
— que escrevera Fundamentos do 
Leninismo (1924) e Respostas a 
Perguntas da Primeira Delegação 
de Trabalhadores Norte-America
nos (1927) entre outras obras de 
caráter mais político —  lançava, 
em 1950, O Marxismo e as Ques
tões de Lingüística.

Saudado como “guia genial dos 
povos” e “pai de todos os povos”, 
continuou a ser objeto de um culto 
à personalidade que ia do gran
dioso ao grotesco e era mantido 
pela propaganda do partido. Sua 
força, a essa altura, já  emanava 
mais dele mesmo do que dos ideais 
em que formalmente se apoiava. 
Era o auge da escalada de um líder 
que, como poucos outros de grande 
poder, ascendera de uma origem 
humilde a postos cada vez mais im
portantes, movido por uma vontade 
muito forte e uma notável habili
dade política.

Esse “carisma” acabou pesando 
mais que todas as realizações con
cretas e sendo denunciado como 
um lastimável desvio individua
lista. As piores características de 
seu governo começaram a se agra
var e, dentro da direção soviética, 
seu autoritarismo começava a ser 
sentido — e acusado — cada vez 
mais duramente.

Em janeiro de 1953, a desco
berta de um complot parecia cons
tituir o prenúncio de um novo e ri
goroso expurgo.

Mas o homem de aço" morreu. 
Na manhã de 6  de março de 1953, 
um boletim médico oficial anun
ciou que ele fora vítima, seis dias 
antes, de uma hemorragia cerebral 
e de um ataque de paralisia, o que 
o fizera perder a consciência e a 
fala. Na noite de 4 de março, um 
segundo ataque teria afetado seu 
coração, levando-o à morte às 
21h30 do dia 5. Tinha 73 anos, 
trinta dos quais passara dirigindo o 
Estado russo.

O cadáver foi embalsamado e 
levado para a cripta do Mausoléu 
da Praça Vermelha (em Moscou), 
onde recebeu intensa visitação po
pular. A noite, seu nome foi pin
tado junto ao de Lênin, na parede 
externa.

Mas em breve o novo governo o 
apagaria, e retiraria o corpo — en
tão considerado indigno de tal 
abriço. Começava a “desestaliniza- 
ção’ , uma mudança que não foi 
feita de modo radical, através de 
uma rebelião, mas que partiu do 
próprio grupo dirigente.

VEJA TAM BÉM : Autoritarismo: 
Comunismo; Leninismo; Mar
xismo; Realismo Socialista; Russa, 
Revolução; Segunda Guerra M un
dial; Socialismo; Totalitarismo;
T tótski;U niào Soviética.

Constantin Stanislavski (no centro, em  pé) revolucionaria as formas de encenação e o m étodo interpretativo.

Stanislavski

Stanislavski (Constantin Ser- 
gueievitch Alexeiev) nasceu a 17 de 
janeiro de 1863, em Moscou, filho 
de um rico industrial. Desde muito 
cedo dedicou-se ao teatro, for
mando, na adolescência, um grupo 
para representar na própria casa. 
Em 1885, ingressou na escola dos 
teatros imperiais, mas abando- 
nou-a, insatisfeito com o ensino 
formal. Preferiu estudar sozinho e 
continuou com as encenações em 
sua casa. Em 1887, formou com 
Alexander Fedotov (1863-1909) a 
Sociedade de Arte e Literatura e 
encenou diversas peças: Os Frutos 
da Instrução, de León Tolstói* 
(1891); Uriel da Costa, de Karl 
Gutzkow (1811-1878), em 1895; A  
Ascensão de Joaninha, de Gerhart 
Hauptmann* (1896); e Muito Baru 
lho por Nada e Noite de Reis, de 
Sh akespeare* (1897).

Uma revolução 
no teatro

Os dez anos de existência da So
ciedade de Arte e Literatura servi
ram  para aumentar o prestígio de U m a  v id a  dedicada à criação de um novo teatro . (Ao lado de sua mulher.)
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Stanislavski como ator e encenador 
nos círculos moscovitas.

Em 1897 que aconteceu o fato 
mais importante de sua carreira: a 
criação do Teatro Artístico de 
Mòscou.

O novo conjunto resultou da 
identidade de pòntos de vista entre 
Stanislavski e Vladimir Nemiro- 
vitch-Dantchenko (1858-1943), crí
tico, autor e professor de arte dra
mática. Ambos preocupavam-se 
com as exigências de um novo pú
blico, voltado para os problemas 
sociais e psicológicos, insatisfeito 
com os clássicos e o teatro de vau- 
deville.

O ideal estético de Nemirovitch 
e Stanislavski visava a uma re
forma total do espírito das encena
ções: eles não pretendiam criar 
apenas mais um teatro, mas fazer 
dele um verdadeiro instrumento a 
serviço de uma nova cultura.

Para alcançar esses objetivos, 
preparavam cuidadosamente os es
petáculos. Começava-se pela lei
tura da peça por todos os partici
pantes e no curso de longas 
discussões elucidava-se o estilo, o 
tom, o ritmo de interpretação.

Nos ensaios, procurava-se tradu
zir os resultados em gestos, entona
ções e mímica. No momento da re
presentação, a luz ia diminuindo de 
intensidade até a escuridão e era 
exigido silêncio absoluto. Os tre
chos musicais nos intervalos, co
muns na época, foram suprimidos 
e a música incorporou-se ao espetá
culo.

A primeira peça apresentada foi 
Czar Fedor Ivanovitch (14 de outu
bro de 1898) de Tolstói, à qual se
gui ram-se O Sino Submerso, de 
Hauptmann, e O Mercador de Ve
neza, de Shakespeare. Mas o verda
deiro começo do Teatro Artístico 
de Moscou deu-se com A  Gaivota, 
de Tchecov*. porque suas peças 
continham todos os elementos que 
caracterizavam a nova estética tea
tral criada por Stanislavski. Mais 
que grandes atores, o drama de 
Tchecov exigia um conjunto homo
gêneo, que valorizasse inclusive pe
quenos papéis. No teatro de Stanis
lavski nao havia lugar para 
estrelas: “ Hoje Hamlet, amanhã 
simples figurante”. Por outro lado, 
graças ao cenógrafo Victor Andre- 
vitch Simov (1858-1935), os cená
rios eram fragmentos da realidade. 
Em relação às personagens, os tex
tos de Tchecov exigiam um grande 
refinamento dos atores, de forma a 
saberem sondar o íntimo dos inter
locutores e perceber, através das 
palavras, a ressonância de um pro
pósito aparentemente insignifi
cante, o “trágico das pequenas coi
sas” , como disse Górki*.

O ator no laboratório

Em 1904, Stanislaviski e Meyer- 
hold* criaram um studio que fun
cionava como verdadeiro laborató
rio de novas experiências para 
atores já  formados. Assim, come
çaram  seus trabalhos sistemáticos 
de preparação do ator, o chamado 
método Stanislavski, que consistia 
no treinamento da percepção e da 
imaginação e no uso dessas facul
dades na preparação do papel. Tal
p re p a ra ç ã o  e ra  b a s ta n te  longa , en
volvendo não apenas os aspectos

Com M eyerhold (à dir.), Stanislavski (à esquerda, em  "U riel da C osta") criou seu "studio", onde o ator treinava  
a percepção e a im aginação, para absorver to ta lm ente  os sentim entos da personagem  que representaria.

O naturalism o dos prim eiros trabalhos foi substituído pela ãnfase espacial. 
(Stanislavski em  "B as-fond", de Górki, e "A  Gaivota” , de Tchecov.)

externos das personagens, mas prin
cipalmente suas manifestações ma is 
íntimas, caráter e sua alma.

StanFsiavski realizava uma com 
pleta devassa no interior das perso
nagens e exigia do ator que tudo 
isso fosse transmitido ao especta
dor. Algumas de suas preparações 
chegaram a demorar quase um ano 
e so a partir dessa prolongada e 
profunda intimidade, o ator adqui
ria motivação e conhecimento para 
representar a personagem em toda 
sua complexidade. Com isso, as en
cenações passaram a ser espetácu
los de atores. Os cenários, até en
tão realistas, deixaram de ter muito- 
peso na montagem.

A palavra decisiva

Um dos maiores sonhos de Sta
nislavski sempre foi o de fazer uma 
grande encenação de Shakespeare. 
Resolveu buscar soluções que supe
rassem as que o Naturalismo* lhe 
oferecia. Através de Isadora Dun
can*, entrou em contato com Gor
don Craig* e juntos elaboraram 
uma montagem de Hamlet, em 
1911.

O resultado, contudo, não foi sa
tisfatório, em virtude das concep
ções diversas dos dois diretores. Os 
atores do Teatro Artístico, habitua
dos a centralizar as encenações nos 
seus aspectos humanos, senti- 
ram-se perdidos na suntuosidade 
da decoração geométrica e abstrata 
concebida por Gordon Craig, para 
quem o texto não representava 
mais do que um pretexto.

Dois anos depois (1913), Stanis
lavski voltou ao trabalho de prepa
ração de atores, fundando um se
gundo studio, que ficaria conhecido 
como Primeiro Studio do Teatro 
Artístico de Moscou. Ele criaria 
ainda outros, e essa atividade, além 
da atenção crescente que dava à 
elaboração de trabalhos teóricos, 
pouco a pouco afastou-o dos anti
gos companheiros, particularmente 
de Nemirovitch. Stanislavski era 
também ator, o que o colocava em



maior evidência frente ao público; 
além disso, Nemirovitch discor
dava do companheiro quanto à es
colha das peças,-preferindo textos 
de vanguarda que nem sempre 
agradavam a Stanislavski.

O rompimento sobreveio em 
1917, quando o Teatro Artístico 
preparou a montagem de A  Aldeia 
Stepantchikovo, adaptada de um 
romance de Dostoiévski*. Nemiro
vitch, responsável pela atribuição 
dos papéis, deixou de dar o papel 
de Rostaniev a Stanislavski, que 
pretendia reviver sua interpretação 
de 1891.

Ao desentendimento entre os di
retores, seguiu-se, logo depois, a 
Revolução de 1917 e a conseqüente 
guerra civil. Com isso, o elenco do 
Teatro Artístico de Moscou disper- 
sou-se. Alguns componentes dirigi
ram-se para a Europa ocidental, de 
onde retornariam três anos depois.

Os primeiros anos da Revolução 
foram, assim, negativos para o tea
tro em geral e Stanislavski sofreu 
com isso, perdendo sua fortuna 
pessoal e os meios materiais para 
manter o grupo. Não houve perse
guição ideológica contra o Teatro 
Artístico, poiSj antes da Revolução, 
Stanislavski já  tinha projetado le
var os espetáculos às camadas 
mais pobres da população. Mas, de 
qualquer forma, os revolucionários 
condenavam o realismo burguês e 
pretendiam uma total revisão de 
vai ores.

Diante das dificuldades, Stanis
lavski voltou-se, por algum tempo, 
para o teatro musical. Em 1918, 
reuniu um grupo de jovens artistas 
e alunos do Conservatório de Arte 
Dram ática de Moscou, a fim de en
sinar seu sistema de preparação de 
atores, sob os auspícios do Teatro 
Bolchói. Em 1922, partiu com seu 
elenco para uma longa lournée pela 
Europa e Estados Unidos, só vol
tando dois anos depois. De novo 
em Moscou, retomou o trabalho 
com uma nova geração do Teatro. 
Artístico, que voltava, assim, a fun
cionar regularmente. Para que isso 
acontecesse, foi decisiva uma de
claração anterior de Lênin*: “Se 
existe um teatro do passado que-a 
todo preço deve ser salvo e conser
vado, é o Teatro Artístico de Mos
cou”.

Em outubro de 1928, quando o 
Teatro Artístico festejava seu trigé
simo aniversário, Stanislavski in
terpretava Verchinine em A s  Três 
Irmãs, de Tchecov. Em uma das 
sessões, foi acometido de fortes do
res, mas, graças' a sua disciplina, 
conseguiu levar o espetáculo até o 
fim. Ele havia sofrido uma crise 
aguda de angina pectoris, que 
impediu para sempre sua volta 
para o palco.

Nos anos seguintes, dedicou-se 
exclusivamente ao ensino. Em 
1938, recebeu a Ordem de Lênin e 
uma rua de Moscou passou a ter o 
seu nome. Faleceu a 7 de agosto do 
mesmo ano, deixando algumas 
obras fundamentais de bibliografia 
especializada em teatro. Entre ou
tras, Preparação do Ator, A  Cons
trução do Personagem e A  Criação 
de um Papel.

VEJA TAM BÉM : Ator: Teatro.

Steinbeck expressou o d ram a e a incerteza de vidas simples e humildes.
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ano seguinte, ingressou na Univer
sidade de Stanford, que acabou 
abandonando, sem concluir os es
tudos, em 1925. Interessava-se 
mais pela colaboração nos jornais 
e revistas estudantis do que pela 
biologia marinha — curso em que 
estava matriculado.

Estilo alegórico 
e conteúdo humanista

No mesmo ano de 1925 — após 
ter trabalhado em fazendas, fábri
cas, na construção de estradas e na 
construção civil — , realizou a pri
meira tentativa séria para tornar-se 
escritor, viajando, com esse fim, 
para Nova York. Empregou-se no 
jornal American e vasculhou a ci
dade em busca de um editor para 
seus livros ainda não escritos, 
tendo para mostrar-lhes apenas 
poemas e contos publicados em ór
gãos estudantis. Atendendo a uma 
sugestão do editor Robert Mcbride, 
escreveu um livro de contos que foi 
recusado. Decepcionado, voltou 
para a Califórnia, onde se tornou 
zelador de um rancho. Nas horas 
vagas dedicava-se à literatura e es
creveu Cup o f  Gold (A Taça de 
Ouro), publicado em 1929.

O estilo alegórico de sua obra já 
aparece neste primeiro livro, uma 
novela fantasiosa sobre as aventu
ras do bucaneiro Henry Morgan 
(16357-1688) no Caribe.

O tratamento humorístico e não 
raramente irônico já  está presente 
no segundo romance publicado, 
The Pastures o f  Heaven (As C am 
pinas Celestesj, escrito em 1932. 
Mas os dois primeiros livros não 
lhe asseguraram a profissionaliza
ção como escritor. Em 1933, publi
cou To God Unknown (Ao Deus 
Desconhecido), uma alegoria mís
tica, que fracassou, levando o edi
tor Robert Bailou à falência.

Insistindo ainda em escrever, 
Steinbeck passou a publicar contos 
na North American Review. E se
ria um desses contos, The Murder 
(O Assassino), que mudaria sua 
sorte, ao ser incluído, em 1934, no 
livro O. Henry Prize Stories, uma 
coletânea de narrativas premiadas 
num concurso nacional. Em 1935,

Steinbeck

A maioria dos romances de John 
Ernst Alcibiade Socrate Steinbeck 
tem por ambiente o cenário rural 
da Califórnia, Estado onde nasceu 
(27 de fevereiro de 1902), na cidade 
de Salinas.

Sua mãe era professora e seu pai 
ocupava o cargo de tesoureiro mu
nicipal de Monterey. Ainda muito 
jovem, por influência dos pais, leu 
Dostoiévski*, Milton*, Flaubert*. 
George Eliot* e Thomas Malory 
(início do século XV — 1471), 
cuja Morte de Arthur foi mais 
tarde apontada por Steinbeck como 
uma de suas primeiras influências 
literárias.

Terminou 0  curso secundário na 
Salinas High School, em 1919. No O desemprego foi o tem a de várias de suas obras. (Pintura de I. Soyer.)
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firmou-se como autor de prestígio 
com Tortila Fiat (Boêmios Erran
tes), que recebeu a medalha de ouro 
do Commonwealth Club de San 
Francisco como melhor livro cali- 
forniano do ano.

Os três romances mais impor
tantes de Steinbeck foram escritos 
entre 1936 e 1938: In Dubbions 
Battle (Luta Incerta), publicado em 
1936, O f Mice and M en (Ratos e 
Homens, em 1937), que seria trans
portado para o cinema e para o tea
tro, e The Grapes o f  Wrath (Vinhas 
da Ira), considerado sua obra- 
prima, lançado em 1939. As oscila
ções da crítica em relação a essas 
obras não decorrem de mudanças 
na concepção de mundo do autor, 
mas do engajamento pol(tico dos 
críticos, que as analisaram em fun
ção das próprias posições.

In Dubbions Battle descreve o 
trabalho dos agitadores comunistas 
numa greve de camponeses. Em
bora simpatizante dos grevistas, a 
preocupação central de Steinbeck 
desloca-se do movimento coletivo 
para as posições e interesses indivi
duais e para os motivos que 
atraíam os homens ao Partido Co
munista. A esquerda norte-ameri- 
cara denunciou esse livro, através 
da escritora Mary McCarthy 
(1912- ), em The Nation. À 
discussão aumentou a procura do 
livro e levou as revistas Harper 's e 
Esquire a comprar contos do autor.

The Grapes o f  Wrath conta a ex
ploração a que são submetidos os 
trabalhadores itinerantes e sazo
nais, através da história da família 
Joad, que migrara para a Califór
nia, atraída por sua ilusória far
tura. O livro chegou a ser conside
rado, por muitos, como panfletário 
e até a ser apontado como um do
cumento da história social dos Es
tados Unidos. Na verdade, Stein
beck comportou-se como um 
repórter que descreve os fatos, sem 
opinar, mesmo qyando emocio- 
ftado. Elogiado pela crítica, apon
tado como o acontecimento literá
rio da década, incensado pelos 
marxistas, o livro vendeu meio mi
lhão de exemplares, teve os direitos 
de filmagem vendidos a Hollywood 
e proporcionou a Steinbeck o prê
mio Pulitzer, o troféu dos livreiros 
americanos e sua eleição para o 
National Institute o f  A rts and Let- 
ters.

Em 1938, Steinbeck viajou tam 
bém para a Inglaterra, Suécia, e 
Rússia, escreveu uma coletânea de 
contos, The Long Valley (O Gran
de Vale), e trabalhou com George 
Kaufman na versão para o teatro 
de O f Mice and Men. Em abril de 
1940, participou da filmagem do 
documentário The Forgotten Vil- 
lage (A Aldeia Esquecida), no Mé
xico. Em 1942, divorciou-se da mu
lher para casar com Gwyn Verdon.

Com a eclosão da Segunda 
Guerra, Steinbeck, que se tornara 
amigo do presidente Roosevelt", 
sugeriu-lhe a emissão de dinheiro 
falso para combater o nazismo, 
mas o plano não foi aceito pelo en
tão secretário do Tesouro. Em 
1942, recebeu um convite da Força 
Aérea para escrever Bombs away 
(Lá Vai Bom ba!), livro destinado a 
atrair jovens para o alistamento1 e 
tranqüilizar os pais do temor que 
cercava a aviação.

No mesmo ano publicou The 
M oon is Down (Noite sem Lua), 
novela sobre a guerra na Noruega. 
Em 1943, partiu para o fron t euro- 
eu como repórter do Herald Tri- 
une de Nova York. Ao retornar, 

em 1944, abordou os problemas da 
guerra no roteiro de Nove Homens 
e um  Destino, feito para o cineasta 
Alfred Hitchcock (1899- ).

Saudoso dos tempos das viagens 
com Ed Ricketts, Steinbeck escre
veu, em 1945, Cannery Row  (Cara
vana de Destinos), último livro de 
seu período mais fecundo de produ
ção literária.

N obel de lite ra tu ra

Em 1945, instalou-se em Nova 
York com os filhos do segundo ca
samento, Tom e John. Voltou em 
1947 à atividade literária escre
vendo The Pearl (A Pérola) e fVay- 
ward Bus (O Destino Viaja de Ôni
bus). O primeiro foi filmado no 
México, por Emílio Fernandez 
(1904- ). O segundo, para a 
crítica, foi um fracasso, pois reinci
diu na deficiência já  apontada por 
Edmund Wilson (1895- ) de 
que dificilmente conseguia superar 
a contradição entre a documenta
ção sociológica e a apresentação 
melodramática.
• Em 1950, a peça Burning Bright 
(Incêndio Brilhante) foi rejeitada 
pelo público e pela crítica, tendo 
sido apresentada apenás treze ve
zes. No mesmo ano casou-se com 
Elaine Scott, após o divórcio ,de 
Gwyn Verdon.

Tentou readquirir seu prestígio 
literário com 3  obra East o f  Eden 
(A Leste do Éden), publicado em 
1952 e filmado por Elia Kazan, 
tendo James Dean (1931-1955) 
como.protagonista. Apesar de am
bientado na região em que o autor 
nascera, o romance não teve o su
cesso esperado. Em 1954, tentou 
mais uma vez reafirmar-se com 
Sweet Thursday (Doce Quinta- 
Feira), que também não foi bem 
aceito. Nem a adaptação do ro
mance para o teatro obteve qual
quer sucesso. O conto How Mr. 
Hogan Robbed a Bank (Como o 
Senhor Hogan Roubou um Banco), 
de 1956, e a novela The Short 
Reign o f  Pippin IV  (O Curto Rei
nado de Pepino IV), de 1957, fo
ram apontados como o início de 
sua recuperação. O primeiro enfa
tiza os perigos da rotina; a segunda 
utiliza e desenvolve a lenda do ho
mem que prefere a verdade ao po
der. Sua última tentativa de reafir
mação foi realizada através do 
romance The Winter o f  our Dis- 
content (O Inverno de nossa Deses
perança), publicado em 1961.

Em 1962, surpreso, Steinbeck fi
cou sabendo pela televisão que fora 
agraciado com o prêmio Nobel de 
literatura. Pouco tempo antes, ao 
prefaciar- as histórias em quadri
nhos de Ali Cap, afirmara que esse 
cartunista era o único autor ameri
cano digno de recebê-lo. Após isso, 
Steinbeck desapareceu da cena pú
blica, só voltando a ser notícia du
rante a guerra do Vietnam, quando 
polemizou com o poeta russo Evtu- 
chenko (1933- ), defendendo a 
intervenção americana no conflito.
M o rre u  a  20  de  d e ze m b ro  de 1968,
em Nova York.

O rom ance de Steinbeck, "A  Leste do Éden" foi adaptado à tela.

John Steinbeck  
The Grapes of Wrath
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Um êxito. "Vinhas da Ira". E um fracasso: "O  Destino V iàja de Ônibus"

S t e i n b e c k  p o l e m i z o u  c o m  o  p o e t a  E v t u c h e n k o  a c e r c a  d a  g u e r r a  d o  V i e t n a m .
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Stendhal

Stendhal_ é o mais famoso dos 
171 pseudônimos de Marie-Henri 
Beyle que embora tenha sido um 
dos maiores escritores franceses do 
século XIX , só teria seus méritos 
literários reconhecidos no início do 
século XX.

Marie-Henri Beyle nasceu em 
Grenoble a 23 de janeiro de 1783, 
filho de Chérubin-Joseph Beyle e 
Caroline-Adélaíde-Henriette Gag- 
non. Detestava Grenoble, cujo 
povo tinha simpatias pela monar
quia. E, embora sua família fosse 
a mais aristocrática da cidade, 
transformou-se num republicano 
fanático.

Aos dezesseis anos de idade, de
pois de ter sido um brilhante aluno 
da École Centrale de Grenoble, foi 
para a capital francesa, suposta
mente com a intenção de se m atri
cular na Escola Politécnica, mas 
conseguiu um emprego público, 
graças a seu primo Pierre Bruno, 
conde Daru (1767-1829), alto fun
cionário do Ministério da Guerra.
Em 1799, tomou parte na cam pa
nha da Itália como suboficial de 
dragões. Nesse país, estudou, fre
qüentou teatros, fnuseus, galerias e 
anotou todas as observações que 
lhe ocorriam sobre as coisas e so
bre sua própria pessoa.

Em 1802, deixou o exército e 
voltem a Paris. Sua ambição então 
era tornar-se autor dramático, mas 
após assediar, sem sucesso, a mu
lher do primo e protetor, apaixo- Stendhal: um escritor preocupado em relatar a realidade social e hum ana, 
nou-se pela atriz Mélanie Guilbert, 
seguindo-a a Marselha, onde traba
lhou como atacadista de secos e 
molhados.

Com o fracasso do negócio, re
tornou a Paris, sendo feito oficial 
de Intendência, em 1806, por in
fluência de Daru. Nessa qualidade, 
acompanhou o imperador à Alema- 
nha, seguiu o exercito imperial à 
Áustria, ficando em Viena como 
adjunto do Comissariado de 
Guerra. Novamente em Paris, foi 
nomeado membro do Conselho de 
Estado e Administrador dos bens 
da Coroa. Em 1812. esteve na Rús
sia e assistiu à tomada de Smo- 
lensk, ao incêndio de Moscou e 
participou da trágica retirada para 
Berezina. No ano seguinte, assistiu 
à vitória napoleônica em Baritzen.

Com a invasão estrangeira, foi 
enviado a Grenoble para, sob a di
reção do senador Saint-Vallier, or
ganizar a resistência, demons
trando então ser um funcionário 
enérgico e capaz.

Afastado do emprego público 
pelos Bourbon, com uma reduzida 
pensão, retirou-se para Milão, que 
mais tarde classificaria como “ a 
flor de minha vida". Viveu na Itália 
de 1814 até 1821, (quando foi obri
gado a abandoná-la sob a suspeita 
de espionagem). Nesse período, es
tudou a arte italiana, exercitou-se 
na crítica artística e literária.

Sob o pseudônimo de Louis-Ale- 
xander-César Bombet publicou, em 
1814, seu primeiro trabalho, quase 
inteiramente plagiado, Les Vies de 
H aydn , de M ozart et de Métastase

(Vidas de Haydn, de M ozart e de 
Metastásio). Entre as obras plagia
das encontrava-se Haydine, do es
critor italiano Giuseppe Carpani 
(1752-1825). Denunciado, Henri 
assumiu a própria defesa, simu
lando ser Bombet Júnior, um irmão 
mais novo do acusado. Conseguiu 
distorcer tanto os fatos que Car
pani acabou passando, aos olhos 
do público, como ladrão e menti
roso. Devido ao debate, o livro fez 
grande sucesso, embora nada ti
vesse de original. Em 1817, encora
jado pelo êxito, publicou Histoire 
de la Peinture en Italie (História da 
Pintura na Itália), igualmente pla
giada de vários autores.

A m or: um a p reocu p ação  
constante

Ainda em 1817, publicou, 
usando pela primeira vez o pseudô
nimo Stendhal, Rome, Naples et 
Florence, que apesar do título, 
trata  também de Bolonha e Milão. 
Discorre sobre os hábitos morais 
de cada região, criticando em algu
mas passagens os austríacos, que 
dominavam grande parte do terri
tório italiano. Em Promenades 
dans Rom e (Passeios em Roma), 
lançado em 1829, patentearia uma 
vez mais seu amor pela Itália.

Em 1822, em Paris, Stendhal es
creveu De VAmour (Do Amor), li
vro apresentado como um tratado 
ideologico, mas que é uma teia de 
lirismo, onde, com um rigor mate
mático, classifica quatro tipos de 
■sentjmento amoroso: o amor pai
xão (o único verdadeiro), o amor- 
gosto, o amor-físico e o amor-vai- 
dade. Apesar da profundidade da 
análise e leveza do estilo, não ob-

Suas primeiras.obras m otivaram  grandes polêmicas e críticas veem entes. (A casa e uma caricatura do autor.
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"A  Cartuxa de Parm a” é tida como obra-prim a. (Ilustração de Foulquier.)

teve sucesso. A esse livro segui- 
ram-se Vie de Rossini, em 1823, e 
Racine et Shakespeare, uma de 
suas obras mais importantes, tam 
bém publicada em 1823, em que 
exalta Shakespeare* em relação a 
Racine*, a quem considerava um 
arquiclássico. O escritor, diz Stend
hal, deve ser um intérprete de seu 
tempo. O belo é relativo e sua con
cepção evolui de século para sé
culo. Em 1827, Stendhal publicou 
seu primeiro romance, Àrmance, 
um livro estranho e desconcertante, 
em que revela uma força dramática 
quase cruel. Narra a história do 
amor entre o rico e taciturno Oc- 
tave e Armance, sua prima pobre, 
que a disparidade econômica e so
cial separa, indo ele buscar a morte 
na Grecia e ela entrando para urii 
convento.

Romântico 
sem grandiloqüências

No dia 23 de janeiro de 1828, foi 
fuzilado em Grenoble o ex-semina
rista Antoine Berthet, que, em 
plena missa, disparara contra a se
nhora Michoud de La Tour, sua 
antiga amante. Durante algumas 
semanas, os jornais exploraram o 
estranho caso e Stendhal acompa
nhou apaixonadamente as narrati
vas. Tendo na memória os traços 
do condenado e os lances da histó
ria, começou a esboçar sua perso
nagem mais famosa — Julien Sorel 
— , protagonista de Le Rouge et le 
No ir (O Vermelho e o Negro). Ro
mance psicológico da ambição, Le 
Rouge et le Noir tem por fundo a 
França do período da restauração 
napoleônica, retratada com agudo 
realismo e fantasia transfiguradora. 
Julien Sorel alimenta, sob a veste 
clerical, um sonho de grandeza na
poleônica, e é conduzido, de aven
tu ra  em aventura, à tentativa de as
sassínio da antiga amante e à morte 
libertadora.

Tendo Metternich* recusado en
dossar sua nomeação para um 
cargo diplomático em Trieste, foi 
enviado á Itália como cônsul em 
Civitavecchia. Como não era bem 
visto pelo Vaticano, que incluíra 
Rome, Naples et Florence entre os 
livros proibidos, resolveu não pu
blicar qualquer trabalho enquanto 
exercesse funções oficiais, mas con
tinuou escrevendo.

Em 1832, concluiu Souvenirs 
d 'Égotisme (Lembranças de 
Egoísmo), que retrata suas peripé
cias em Paris. No ano seguinte, ini
ciou Lucien Lewen, romance que 
deixou inacabado e foi publicado 
postumamente (1894). Suspensa a 
composição deste livro, começou a 
escrever La Vie de Henri Brulard, 
minuciosa autobiografia. La Char
treuse de Parme (A Cartuxa de 
Parma), seu último romance e sua 
obra-prima, foi escrito em 1839. Si
tuada na Itália da época das guer
ras napoleônicas, a tram a gira em 
torno das aventuras do jovem 
Fabrício, filho bastardo de um te
nente francês com a jovem Mar
quesa Del Dongo. Apesar da crí
tica entusiástica de Balzac*, a obra 
somente durante o século XX veio 
a ter o devido reconhecimento.

Embora vivendo em pleno Ro
mantismo*. a técnica de Stendhal 
mostrava-se isenta de sentimenta
lismo e grandiloqüência.

Henri queria morrer em solo pá
trio e por isso empreendeu sua úl
tima viagem a Paris, onde morreu, 
na rua, no dia 2 2  de março de 
1842, sob um fulminante ataque de 
apoplexia.

Num de seus cadernos de anota
ções, há uma frase premonitória: 
“Não vejo ridículo algum em mor
rer casualmente na rua”.

VEJA TAM BÉM : Realismo; Ro  
mantismo.

Stockhausen

Descendente de campòneses e fi
lho de um mestre-escola de aldeia, 
Karlheinz Stockhausen nasceu a 22 
de agosto de_ 1928 em Mödrath, 
perto de Colônia, Alemanha. Pro
fessor e teórico de música de van
guarda, é considerado o composi
tor alemão mais importante da 
atualidade.

Começou a estudar piano aos 
seis anos (viria a tornar-se também 
hábil violinista e oboísta). Con
cluiu os estudos secundários em 
1947 e, antes de mudar para Colô
nia, onde se inscreveria na Musik- 
Hóchschule, ganhou a vida to
cando piano em conjuntos de 
danças e dirigindo operetas escola
res. Na Universidade de Colônia, 
estudou piano e teoria. Ao diplo
mar-se em 1951, apresentou como 
tema de dissertação a sonata para 
dois pianos e percussão de Béla 
Bartók*.

Em 1960, produziu dois traba
lhos que não foram publicados, 
uma serie de canções para orques
tra e uma sonata para violino. 
Ainda nesse ano, começou a estu
dar composição* com Frank Mar
tin (1890-. ) e, sozinho, iniciou 
estudos analíticos das partituras 
disponíveis de Schönberg*, Bartók 
e Webern*. O último, de quem era 
escasso o material publicado na 
época, exerceria a influência maior 
sobre seu estilo.

Em 1952, conheceu Herbert Ei- 
mert (1897- ), então crítico do 
Kölnischen Rundschau, que se in
teressou por seu trabalho. Eimert 
deu-lhe certa divulgação e provi
denciou sua inscrição na Escola In
ternacional de Verão de Darms- 
tadt. Nesta cidade, o mais ativo 
centro de compositores de van
guarda, conheceu Olivier Mes-

siaert* e seu discípulo Pierre Boulez 
(1925- ), que influenciariam 
fortemente seu futuro artístico.

Em Paris, estudou com Messiaen 
e, durante breve período, com Da- 
rius Milhaud (1892- ). Influen
ciado por Boulez, freqüentou os es
túdios de música concreta* da 
Rádio de Paris, onde conheceu os 
compositores Pierre SchaefTer 
(1910- ) e Henri Pousseur 
(19 29- ), que exploravam então 
um novo campo: fontes sonoras 
moldadas através de gravações em 
fita, para éxperiências musicais. 
Durante algum tempo, dedicou-se a 
experimentos com esses inventos e 
também aos sons produzidos por 
geradores eletrônicos.

Estilo e sons

Em Darmstadt, em 1952, foi 
apresentado seu primeiro trabalho 
conhecido: Kreuzspiel (Diverti
mento em Cruz), para piano, oboé, 
clarineta e percussão, muito discu
tido entre os estudantes na ocasião. 
A organização da peça é quase 
“geom étrica’, e as linhas melódi
cas dispostas de uma forma tal que 
se deslocam, entrecruzando-se e re
fletindo-se mutuamente, de modo 
sempre convincente aos olhos e aos 
ouvidos.

Durante a estada em Paris, além 
de compor música concreta, Stock- 
hausen fez importantes trabalhos 
para instrumentos tradicionais, 
como Spiel (Divertimento), para 
orquestra, um quarteto para piano 
e três percussões, Punkte (Pontos), 
para orquestra, a revisão dos seus 
Kontrapunkte (Contrapontos), 
para dez instrumentos, e as primei
ras quatro de suas Klavierstiicke 
(Peças para Piano). Punkte nunca 
foi tocada e o autor revisou sua 
versão orquestral em 1962. Spiel 
foi apresentada no Donaueschin- 
gen Festival, no outono de 1952. O 
Quarteto de Piano e Tímpano foi 
tocado em Hamburgo e Munique, 
em 1953. Kontrapunkte, também

K. Stockhausen criou um novo relacionam ento entre com positor e ouvinte.
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Suas pesquisas de laboratório levaram -no a criar a música m atem ática. (À  esquerda, partitura de M ixtur .)

apresentada em Munique em 1953, 
tornou-se, a partir de então, uma 
obra quase que obrigatória em cír
culos vanguardistas.

Kontrapunkte apresenta seis 
combinações de timbres (flauta/fa
gote, clarinete-baixo/clarinete, 
trom beta/trombone, piano, harpa, 
violino/ceio). A peça é tão “mate
mática” quanto musical, mas deli
cada e absorvente.

Em 1953, Herbert Eimert convi
dou Stockhausen a trabalhar na - 
Rádio de Colônia como seu assis
tente, na montagem de urn estúdio 
para a exploração sistemática de 
sons produzidos eletronicamente e 
suas possíveis aplicações musicais.

Em 1953/54, ele concluiu dois 
Estudos Eletrônicos, que expres
sam os resultados de suas pesqui
sas sobre fenômenos acústicos, fo
néticos e de comunicação. Nesses 
dois pequenos trabalhos já  se per
cebe o que os compositores dode- 
cafônicos puderam fazer com a se
rial ização das notas e o que o 
próprio Stockhausen produziu, jo 
gando com todos os componentes 
de uma peça musical.

L inguagem  e técn icas aud itivas

Em 1953, Stockhausen escreveu 
para a publicação Meios, uma aná
lise do Concerto opus 24, de We
bern, e fez conferências sobre esse 
compositor no verão do mesmo 
ano. A música de Webern, que esti
vera quase abandonada, passou a 
se popularizar. O desenvolvimento 
musical corrente em 1954, passou 
a ser classificado pelos críticos 
como a “época de Webern” , e 
Stockhausen aclamado como por
ta-voz da Nova Música.

Herbert Eimert fundou em 1954 
Die Reihe, publicação destinada a 
divulgar a música serial* e nomeou 
Stockhausen editor. O primeiro vo
lume foi sobre música eletrônica e 
no segundo, inteiramente dedicado 
a Webern, Stockhausen escreveu 
dois artigos. Num deles, analisou o 
Quarteto opus 28 daquele composi
tor. No outro, conclamou os ouvin
tes a abandonarem as antigas técni
cas auditivas, uma vez que após 
Schõnberg e Webern era impossível 
ouvir reportando-se a melodias, 
chaves, etc. Definiu a forma como 
“y ma função do tempo" que só per
mite uma variável: a personalidade 
do experimentador — no caso,’ o 
ouvinte. Desenvolveu gradativa- 
mente sua própria linguagem for
mal, que denominou statistical 

fo rm  (forma estatística).

Novos conceitos

Prosseguindo seus Estudos Ele
trônicos,  ̂ Stockhausen voltou à 
composição individual e produziu 
mais seis Klavierstücke, elevando o 
ciclo a dez. A mais surpreendente 
é a n .°  6, em que usa uma nova no
tação e procura controlar rigida
mente o som do piano, além de 
apresentar instruções para adapta- 
çao do trabalho às condições acús
ticas da sala de concerto.

Zeitmasse (Medidas de Tempo), 
de 1955/56, para quinteto de sopro, 
é sobretudo um estudo de métrica 
e tempo, cuja forma é dada pela or
dem. Cada instrumento opera inde
pendentemente e ocorre contra

ponto* não apenas entre vozes, 
mas também entre flutuação- 
tempo: um acelerando numa parte 
é acompanhado pór um ritaraando 
em outra. O esquema métrico é 
completamente livre em alguns 
pontos e controlado em outros.

No trabalho seguinte, Gruppei, 
para três orquestras, o autor aplica 
princípios de relativa autonomia 
para largas massas de som e acres
centa um íiovo conceito: o uso do 
espaço.

Os três trabalhos seguintes são: 
11.“ Klavierstücke, Ziklus e Re

frain. Introduziu neles a probabili
dade como elemento integral de sua 
música. Uma longa folha de papel

que acompanha a 11.“ Klaviers
tücke  traz seus dezenove fragmen
tos escritos. O executante pode co
meçar por qualquer um deles, 
tocando e interpretando livremente. 
Ao fim de cada fragmenw estão as 
indicações de tempo e dinâmica do 
seguinte, que é escolhido pelo exe
cutante. Percorrido o ciclo, o exe
cutante obedece a outras indica
ções até concluir a execução, 
quando toca pela terceira vez um 
fragmento.

Ziklus, outra peça probabiiís- 
tica, para percussão, tem uma par
titura de dezesseis páginas encader
nadas em espiral. O executante 
pode começar por qualquer uma

delas e escolher livremente a dire
ção (para a frente ou para trás), que 
então se torna obrigatória até que 
tenha tocado todas.

Refrain (Refrão),^ também um 
trabalho de percussão, deixa a ins
trumentação* vaga e confere aos 
executantes a escolha do ponto em 
que entra o refrão ou fragmento re
corrente, combinando, do mesmo 
modo que em Ziklus, elementos de
terminados e não-determinados.

A partir de Refrain, o composi
tor rompeu praticamente todos os 
limites “ invioláveis” da música, 
como tempo, espaço, som, forma e 
relação entre compositor e ouvinte.

Gesang der Jüngling (Canto da 
Mocidade), de 1956, para menino- 
soprano e sons eletrônicos, deve ser 
executado através de sistemas ele
trônicos de cinco canais. Carrée 
(1959/60), de quatro orquestras e 
coros, foi feito para quatro canais; 
e pede-se ao ouvinte que “volte a 
cabeça continuamente e feche os 
olhos de tempos em tempos”. Mo- 
mente (1961/62), para soprano, 
quatro corais e trinta executantes, 
e, como Kontakte  (1960), uma sé
rie propositadamente ambígua de 
experiências auto-suficientes. Em 
Momente, foi quebrado “o dua
lismo entre música vocal e instru
mental, entre som e silêncio, entre 
música e ruído”.

No verão de 1957, Stockhausen 
chefiou os cursos de composição e 
análise em Darmstadt. Visitou vá
rios países, onde fez conferências. 
Em 1958, esteve nos Estados Uni
dos e no Canadá, e, em 1962, vol
tou aos Estados Unidos. Seus escri
tos estão reunidos num volume 
publicado em 1963 sob o título 
Momente.

VEJA TAM BÉM : Dodecafonismo; 
Eletrônica, Música; Serial, M ú
sica.Em  execução pública, a obra sofre adaptações. (Rádio de Colônia, 1965 .)
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Stravinski

Igor Feodorovitch Stravinski 
nasceu em Orniembaum, próximo 
de São Petersburgo (atual Lenin- 
grado), a 17 de junho de 1882.

Foi criado num ambiente pre
ponderantemente musical —  seu 
pai, Feodor Ignatievitch Stravinski 
(1843-1902), era baixo na Ópera 
Imperial de São Petersburgo. Aos 
dezenove anos, conheceu Rimsky*- 
Korsakov, que passou a orientá-lo 
pessoalmente a partir de 1907. Em 
1914, deixou definitivamente a 
Rússia, tendo trocado de nacionali
dade por duas vezes: em 1936, pela 
francesa e, em 1945, pela norte- 
americana. Faleceu nos Estados 
Unidos em 1971.

As primeiras ousadias

Ainda como aluno de Rimsky- 
Korsakov, Stravinski escreveu, em 
1909/10, suas primeiras composi
ções de importancia, com influên
cias do mestre: uma ópera, Le Ros- 
signol (O Rouxinol), e um bailado, 
L Oiseau de Feu (O Pássaro de 
Fogo). Entretanto, a plena autono
mia da sua personalidade musical 
começaria a se mostrar, em 1911, 
com o bailado Petruchka. Nele, ou
sou a bitonalidade, isto é, a super
posição de acordes em duas tonali
dades diferentes, procedimento 
pouco utilizado então, que o enca
minharia à politonalidade*.

Entre 1911 e 1912, sua produção 
passou por uma transição, conside
rada particularmente significativa. 
Nessa fase, sensível à atonalidade*, 
çpmpôs Zwesdoliki, le Roi des 
Étoiles (Zwesdoliki, o R ei das Es

trelas), em 1911, para coro mascu
lino e orquestra. Anos mais tarde, 
o próprio Stravinski viria a consi
derá-la, num certo sentido, sua 
composição mais extremista e difí
cil. Debussy* apreciou-a com re
servas, por achá-la “perigosamente 
inclinada^ para o lado de Schõn
berg”. Não se sabe, positivamente, 
se Stravinski já  conhecia a música 
de Schõnberg*, àquela altura. E 
certo, porém, que a 8  de dezembro 
de 1912, em Berlim, assistiu a uma 
das primeiras apresentações do 
Pierro Lunar, do compositor vie- 
nense. A influência deste é patente 
em Tsaraiuki (composta na 
França, em 1913), a ultima das 
Três Poesias da Lírica Japonesa, 
para voz e pequeno conjunto ins
trumental. Nessa obra, encon- 
tram-se os largos intervalos da li
nha melódica, os saltos de flauta e 
outras características do estilo de 
Pierrô. Entretanto, essas breves in
cursões no campo da atonalidade 
ficariam sem continuidade ime
diata na sua produção, que encon
traria nova direção e um marco de
finitivo em Le Sacre du Printemps 
(A Sagração da Primavera), com
posição que o celebrizou.

Uma obra-manifesto

Incorporada ao repertório mo
derno, À Sagração da Primavera fi
gura entre os grandes sucessos po
lêmicos das vanguardas artísticas 
do começo do seculo XX. Com 
posto em 1912, o bailado estreou 
em Paris, no Théâtre des Champs- 
Elisées, em 29 de maio de 1913, 
ocasionando um verdadeiro tu
multo. Ao ouvir o inusitado solo 
inicial de fagote, em registro agudo, 
o compositor Saint*-Saéns reti- 
rou-se indignado, depois de pergun
tar ironicamente que instrumento 
seria aquele. O que chocava o púb- 
blico eram as inovações rítmicas — 
as alternâncias abruptas de ritmos, 
incluindo unidades métricas inco- 
muns —  e a politonalidade, a com
binação simultânea de duas ou 
mais vozes em tonalidades inde
pendentes, por vezes, em ritmos di
versos.

No estudo Stravinski Demeurk 
(Stravinski Resiste), Pierre Boulez* 
(1925- ) afirmaria que A Sa
gração é uma obra-manifesto, “ um 
ponto de referência para todos os

3
ue procuram estabelecer a certi- 
ão de nascimento do que ainda é 

chamado música contemporânea”. 
A seu ver, enquanto o Grupo de 
Viena, constituído por Schõnberg, 
Webern*, Alban Berg*, inovava 
predominantemente a sintaxe e a 
morfologia musicais, em termos de 
melodia* e harmonia*, Stravinski 
renovava o domínio do ritmo, es
cassamente explorado na tradição 
ocidental.

Dentre as obras que se seguiram, 
destaca-se uma série de peças afo- 
rismáticas: as Três Peças para 
Quarteto de Cordas (1914), o con
junto de canções Pribaukti (1914) 
e Berceuses du Chat (Acalantos do 
Gato), de 1915, inspiradas no fol
clore russo. Criou entâo duas peças 
de maior fôlego: Renard (A R a
posa), em 1917, farsa musical que 
inaugura uma espécie de ópera de 
câm ara, com uma apresentação 
nos moldes dos espetáculos circen-"A Sagração da Prim avera" (acim a, cena da prim eira representação) causou polêmica no início do século XX.
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(1920), c^ue foi composta em home
nagem a memória de Debussy.

A sobriedade do estilo musical 
de História do Soldado prenun
ciava o neoclassicismo ou neotona- 
lismo que seria constante de sua 
obra ate meados da década de 50.

O público, mal refeito das explo
sões rítmicas da Sagração da Pri
mavera, passou a presenciar uma 
série de retornos ao passado. Dessa 
forma, Pucinella (1919), balé ba
seado em fragmentos de Pergolesi*, 
constitui uma evocação do século 
XVIII italiano: Mavra (1922), 
ópera burlesca em um ato, e Le 
Baiser de la Fée (O Beijo da Fada), 
de 1928, ressuscitam Tchai
kovski*; a volta a Bach* é a carac
terística do Octeto (1923); Rossini* 
é evocado em Jeu de Cartes (Jogo 
de Cartas), de 1936; a austeridade 
e o hieratismo são traços funda
mentais de peças como Oedipus 
R ex (Édipo Rei), ópera-oratório em 
latim com texto de Cocteau* 
(1927); Apoio  (1928); Symphonie 
de Psaumes (Sinfonia de Salmos), 
de 1930; e da Missa [ 1948), que re
lembra Machault*. A última peça 
desse período é The R a ke ’s Pro
gress ( A  Carreira do Libertino), de 
1951.

A conversão serialista

Apesar de todo o seu brilhan
tismo, o período “neoclássico” de 
Stravinski é considerado, em geral, 
pelas gerações mais novas de com
positores, como um passo atrás em 
sua evolução musical. O autor, po
rém, reservou uma surpresa tanto 
aos seus admiradores como detra
tores. Na década de 50, influen
ciado pelo regente norte-americano 
Robert Craft (1923- ), conver
teu-se ao serialismo. Seu relaciona
mento com a corrente^ oposta não 
se fez, porém, em função de Schõn- 
berg, mas em termos de uma apai
xonada aproximação ao mais radi
cal e obscuro de seus discípulos, 
Anton Webern, então redescoberto 
por Boulez e Stockhausen*.

A partir desse momento, Stra
vinski entrou em nova fase criativa, 
com numerosas obras: Cantata 
(1951/52), O Septeto (1952/53), 
Canções de Shakespeare (1954), In 
M emoriam Dylan Thomas 
(1954), Canticum Sacrum  (1956), o 
balé Agon  (1957), Threni (1958), 
M ovimentos, para piano e orques
tra (1958/59), Um Sermão, Uma 
Narrativa e Uma Oração (1961), O 
Dilúvio (1961/62), Abraão e Isaac 
(1964), Variações (1965) e Ré- 
quiem-Cânticos (1966).

O traço característico de todas 
essas peças é uma certa estilização 
ascética da técnica de doze sons, 
que, embora eficaz, não chega a re
cuperar a vitalidade dos tempos da 
Sagração.

Segundo alguns críticos, o que 
mais interessa na derradeira revira
volta de Stravinski é o gesto de 
grandeza e discernimento de um 
compositor famoso, que foi capaz 
de, aos setenta anos, reformular 
seus conceitos musicais.

VEJA TA M B ÉM : A  tonalidade; 
Dodecajonismo; Politonalidade; Se
rial, Musica.

Na "H istória  do Soldado", o com positor substituiu o canto por narrativa e diálogo. O balé "Pucinella" evoca o 
século X V II I italiano. À direita, trajes para "O  Canto do Rouxinol", uma das suas primeiras composições.

ses (a orquestra de câmara no 
palco, cantores imóveis e acroba
tas); e Les Noces (O Casamento), 
cantata-coral iniciada em 1914, 
mas cuja instrumentação carac
terística (quatro pianos e percus
são) só seria terminada em 1923.

Diretrizes internacionais

Depois dessa fase, notavelmente 
criativa e experimental, Stravinski 
mudou subitamente de orientação 
estética. Assim, com texto do escri
tor Ramuz criou, em 1918, a His- 
toire du Soldat (História do Sol
dado), em que substituiu o canto 
por narração e diálogo, acompa
nhados de um pequeno conjunto de 
instrumentos. Essa obra marcou o 
abandono da inspiração das can
ções russas em favor de diretrizes 
mais internacionais, fundindo rit
mos como a marcha, o paso-doble, 
a valsa, o tango e o jazz*.

No mesmo ano, Stravinski com 
pôs Ragtime para onze instrumen
tos (sopro, cordas, címbalo e per
cussão), reelaborando material de 
procedência jazzística, que o fasci
nava particularmente (timbres e rit
m os' sincopados). Ainda de certa 
forma ligada a suas indagações de 
fundo t im b r ís t ic o  é a peça Sinfo- 
nias para Instrumentos de Sopro Stravinski tocando "A  Sagração da Prim avera". (Caricatura de Cocteau.)

BALLET RUSSE

-J? A/V
CoCTfAU.

D A J ^ "
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descarga de ACTH

os glicocorticóides 
participam da involução 
do sistema linfático; 
bs glicocorticóides, e os 
mineralocorticóides, dois dos 
hormônios produzidos pelo 
córtex supra-renal, são 
elementos fundamentais nas 
alterações orgânicas que se 
processam durante o stress.

A ação do 
agente 
stressante 
repercute 
na hipófise

a linha azul pontilhada indica que 
ainda é discutido o mecanismo pelo 
qual a hipófise age sõbre o estômago úlceras do estômago

hipertrofia da 
os glicocorticóides supra-renal
participam da involução descargas
do sistema linfático '^ ^ ^ .c o r t ic ó id e s

involução do timo

Úlceras, aum ento das supra-renais o'involução do tim o são alterações freqüentes na síndroma de adaptação.

uma resposta generalizada. A cha
m ada “síndrome de adaptação lo
cal”, ao contrário, manifesta-se 
quando o processo atinge apenas 
um a área localizada do organismo. 
Uma infecção numa zona restrita 
da pele, por exemplo, desencadeia, 
além das reações especificas, uma 
síndrome comum a todo estímulo 
agressivo local (conforme a intensi
dade do estímulo, contudo, pode 
ocorrer comprometimento global, 
provocando a síndrome de adapta
ção geral).

O mecanismo do stress ainda 
não foi inteiramente elucidado. 
Nos mamiferos, onde provoca um 
complexo conjunto de reações com 
significados nem sempre claros, ob- 
servou-se que, entre os principais 
órgãos mobilizados na sindrome de 
adaptação gera), se encontram os 
rins. Sao também importantes, no 
processo, os glóbulos brancos (leu
cócitos), principalmente os linfóci- 
tos e eosinófilos; os vasos sanguí
neos, cuja musculatura lisa atua na 
regulaçao da pressão arterial e do 
fluxo sanguíneo para cada área em 
particular; o sistema nervoso; o 
fígado, com seus numerosos siste
mas metabólicos.

A supra-renal: 
um  papel im portan te

O principal órgão envolvido no 
estado de stress e, contudo, a su- 
pra-renal. Também chamada de 
“adrenal”, possui duas estruturas 
com funções e origens embriológi
cas bem distintas: a medula, onde 
é produzida a adrenalina (liberada 
no sangue em grandes quantidades 
durante situações de emergência, 
desencadeia uma série de reações 
necessárias à luta ou à fuga) e o 
córtex associado aos aspectos mais 
característicos do estado de stress.

O cortéx atua de maneira mais 
complexa: inicialmente, os estímu
los procedentes das áreas afetadas, 
por agressão (e conseqüente infla
mação) ou por hiperfunção, agem 
sobre o hipotálamo, no sistema ner
voso central. (Isso ocorre indepen
dentemente de condução nervosa, 
como ficou demonstrado em expe
riências nas quais se bloqueou a 
condução nervosa entre a área afe
tada e o sistema nervoso central, 
por anestésicos ou secção dos ner
vos; ao que parece, o estímulo é 
transmitido por substâncias decor
rentes do catabolismo ou de secre
ção local e que atingem o hipotá
lamo através da corrente 
circulatória.) Uma vez estimulado, 
o hipotálamo passa a secretar uma 
substância que, agindo sobre a hi
pófise anterior, estimula a produ
ção do hormônio adrenocorticotró- 
fico (ACTH, por suas iniciais em 
inglês); esse hormônio é responsá
vel pela regulação da produção dos 
hormônios do córtex da supra-re
nal, os glicocorticóides e os mine
ralocorticóides. Os principais re
presentantes dos primeiros são. o 
cortisol e a corticosterona; exem
plo de mineralocorticóide é a al- 
dosterona. Sob a influência do 
ACTH, há um aumento da produ
ção desses hormônios, que, além de 
outras funções, atuam no metabo
lismo, bem como na manutenção 
do equilíbrio eletrolítico e hídrico 
do sangue.

Stress

Em permanente processo de 
adaptaçao ao meio ambiente, o 
êxito dos seres vivos-face às solici
tações externas e à competição 
com os demais depende de sua ca
pacidade para responder adequada
mente às condições instáveis que os 
cercam. A cada mudança ambien
tal, o organismo deve ser capaz de 
reagir, procurando manter sua uni
formidade interna e realizar as fun
ções biológicas vitais. Assim, toda 
mudança nas condições impostas 
ao organismo, quer resulte de uma 
agressão externa ou provenha de 
uma atividade mais intensa que a 
habitual, corresponde a uma tensão 
ou esforço extraordinário: o cha
mado estado de stress.

Embora cada estímulo provoque 
reações próprias —  a resposta or
gânica a uma agressão microbiana 
não é idêntica ao estado de irrita
ção produzido por um engarrafa
mento de trânsito — , ao lado de 
cada conjunto de respostas especí
ficas encontram-se também certas 
reações comuns a todos os tipos de 
solicitação: são estas que caracteri
zam o stress. Tais reações, que em 
conjunto recebem o nome de “ sín
drome de adaptação geral”, ocor
rem quando a agressão ou as con
dições excepcionais atingem o 
organismo como um todo, exigindo Grande em oção pode levar o organismo a estado de "stress” .
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Provocando condições de irritabilidade, o engarrafam ento de trênsito é um 
fo rte  agente do "stress". O futebol serviria para aliviar tensões.

A supra-renal é, assim, o órgão 
por excelência da homeostase. Par
ticularmente importante na sín- 
drome de adaptação geral é o efeito 
dos corticosteróides nas inflama
ções, sobretudo o efeito antiinfla- 
m atório dos glicocorticóides, que 
talvez façam parte de um esforço 
do organismo para limitar as rea
ções inflamatórias, potencialmente 
prejudiciais; é possível também que 
o incremento da produção de corti
costeróides seja o mecanismo bá
sico do stress, desencadeando to
dos os demais.

Embora freqüentemente confun
dido com situações em que há um 
aumento maciço da adrenalina cir
culante devido à ação da medula 
da supra-renal, o stress pode ser 
causado por numerosos agentes 
que não provocam esta resposta.

A s fases do  progresso

Na síndrome de adaptação geral, 
podem ser distinguidas três fases: 
reação de alarma, resistência e 
exaustão. Na primeira, há diminui
ção de resistencia ao agente do 
stress, correspondendo à mobiliza
ção e depleção das reservas de hor
mônios da adrenal. Posteriormente, 
a resistência do organismo au
menta: é a fase de incremento na 
produção de corticosteróides,

uando o organismo enfrenta con- 
ições adversas e procura eliminá- 

las. Caso isso não ocorra, sobre
vêm a fase de exaustão, quando cai 
rapidamente a resistência orgânica 
e a homeostase é interrompida jun
tamente com as funções vitais: a 
capacidade de adaptação chega ao 
seu limite e o organismo entra em 
colapso.

Embora toda doença provoque 
stress, em determinados casos o or
ganismo pode ser levado à fase de 
exaustão e, finalmente, à morte, en
quanto outras doenças, chamadas 
‘ de adaptação”, decorrem sobre
tudo de mecanismos de reação ex
cessivos ou insuficientes.

É reconhecido o papel do stress 
na etiologia da úlcera de estômago; 
a mesma síndrome de adaptação 
associa-se também a numerosas 
doenças mentais e a problemas de 
ordem sexual. Por outro lado, 
doenças de hipersensibilidade, 
como por exemplo alergias e infla
mações,_ podem ser consideradas 
conseqüência de má adaptação, em 
que a reação orgânica a diversos 
agentes se tornou a própria causa 
do distúrbio.

VEJA TAM BÉM : Circulação; Me
tabolismo; Urinário, Aparelho. Strindberg é considerado um dos iniciadores do Expressionismo no teatro.

Strindberg

August Strindberg nasceu em 
Estocolmo, em 1849. Aos dezoito 
anos, foi estudar medicina na Uni
versidade de Uppsala, mas logo se 
desligou do ambiente universitário; 
passou a dedicar-se inteiramente ao 
teatro, no qual se destacaria como 
importante autor naturalista e pre
cursor do Expressionismo*. Na pri
meira fase de seu trabalho (entre 
1880 e 1890), escreveu peças natu
ralistas polêmicas, abordando pro
blemas sociais e adotando uma 
perspectiva próxima ao socialismo. 
Na segunda fase, iniciada aproxi
madamente em 1891 —  ano de seu 
primeiro divórcio — , dedicou-se a 
obras que, a princípio, apresenta
vam um caráter simbolista e de
pois passaram a apresentar elemen
tos de expressionismo.

Sua origem familiar — era filho 
de um burguês com uma empre
gada doméstica — forneceria o 
tema para O Filho da Criada 
(1886), que descreve numa família 
as oposições observadas na socie
dade. Sua admiração e simpatia 
por causas populares expressa- 
ram-se principalmente em Mestre 
O lo f  (escrita em 1872, e que trata  
de Olof Petri, o iniciador da Re
forma sueca) e Junto aos Campo  
n,eses Franceses (1899).

Em 1876, apaixonou-se pela Ba

ronesa Siri von Essen, com quem se 
casou, depois de fazê-la deixar o 
marido. Alguns episódios tragicô- 
micos desse acontecimento foram 
aproveitados em Confissões de um 
Louco  (1893).

D esequ ilib rado  e fecundo

Em 1883, Strindberg começou a 
demonstrar sintomas do desequilí
brio mental que continuaria a per- 
turbá-lo pelo resto da vida. Foi en
tão para a França, onde passou a 
viver numa colônia de artistas es
candinavos, em Fontainebleau. As 
crises ainda não chegavam a afetar 
sua produção: escreveu ali. vários 
artigos literários, além de uma co
letânea de novelas (Casamentos, 
1884) que lhe valeu um processo 

judicial em Estocolmo. Nesse livro, 
a favor da liberdade sexual e contra
o luteranismo, procurava demolir 
tudo o que se aproximasse de su
perstição e preconceito.

A instabilidade emocional do 
autor ganhou proporções maiores a 
partir de 1886 (epoca da criação 
dos romances naturalistas O 
Quarto Vermelho, O Filho da 
Criada e O Escritor), quando, de
pois de permanecer por algum 
tempo na Suíça, retornou à França. 
São dessa época alguns dramas 
pessimistas que estão entre suas 
melhores obras: O Pai (1887), Ca
maradas, Senhorita Júlia e Credo
res (todas de 1888).

Mais tarde, identificou-se com o 
pensamento de Nietzsche*, espe
cialmente no que diz respeito à no-



380 Strindberg

ção de “ super-homem”. Achava 
que toda a vida social é uma luta 
entre cérebros, em que vence sem
pre o psiquicamente mais forte. Em 
1891, interessou-se pelo ocultismo* 
e casou-se com a jornalista aus
tríaca Frida Uhl, de quem se divor
ciaria alguns anos mais tarde.

Em suas crises, apresentava delí
rios persecutóricos, tendo chegado 
a tentar o suicídio. Descreveu estas 
situações em várias obras, que já  
anunciavam o Expressionismo: Le
gendas (1897), Combate de Jacob 
e O Caminho de Damasco (1898), 
O Sonho (1902) e Sonata dos Es
pectros (1908); na mesma época, 
criou diversos dramas históricos: 
Cristina e Gustav III  (1893). A  
Saga dos Folkung, Eric X IV . Gus
tav Vasa, Gustav A d o lf  (1899), 
Charles X I I  (1901).

Em 1901, casou-se com a atriz 
norueguesa Harriet Bosse, da qual 
se divorciaria em 1904. Depois 
passou a morar num castelo (Torre 
Azul) e dedicou-se a meditações fi
losóficas, que foram reunidas na 
obra Só.

Strindberg usou boa parte de seu 
tempo e de sua obra no combate ao 
movimento feminista. Criou várias

E
ersonagens vampirescas, como 
-aura (de O Pai), que destrói a per

sonalidade do marido, levando-o à 
loucura; Berta (de Camaradas), 
que faz com que seu talentoso ma
rido abandone a arte em função de 
um trabalho rendoso no comércio; 
e Tecla (de Os Credores), que não 
somente absorve as energias de um 
homem, como também leva outro à 
impotência.

O caminho para o 
Expressionismo

Bastante influenciado pelas 
idéias positivistas do século XIX, 
fascinado pelas representações na
turalistas do Théãtre Libre de An
toine, de Paris, e preocupado com 
a luta dos sexos, Strindberg produ
ziu uma de suas melhores peças: 
Senhorita Júlia. A obra relata o 
suicídio da filha de um aristocrata 
sueco, depois de ter sido seduzida 
por um lacaio numa noite de festa. 
A personagem principal é apontada 
como fruto da decadência de uma 
classe, cujo orgulho é ofendido ao 
ceder a um criado, João.

A peça influenciou diversos 
autores modernos (como Eugene 
O’Neill* e Pirandello*, por exem
plo) e abriu algumas proposições 
que seriam bastante exploradas: a 
redução do enredo ao mínimo, a 
eliminação dos atos, o final 
“aberto ’ (cabe ao espectador resol
ver, com sua imaginação, o desen
lace do drama*).

Já com O Caminho de Da
masco, Strindberg inicia a subjeti- 
vação radical da dramaturgia. Os 
lugares e as ações multiplicam-se, 
as personagens desdobram-se, dis- 
sol vendo-se e reconstituindo-se. O 
presente e o passado confundem-se; 
recordações, experiências e sonhos 
misturam-se numa atmosfera sufo
cante, como a de um pesadelo. (Es
ses elementos estão muito próxi
mos ao Expressionismo alemão.) 
Nessa peça — comumente denomi
nada “drama de estações” — , as 
unidades tradicionais (tempo, lu
gar, ação) são substituídas pela

autor podia ser tem a de uma peça. ("A  Esposa Coroada". 1952 .)

unidade da personagem central: o 
espectador acompanha o herói em 
seu caminho, como numa via-sa- 
■cra, onde a continuidade de ação se 
desfaz numa seqüência de cenas 
soltas, sem relação causal. Cada 
cena é autônoma, e as personagens 
são como projeções inconscientes 
da personagem principal.

Em O Sonho, o autor repete o re
curso, misturando recordações, vi
vências, personagens fragmentadas 
e desdobradas que não são senão 
os marcos do passado do próprio 
eu central.

Também são consideradas signi
ficativas as peças que ele escreveu 
por volta de 1907, quando se jun
tou a August Falk, dono de um pe
queno teatro em Estocolmo, mais 
tarde transformado em Teatro 
Strindberg. Nessa época, escreveu 
uma série de peças íntimas (monta
das no teatro de Falk), incluindo 
Tempestade, Casa Incendiada e O 
Pelicano (1907).

A partir de 1910 não escreveria 
m ais para teatro. Nos dois últimos 
anos da vida, resolveu dedicar-se 
ao jornalismo. Seus artigos foram 
coletados no livro Discursos à Na
ção Sueca (1910). Como no início 
da carreira, voltava a atacar a so
ciedade burguesa e a aderir ao so
cialismo; mas não chegou a ligar-se 
à corrente marxista, pois dizia que 
o materialismo o repugnava.

Enfraquecido pelo câncer, sentiu 
a proximidade da morte no dia 13 
de maio de 1912. Tomou a Bíblia 
nas mãos e disse: “Tudo está ex
piado”. Morreu no dia seguinte.

VEJA TA M B É M . Expresslo-
nismo; Teatro.

Qualquer acontecim ento im portante na vida do

A  sedução e o suiciaio ae uma jovem  aristocrata constituem  a tem atica  aa 
peça "Senhorita  Jú lia". um dos m elhores trabalhos do dram aturgo.
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Stroheim

A carreira cinematográfica de 
Erich von Stroheim é considerada 
exemplo típico de como um sistema 
industrial (no caso, o de Holly
wood*) pode subjugar um grande 
poder criador. Expressando-se 
mais pela encenação que pela mon
tagem*, o talento desse cineasta 
pôde transmitir-se (pelo menos em 
parte) nos vários filmes que leva
ram seu nome, dos quais apenas 
um foi preservado integralmente. 
Todos os outros foram remontados 
a pretexto de que “o público não 
entende e quer divertimento”.

Stroheim nasceu em Viena, em 
1885, e morreu em Maurepas, na 
França, em 1957. Dizia chamar-se 
Erich Hans Cari Oswald Marie 
Stroheim von Nordenwald e ser fi
lho de uma dama de honra da Im
peratriz Elisabeth da Áustria 
(1837-1898). Contava também que 
estudara na academia militar aus
tríaca e fora oficial de cavalaria du
rante sete anos, antes de ter a pa
tente cassada por envolver-se num 
duelo. Entretanto, segundo estudio
sos da história do cinema, como 
Georges Sadoul*, Stroheim era fi
lho de um comerciante ou fabri
cante de chapéus, sem a mínima 
origem nobre.

Quando chegou aos Estados 
Unidos, em 1909, ele se engajou na 
cavalaria, onde serviu durante três 
anos. Depois foi vendedor de um 
bazar, guia de turistas, instrutor de 
equitaçao e, no México, capitão do 
Exército.

Em 1914 já  estava em Holly
wood e aparecia como figurante em 
Captain McLean, de Griffith*. Tor
nou-se amigo desse diretor, que o 
convidou para assessor militar nos 
filmes Birth o f  a Nation (O Nasci
mento de Uma Nação, 1915) e In- 
tolerance (Intolerância, 1916).

Como ator, Stroheim tornou-se 
célebre transpondo para a tela a fi
gura grandiosa e quase caricatural 
do militar prussiano tal como o es
pectador médio o imaginava: al
tivo, autoritário, narcisista, brutal e 
aristocrata.

N atu ralism o  e consum o

O primeiro filme de sua autoria, 
e seu primeiro sucesso, foi Blind 
Husbands (Maridos Cegos, 1918), 
com o qual começou a luta cons
tante de Stroheim com os produto
res, através de onze anos e nove fil
mes. Para satisfazer o puritanismo 
norte-americano em relação ao 
tema (infidelidade feminina), a 
cam panha publicitária do filme 
apresentava Stroheim como “o ho
mem que você gostará de odiar” .

Com Foolish Wives (Esposas In
gênuas, 1921), o conflito intensifi- 
cou-se: as exigências de Stroheim 
atemorizavam a produtora Univer
sal. Naturalista fanático, ele quis 
que o cassino de Monte Cario fosse 
reconstituído fielmente nos estú
dios. As filmagens, previstas para 
três semanas, duraram onze. Mas, 
como para muitas pessoas o cusio 
é sinônimo de qualidade, a produ

tora usou os gastos de Stroheim 
como atrativo. Em Nova York, um 
enorme painel, atualizado semanal
mente, anunciava: “Até o dia de 
hoje, foram gastos n mil dólares em 
Foolish Wives, de Von Stroheim”. 
O filme saiu mutilado pelos produ
tores (a versão de Stroheim tinha 
21 rolos, a da Universal apenas ca
torze) e pela censura.

O conflito de Stroheim com os 
produtores não era basicamente fi
nanceiro, como eles afirmavam, 
mas de ordem moral. As reações a 
Foolish Wives eram do tipo desta, 
do crítico cinematográfico do jo r
nal Morning Telegraph: “Este filme 
deveria ser interditado. É um caso 
de alta traição contra a América e 
um insulto à mulher em geral. Eu 
mataria o homem que levasse meus 
filhos a assistir a este filme”.

O naturalismo delirante do au
tor, sua visão quase apocalíptica da 
decadência e das perversões se
xuais davam uma imagem depri
mente da sociedade. E cercavam o 
cineasta de um exército de inimi
gos, cujos soldados eram, segundo 
o historiador Bob Bergut, “o puri
tano, o grã-fino, o imigrante, o cle
rical, o marido enganado ou adúl
tero, a mulher adúltera ou 
ciumenta, o imbecil, o defensor da 
doutrina Monroe, o germanófilo, o 
escravagista” .

Stroheim não recuou, salvo para 
dirigir um filme “ digestivo” que lhe 
foi imposto por contrato, The 
Merry Widow (A  Viúva Alegre, 
1925). Manteve suas propostas em 
filmes como Greed (Avareza, de 
1924, lançado no Brasil como 
Ouro e Maldição), que descreve a 
degradação moral provocada pelo

Como ator. transportou para o cinem a sua própria im agem . ICom  Greta Garbo em  "As You Desire M e " . 1932 .)

Erich von S tro h e im : o poder criador liquidado pelo sistema industrial
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Grande parte do público reconhecia-o só como o m ilitar prussiano, interpre
tado em vários filmes e consagrado em "A  Grande Ilusão", de Renoir.

dinheiro num casal de pequenos- 
burgueses; e em The Wedding 
March (Marcha Nupcial, 1927), 
que seria remontado por Josef 
Sternberg (1894- ).

A aventura terminou com Queen 
K elly (Rainha Kelly, 1928), inter
pretado e co-produzido por Gloria 
Swanson (1899- ), uma “es
trela” da época. A chegada do ci
nema sonoro levou os produtores a 
interromperem as filmagens e a fa
zerem uma montagem com o mate
rial já  pronto, à revelia do autor. 
Stroheim não tinha mais o que fa
zer como diretor.

Voltou a ser ator, escreveu ro
mances (Poto-Poto, em 1933; Pa- 
prika, em 1935) e em 1936 foi para 
a França. Seu tipo de militar prus
siano tornou-o vedete em obras de 
destaque, como La Grande Illusion 
(A Grande Ilusão, 1937), de Jean 
Renoir (1894- ), um dos pou
cos cineastas a reconhecerem o ta
lento de Stroheim já  no início da 
década de 1920.

De volta aos Estados Unidos an
tes da Segunda Guerra, Stroheim 
continuou como ator. Interpretou

Rommel* em Five Graves to Cairo 
(Cinco Covas no Egito, 1943), de 
Billy Wilder (1906- ).

Em 1950, trabalhou em outro 
filme de prestígio: Sunset Boule- 
vard (Crepúsculo dos Deuses), 
também de Wilder. Seu papel é o 
de um grande diretor cinematográ
fico dos tempos do cinema mudo 
que, para sobreviver na nova era de 
som e imagem, torna-se mordomo 
de uma ex-estrela dos anos de 
1920. Para fugir à depressão, a an
tiga “diva” (interpretada por Glo
ria Swanson) relembra os tempos 
áureos mandando projetar frag
mentos do velho Queen Kelly.

Certos críticos viram em Cre
púsculo dos Deuses um exercício 
de sado-masoquismo para o velho 
diretor. Bob Bergut chegou a dizer 
que “ Hollywood vingou-se cruel
mente de Stroheim” fazendo-o tra
balhar nesse filme “que ultrapassou 
até os limites da decencia”.

VEJA TAM BÉM : Cinema; Holly
wood.

Suazilândia

S U M Á R IO

Localização geográfica: África m eri
d ional

Limites: República Sul-A fricana (N, 
0  e S): M oçam bique (L)

Superfície: 17 3 63  k m 2 
População: 4 0 8  0 0 0  hab. — estim a

tiva  de 1970  -•
Capital: M babane (14  0 0 0  hab.) 
Cidades orincipais: Manzini (16 000) 

e Stegi (3 400)
Idiom as: inglês (oficial) e isizulu 
Religiões: protestantism o, c a to li

cism o e anim ism o 
M o e d a : rand su l-africano

Graças à presença de um grupo 
étnico homogêneo (os suazi), o pe
queno Estado de Ngwane — nome 
oficial da Suazilândia desde sua in
dependência, em 1968 —  não foi 
absorvido por seus poderosos vizi
nhos da República Sul-Africana. 
Esse grupo, pertencente ao povo 
bantu , atingiu a região em meados 
do século XVIII, depois de ter sido 
atacado pelos Zulu. Ao fim de um 
século de lutas, os Suazi procura
ram a ajuda da Coroa britânica, 
contra duas ameaças: a dos Zulu e 
a da República Sul-Africana, que 
pleiteava sua anexação.

Os dirigentes britânicos sul-afri- 
canos acabaram por estabelecer na 
terra dos Suazi um governo con
junto, com a participação de um re
presentante do povo nativo. Essa re
gência dupla terminaria em 1902, 
quando os Suazi passaram a ser 
governados apenas por um alto co
missário ingles. Em 1963, a Suazi
lândia recebeu sua primeira Consti
tuição, outorgada por Londres 
cinco anos mais tarde, e transfor
mou-se no Estado de Ngwane, uma 
monarquia independente integrada 
na Commonwealth (Comunidade* 
Britânica de Nações).

A  S u a z i lâ n d ia  t o r n o u -s e  u m a  m o n a r q u ia  in d e p e n d e n te  s e m  r o m p e r  s e u s  la -  
ços com a Inglaterra. (Prim eiro-m inistro, à esquerda, e o chefe de polícia.)
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Embora se conseguisse evitar a 
segregação racial, o país continuou 
economicamente dominado por 
uma minoria branca ausente, geral
mente sediada na República Sul- 
Afrieana.

Riquezas com os brancos

Os pequenos centros urbanos, 
por exemplo, são ocupados pelos 
brancos (cerca de 8 000, em 1970), 
enquanto a população negra vive 
em aldeias circulares, em geral lo
calizadas nas partes sul e leste do 
país.

Rico em recursos naturais, o Es
tado de Ngwane tem apresentado 
certo crescimento econômico, cujos 
resultados beneficiam basicamente 
os capitais vindos do exterior. Vi
vendo na órbita da República Sul- 
Africana, o país tem quase a me
tade de suas terras entregues aos 
brancos, aos quais oferece mão-de- 
obra farta e barata, para empreen
dimentos agrícolas e mineradores.

Com o sistema de plantations, os 
brancos investem nas produções de 
açúcar, algodão, tabaco e frutas, 
que são os principais itens das ex
portações. Já  a produção para sub
sistência é uma das atividades mais 
autônomas dos Suazi, que plantam 
sorgo, milho e milhete e criam ani
mais. Eles possuem cerca de 
450 000 cabeças de gado bovino 
(início da década de 1970) e sua 
atividade é favorecida pela grande 
extensão dos campos e pastagens 
(3/4 da superfície do país).

A insuficiência econômica leva 
grandes contingentes de Suazi à 
Africa do Sul, para trabalharem 
nas minas (nessas ocasiões, a popu
lação de homens adultos fica dimi
nuída de 30% a 40%). Mas essas

Habitado por um a minoria branca e pelos Suazi, o país evitou a segregação racial e conservou suas tradições. migrações periódicas tendem a re-
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A econom ia da Suazilândia baseia-se na agricultura; sua indústria é apenas 
incipiente. (No alto, exploração de m adeira. Em baixo, a capital.)

duzir-se, ante as perspectivas da 
mineração no próprio país: na re
gião ocidental, por exemplo, está 
um a das maiores jazidas de 
amianto do mundo, da qual já  se 
extraíam 40 000 toneladas anuais 
(15% das exportações) no início da 
década de 1970.

Na mesma região, existem jazi- 
daside ferro de alto teor, exportado 
para o Japão, que é também o prin
cipal importador de berilo, de esta
nho e de ouro do país.

A maior parte das produções 
agrícolas e, minerais é exportada 
através da África do Sul, ou por es
trada de ferro até o porto de Lou- 
renço Marques, em Moçambique.

A situação privilegiada dos 
brancos gera fortes descontenta
mentos. Os governantes têm procu
rado ampliar os benefícios educa
cionais aos nativos, além de mudar 
a repartição racial das terras —  os 
poucos grandes proprietários são 
os chamados “fazendeiros de fim 
de semana”, que vêm da África do 
Sul e do Transvaal apenas para ins
pecionar seus domínios. Reivindi- 
cava-se ainda, em 1973, a naciona
lização das minas.

As concessões feitas pelo Estado 
à população negra também contri
buíram para diminuir o fluxo de 
trabalhadores à República Sul- 
Africana. Mas os hotéis, as pisci
nas, os cassinos, os bares, as lojas 
e os mercados locais continuam 
sendo freqüentados, na maioria, pe
los turistas brancos da república vi
zinha.

Praticamente encravada no terri
tório da África do Sul, a Suazilân
dia situa-se na fachada oriental do

continente, na vertente montanhosa 
da África austral.

Aspectos físicos

A região tem um relevo típico: a 
meio caminho dos pontos culmi
nantes da Grande Escarpa (princi
pal traço do relevo sul-africano) e 
das planícies costeiras, há uma su
cessão de faixas descendentes de 
oeste para leste. A primeira delas 
(Alto Veld), com altitude média de
1 200 metros, é uma continuação 
dos montes dos Dragões, coberta 
por abundantes matas e campos. A 
segunda (Médio Veld), com eleva
ções que não ultrapassam os 700 
metros, caracteriza-se por amplos 
espaços cobertos de ervas, inter
rompidos por zonas de cultivo. Na 
terceira faixa (Baixo Veld), suce
dem-se colinas onduladas, com al
titudes entre 150 e 300 metros, 
numa região excessivamente úmida 
e desprovida de árvores altas.

O clima é tipicamente subtropi
cal, com chuvas no verão austral 
(de outubro a março). O relevo in
fluencia muito o regime das chu
vas, que no Alto Veld chegam a su
perar os 2 000 milímetros anuais, 
mas não atingem 700 milímetros 
no Baixo Veld. A hidrografia é fun
damentalmente composta pelas ba
cias dos rios Komati, Ingwavume e 
Usutu, que se orientam de oeste 
para leste e nascem fora das fron
teiras nacionais.

VEJA TAM BÉM : África: Baritu; 
República Sul-Africana.

Subculturas 
e Minorias

Os meios de comunicação* de 
m assa alcançaram, na segunda me
tade do século XX, um poder tão 
grande que se chega a perceber o 
mundo como homogêneo e a cul
tura ocidental parece assumir um 
aspecto universal. As mesmas in
formações, transmitidas para todos 
os continentes, estabelecem uma 
mentalidade que ultrapassa as par
ticularidades locais, fazendo esque
cer as diferenças entre os povos e 
acentuando as semelhanças.

Mas as diferenças ainda são sig
nificativas, pois a humanidade 
criou e mantem diversos modos de 
vida, embora freqüentemente eles 
convivam lado a lado.

Para os antropólogos que estu
dam diversas culturas, torna-se 
difícil definir os limites de cada 
uma delas, porque todos os grupos 
humanos têm uma história de con
tatos e influências mútuas, e estão 
em contínuo processo de mu
dança*. Quanto mais próximos são 
os grupos humanos estudados, há 
maiores semelhanças em sua histó
ria e portanto é maior a dificuldade 
em estabelecer critérios definitivos 
para identificar a especificidade de 
cada sociedade*.

Uma condição indispensável 
para caracterizar e delimitar uma 
cultura* é sua autonomia, isto é, 
sua possibilidade de contínua re
produção. Garantidos os mecanis- 
mos pelos quais se mantêm o tipo 
de apropriação da natureza e a or- 
ganizaçao* social, pode-se afirmar 
que determinado modo de vida tem 
condições mínimas para continuar

a existir, sem que isto suponha es
tabilidade social.

Subculturas: produto de 
sociedades complexas

Quando a antropologia* come
çou a interessar-se por sociedades 
complexas, onde existem camadas 
sociais distintas, o problema da ca
racterização de culturas precisou 
ser colocado de outra forma, pois 
essa estratificação* social implica 
o surgimento de diferentes modos 
de vida.

Nos estudos sobre certas cam a
das pobres ou sobre grupos de imi
grantes — que, apesar de integra
dos numa sociedade, mantêm 
costumes diferentes — , começou a 
ser utilizada a palavra “ subcul- 
tu ra” . Ela designa as particularida
des que definem isoladamente clas
ses ou grupos, embora eles 
mantenham necessariamente entre 
si um certo grau de homogeneidade 
cultural que os torna parte da 
mesma unidade política.

Quanto maior for a complexi
dade de uma sociedade, maiores se
rão a diferenciação interna e a hete
rogeneidade cultural. Entretanto 
somente se poderá falar em subcul
turas quando houver grupos que 
gozem de relativa estabilidade e 

ue mantenham um modo de vida 
iverso do que é mais freqüente no 

resto da sociedade.

Desigualdades geram minorias

As particularidades culturais 
que definem grupos não são apenas 
marcas neutras de diferenças. Em 
geral são também tomadas como 
indicadores da posição social ocu
pada pelo grupo e por isso servem, 
freqüentemente, como pretexto 
para discriminação de minorias.

A rigor, só se pode falar em mi
norias quando um grupo exerce do-

A autonom ia é uma condição indispensável para caracterizar uma cultura.
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Com  o estudo das cam adas pobres ou grupos de im igrantes é que se com eçou a utilizar o term o "subcultura".

A existência das m inorias d6V6 $e principalm ente à presença de flrupos que exercem  dominação sobre outros.

minação sobre outro, impondo res
trições de qualquer ordem (social, 
econômica, política) aos domina
dos. Como grupos sociais, as mino
rias não sao definidas numerica
mente, mas pelas relações que 
mantêm com o grupo dominante ou 
de posição mais elevada. Se, por 
exemplo, sociedades ou povos pri
mitivos e culturalmente distintos 
são obrigados (por qualquer aci
dente histórico) a conviver ou 
mesmo a se fundir, não se pode fa
lar em minoria a não ser que as re
lações entre essas sociedades não 
sejam igualitárias.

Nas sociedades estratificadas, a 
situação é diferente: a atuação do 
grupo dominante como impositor 
de valores e comportamentos cria, 
ao mesmo tempo, um processo de 
homogeneização cultural (para ma
nutenção da sociedade) e outro de 
segregação e auto-afirmação das 
minorias em torno de sua tradição 
e de suas práticas sociais (essa tra
dição e essas práticas servem à se
gregação imposta pelo meio ex
terno e à auto-afirmação no meio 
interno).

As minorias são grupos integra
dos mas discriminados, e que rea
gem à segregação através de uma 
identificação grupai mais acen
tuada. Para definir um grupo mino
ritário, é fundamental, portanto, 
compreender as relações que ele 
mantém com os grupos dominantes
— sem que seja necessário procu
rar traços culturais ou raciais que 
o identifiquem.

Delimitações dos conceitos

Nas sociedades complexas, mui
tas pessoas podem identificar-se 
com grupos políticos, sociais ou in
telectuais não conformistas, que 
não gozam da aprovação dos gru
pos dominantes. Mas, na medida 
em que a adesão a esses grupos não 
é compulsória (ou “natural”), não 
se pode chamá-los de minorias no 
sentido sociológico ou antropoló
gico (embora o termo seja usado na 
linguagem política corrente). Tam 
bém dificilmente lhes caberia a de
signação de subculturas quando 
formam associações com objetivos 
específicos e atuação limitada.

As sociedades estratificadas são 
heterogêneas, com formas diversas 
de participação e oferecem diferen
tes condições de vida. Pode-se es
perar que, mesmo na presença de 
traços culturais gerais numa socie
dade dessas, surjam diversas ma
neiras de viver, distintas entre si 
embora participantes de um mesmo 
modelo geral: essas partes cha
mam-se subculturas. Pode-se con
ceber que uma sociedade gere sub
culturas sem discriminações e sem 
que essas diferenças culturais se
jam  indicadoras de uma posição 
minoritária. Do contrário, isto é, 
havendo discriminação e domina
ção, o termo “subcultura” é supe
rado pelo de “minoria”.

VEJA TAM BÉM : Área Cultural; 
Castas; Classes Sociais; Cultura; 
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ciedade de Massa.
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Substância

O termo latino substantia, que 
corresponde literalmente à palavra 
grega hypostasis (“o que está de
baixo de ), significa aquilo que está 
sob qualidades ou acidentes, ser
vindo-lhes de suporte. Pode-se, 
pois, conceituar substância como 
um substrato que não se altera, 
apesar das mudanças ocorridas nos 
acidentes.

Aristóteles* empregava a pala
vra ousia, que significa “proprie
dade”, no sentido jurídico do 
termo. Substância seria, desse 
modo, o núcleo das propriedades 
essenciais. Mas, de acordo com o 
contexto, substância será o indiví
duo concreto, aquilo que tem uma 
existência independente, ou centro 
de mudança, o substrato ou sujeito 
lógico.

Concepção monista

As diferentes posições em rela
ção ao problema da substância po
dem ser classificadas segundo o as
pecto ontológico. Assim, o 
monismo afirma e existência de 
uma só substância — a unidade 
fundamental, o absoluto, único e 
último de todas as coisas — , à qual 
todo ser é reduzido. Essa unidade 
fundamental pode ser uma única 
classe de substâncias (como que
rem os monistas espiritualistas e 
materialistas), ou uma e somente 
um a substância, como pretendem 
outros filósofos, entre os quais Par- 
mênides*, Plotino*, Spinoza* e He- 
gel*. Ao afirmar a identidade do 
ser e do pensar, Parmênides for
nece subsídios às doutrinas monis
tas posteriores. Já  Plotino chega à 
noçao do Uno como o princípio 
que soluciona a oposição entre o 
sujeito e o objeto. Spinoza resolve 
o problema da dualidade corpo- 
alma graças à noção de substância 
infinita, que contem todos os atri
butos, enquanto Hegel reduz todas 
as coisas e suas manifestações ao 
Espírito Absoluto.

A noção dualista

Em oposição ao monismo, o 
dualismo afirma a existência de 
duas substâncias (a espiritual e a 
material), ou de suas variantes, tais 
como a alma e o corpo, o sujeito 
e o objeto. Essas duas substâncias 
seriam irredutíveis e não-subordi- 
náveis entre si. A distinção entre 
matéria e forma, em Aristóteles, 
constitui um exemplo de dualismo. 
A relação matéria-forma é de com
plementaridade e não de redução 
ou de subordinação.

Em Descartes*, o problema da 
substância aparece na investigação 
do sujeito cognoscente. A alma — 
o “ eu que pensa —  é a única reali
dade do início indubitável. Mas en
quanto substância, ela tem sua con
trapartida: o corpo, isto é, a 
realidade material. A precedência 
da alma em relação ao corpo seria 
apenas de ordem metodologica e, 
na realidade ambos subsistiriam 
em si mesmos.

A filosofia monadológica de Leibniz, por sua vez, representa m uito bem  a posição pluralista. No entanto, para os 
empiristas ingleses como Berkeley (ao centro) e Locke, o próprio conceito de substância seria vazio.

A filosofia kantiana pode pare
cer dualista, na medida em que 
afirma a existência de dois mundos 
(o dos fenômenos e o dos noume
nos) independentes e irredutíveis 
entre si. Somente o mundo fenomê- 
nico pode ser apreendido pelo co
nhecimento humano, enquanto o 
mundo dos noumenos (das coisas- 
em-si) é inacessível por escapar à 
apreensão sensível, ponto de par
tida do conhecimento. Na verdade, 
para Kant, “substância” tem um 
significado diverso do tradicional; 
não é algo objetivo, independente 
do pensamento humano, mas sim 
um a das categorias (conceito a pri- 
ori) que fazem parte da estrutura 
do sujeito cognoscente e, portanto, 
constitui uma das condições a prio- 
ri do conhecimento.

Concepção pluralista

O pluralismo afirma a existência 
de múltiplas substâncias, todas ir
redutíveis e independentes entre si. 
Nega qualquer tipo de interação 
entre as várias substâncias, embora 
pressuponha, em geral, um princí-

Í
)io capaz de hierarquizar e estabe- 
ecer diferenças de natureza quali

tativa entre as substâncias.
Para Leibniz*, as mônadas são 

substâncias simples sem diferencia
ção interna. Embora asseme
lhem-se aos átomos, não possuem 
realidade material, constituindo 
atividade, por excelência.

Segundo o pluralismo harmônico 
de Leibniz, as mônadas são indivi- 
duadas e absolutamente unitárias; 
o universo seria, dessa forma, 0  
composto dessa divÈrsidade de 
substâncias, desde as mais obscu
ras e indistintas até as mais claras 
e distintas.

Já  para os empiristas ingleses 
Locke*, Berkeley* e Hume*, e falsa 
toda especulação em torno do pro
blema das substâncias. O conheci
mento seria limitado à apreensão e 
à conjugação de dados sensíveis.

VEJA TAM BÉM ; Determinismo; 
Empirismo; Essência; Fenome- 
nismo; Percepção.

Descartes adm ite  a existência de duas substâncias: o corpo e a álm a. A 
precedência desta em  relação ao corpo é apenas de ordem  m etodológica. 
Kant (à direita) tam bém  é dualista quando considera que há dois mundos 
(dos fenôm enos e dos noumenos) independentes e irredutíveis entre si.

O monismo afirm a a existência de uma só substância, a unidade fundam en
ta l, que pode ser uma única classe de substâncias, de acordo com espiritua
listas e m aterialistas, ou um a e som ente uma substância, como pretendem  
outros filósofos, entre os quais Plotino (à esquerda) e Spinoza.
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Substâncias 
Puras

U m  sistema heterogêneo não apresenta as mesmas propriedades em  toda  
sua extensão. Assim, uma mistura de dicrom ato de potássio, cloreto de só
dio e óxido de cálcio é heterogênea; isoladam ente, cada um deles constitui 
um  sistema hom ooêneo. São substâncias puras: têm  composição fixa.

Um sistema químico é heterogê
neo quando não apresenta as mes
mas propriedades em toda sua ex
tensão — por exemplo, o granito, 
que é constituído de partes distintas 
(quartzo, mica e feldspato) —  facil
mente visíveis. Uma mistura de sal 
e açúcar também é heterogênea 
(embora não pareça a olho nu): 

uando observada ao microscópio, 
istinguem-se dois tipos de cristais. 

No entanto, isoladamente, quartzo, 
mica, feldspato, sal e açúcar apre
sentam propriedades que não va
riam ao longo de sua extensão: 
cada qual constitui um sistema ho
mogêneo; quando associados, cada 
um é uma fase  do sistema heterogê
neo que formam.

Os sistemas homogêneos divi
dem-se em dois grupos: as misturas 
homogêneas e as substâncias puras 
ou espécies químicas, que se carac
terizam por apresentar composição 
fixa e, portanto, pontos de fusão e 
ebulição constantes.

Por outro lado, as misturas ho
mogêneas têm composição e pon
tos de fusão e ebulição variáveis. 
Assim, colocando-se sal de cozi
nha (NaCl) em água (ao nível do 
mar), ele se dissolve, resultando 
uma solução incolor, aparente
mente igual à água pura, e apresen
tando propriedades iguais em toda 
a sua extensão. No entanto, a tem
peratura de ebulição da água, nes 
sas condições, é superior a 100°C, 
e depende da concentração de sal 
na agua. Além disso, enquanto a 
água evapora, a temperatura da  so
lução nao permanece constante: 
continua a elevar-se até a evapora
ção total. Durante o processo, a 
proporção sal/água aumenta pro
gressivamente, mas a mistura man
tém, em cada caso, as mesmas pro
priedades em toda a sua extensão.

Pureza, um conceito relativo

As substâncias puras podem ser 
simples e compostas. As primeiras
—  também chamadas espécies 
químicas simples” ou “elementos 
químicos” —  são formadas por um 
unico tipo de átomo*, como, por 
exemplo, o hidrogênio (H2), o oxi
génio (0 2), os metais, etc. As subs
tâncias puras compostas (ou “com
postos químicos ), como água 
(HjO), cloreto de sódio (NaCl), 
etc., compõem-se de mais de um 
tipo de átomo.

Além das propriedades gerais, 
comuns a toda matéria, e das pro
priedades funcionais (comuns a um 
grupo de substâncias), as substân
cias puras apresentam proprieda
des específicas e definidas, que po
dem ser organolépticas (cor, sabor, 
odor, brilho, etc.), físicas (ponto de 
fusão e de ebulição, densidade, ca
lor específico, solubilidade, etc.) e 
químicas (relativas às reações com 
outras substâncias).

As propriedades ou constantes 
físicas das substâncias são utiliza 
das como critérios de pureza por

que podem ser comparadas aos va- 
lores-padrão, estabelecidos para 
cada substância. Dessa forma, pu
reza é um conceito relativo, pois 
depende dos critérios e da precisão 
dos métodos_ utilizados, e do fim a 
que a substância se destina (pode 
ser considerada pura para fins far
macêuticos e impura para pesquisa 
química).

É sempre conveniente utilizar 
mais de um critério de pureza, para 
evitar erros. Existem misturas*, por 
exemplo, que, a determinada pres
são e composição, comportam-se 
como substâncias puras. E o caso 
das misturas eutéticas, como_ a de 
sal e gelo, que, em proporção de 
1/3, funde à temperatura constante 
de - 20°C; porém, cada um fundirá

isoladamentè quando a pressão ou 
a proporção dos componentes for 
diferente.

O mesmo acontece com as mis
turas azeotrópicas, que, a determi
nada pressão e composição, pos
suem ponto de ebulição constante, 
sempre inferior ao de um de seus 
componentes em estado puro. É o 
que ocorre com água (4,5%) dissol
vida em álcool (95,5%); os dois en
tram em ebulição a uma tempera
tura constante e destilam juntos, 
como se fossem uma substância 
pura.

VEJA TAM BÉM : Misturas e 
Combinações; Sistema.

A filtração é um processo mecânico 
para separar as fases do sistema  
heterogêneo e um dos modos de 
aum entar a pureza das substâncias.
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A presença de impurezas m odifica a tem peratura  de fusão das substâncias. É o caso do benzeno contendo álcool 
como m atéria im purificante: quanto m aior a porcentagem  de álcool, m enor o ponto de fusão do benzeno.

A destilação é o meio tradicional de 
determ inar-se, nos líquidos, o 
ponto de ebulição —  propriedade  
utilizada como critério de pureza
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Sucessão

Quando um presidente, primei
ro-ministro ou outro importante di
rigente político de um país é substi
tuído, pode acontecer que a única 
mudança observada esteja no nome 
do novo titular. E isso ocorre efeti
vamente no caso de governantes de 
idade avançada, ou de líderes poli
ticamente desprestigiados, cuja su
cessão se faz ‘sem solução de con
tinuidade” . Entretanto, o que 
acontece em geral não é a mera 
substituição de pessoas. Uma su
cessão significa quase sempre mu
danças nas diretrizes de governo 
—  com suas implicações políticas 
e econômicas — e recomposição 
das bases de apoio e interesses so
ciais mais diretamente representa
dos no aparelho do Estado.

Para o homem comum os mo
mentos de sucessão colocam-se 
quase fundamentalmente em ter
mos de conflitos de personalidades. 
Ele associa sucessão apenas a uma 
substituição de pessoas nos cargos 
oficiais, ou seja, a um processo ins
titucional. Alem disso, ele não é ca
paz de perceber os problem as de 
ordem política, economica e social 
como coisas inter-relacionadas; ao 
contrário, tais problemas ocupam 
para ele, compartimentos separa
dos e incomunicáveis.

Momento crítico.

Os observadores mais atentos e 
sistemáticos percebem o processo 
sucessório de maneira quase in
versa. Vêem aí o momento mais 
crítico e revelador da vida política, 
pois é quando se apresentam as pri
meiras pistas sobre as mudanças 
nas formas de encarar os diversos 
problemas nacionais. Para eles, o 
candidato representa todo um 
corpo configurado de interesses e 
proposições, com flagrantes in
fluências em todas as áreas da vida 
social. A sucessão não é compreen
dida apenas como um processo ins
titucional — embora seja basica
mente isso — , pois sempre vem 
acompanhada de medidas substan
tivas de política econômica, educa
cional, internacional e outras.

Os problemas políticos e institu
cionais não se isolam das outras es
feras da vida social (economia e 
política são elementos que se entre
laçam mutuamente). Grande parte 
da luta sucessória prende-se a sím
bolos e personalidades; o acesso às 
principais posições de governo 
pode ser a culminação de carreiras 
importantes e poderosas.

Em geral, seja qual for o sistema, 
os cientistas políticos consideram a 
sucessão *um momento crítico — 
um seguro índice do modo de fun
cionamento desse sistema e, por
tanto, uma espécie de espelho do 
seu desenvolvimento e da sua_esta
bilidade. Condensando tensões e 
interesses dos mais diversos tipos, 
a sucessão deve refletir importantes 
variações na própria estrutura dos 
regimes. A existência ou não de 
procedimentos regulares — explíci
tos e aceitos pela maioria ou pelo

menos pelos atores estratégicos do 
jogo do poder —  pode, por exem
plo, indicar uma medida segura de 
institucionalização ou estabilidade 
de um regime.

Tipos de sucessão

As monarquias ou autocracias 
tradicionais regem-se pelo princí
pio da sucessão hereditária, co
mum quando a participação popu
lar na vida política é muito 
limitada. Aparentemente, trata-se 
de uma base segura para a solução 
do problema sucessório. Na ver
dade, porém, é apenas relativa
mente segura, já  que há certas exi
gências — escala de descendência 
segundo o nascimento, por exem
plo — que podem suscitar dúvidas 
e conflitos. Além disso, nada ga
rante que a família real tenha fi
lhos, ou que eles sejam do sexo pre
visto pelas regras sucessórias. 
Também não há garantias sobre as 
condições intelectuãis e psicológi
cas do sucessor. A sucessão heredi
tária  concentra, ainda, os conflitos 
políticos subjacentes no interior da 
casa real, quando o monarca go
verna de direito e de fato.

O surgimento dos regimes presi
dencialistas, no início do século 
XIX , e a transformação das mo
narquias absolutas em monarquias 
constitucionais conduziram a no
vos tipos de processos sucessórios.

Nas democracias liberais, sob 
um regime presidencialista ou sob 
uma monarquia constitucional, o 
objetivo foi transferir para o eleito
rado a tarefa de escolher os gover
nantes efetivos (presidente ou pri
me iro-m in istro). Mas, mesmo 
assim, o eleitorado não determina 
direta e regularmente o conteúdo

Eleições: para uns, uma festa: para outros, o m om ento crítico da nação. específico das diretrizes a serem se

Nas m onarquias constitucionais, transferiu-se para o eleitorado a tarefa  de escolher os governantes efetivos.
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guidas: são os partidos políticos 
que realizam a escolha dos candi
datos, os quais personificam gran
des diretrizes para o governo se
guinte. De qualquer forma, a 
simplicidade e impessoalidade 
desse mecanismo — critério im
portante para a estabilidade de 
qualquer processo sucessório — , 
e um rígido calendário eleitoral, 
transferem a decisão para o eleito
rado, que passa_ a ser uma espécie 
de juiz em relação ao governo.

Os regimes autoritários 
e a sucessão socialista

Nas primeiras décadas do século 
X X, reagindo ao processo sucessó
rio democrático que incorporava 
forças conflitantes da sociedade, 
começou a se expandir uma nova 
tendência na arena política de di
versas nações: os regimes autoritá
rios. Nesse caso, o processo suces
sório é, normalmente, uma 
cooptação (escolha do chefe de go
verno pelos principais líderes do 
núcleo de poder).

Há semelhanças entre o modo de 
sucessão dos regimes capitalistas e 
o de alguns regimes socialistas. É 
o caso, por exemplo, de Cuba, 
China e Iugoslávia, onde, em 
meados da década de 70, ainda não 
se efetivara a transição para uma 
segunda ou terceira geração de 
líderes. A União Soviética, por seu 
turno, é o país socialista que mais 
se aproxima de uma regularização 
institucional: depois das lutas in
tensas pela sucessão de Lênin* 
(culminando com a ascensão de 
Stálin* e o afastamento de 
Trôtski*) e da morte de Stálin, o 
controle sucessório escapou das 
mãos do Partido Comunista, sendo 
disputado entre as Forças Arm a
das, os altos burocratas e os admi
nistradores de empresas estatais; 
aparentemente, a regularização co
meçou a se esboçar a partir da su
cessão de Kruschev*. quando o 
controle pelo partido foi reafir
mado. Em países ainda dirigidos 
pelos líderes de suas revoluções — 
como é o caso de Cuba, com Fidel 
Castro (1927- ), e da China, 
com Mao Tsé-tung — , os chefes de 
governo e de partido são considera
dos a encarnação simbólica das 
transformações sociais havidas e, 
por [sso, mantidos no poder. A su
cessão desses líderes parece se 
aproximar daquilo que Max We- 
ber* denominou de “carisma insti
tucional” : a transferência do prestí
gio simbólico do chefe 
revolucionário para um aparato 
burocrático.

Direito sucessório

Em direito, o termo “sucessão" 
significa a transferência de qual
quer bem de uma pessoa para outra 
C‘sucessão inter vivos": o compra
dor torna-se sucessor do antigo 
proprietário) e também a transfe
rência da herança ao herdeiro, por 
morte de alguém. Num sentido co
mum, essa herança é o conjunto do 
património deixado e compreende, 
além dos bens* materiais, direitos 
e ações, todas as dívidas e eqcar- 
gos. Num sentido estrito, herança é 
a parte ou o quinhão do acervo he
reditário que cabe a uma pessoa.

Após a m orte de Franco (direita), o poder na Espanha passou ao Príncipe Juan Carlos de Bourbon (esquerda).

Ao tratar da matéria, no capítulo 
Do Direito das Sucessões, o Có
digo Civil brasileiro de 1916 (Ar
tigo 1 573) estabelece duas formas 
de sucessão: por disposição de úl
tima vontade (testarnentaria) e em 
virtude de lei* (legítima). Esta úl
tima aplica-se aos casos de não ha
ver testamento, o testamento cadu
car ou ser anulado judicialmente. 
Nessa situação,, os herdeiros são 
chamados legítimos ou necessários 
e estão expressamente indicados na 
lei, segundo esta ordem de vocação 
hereditária: descendentes, ascen
dentes, cônjuge sobrevivente, pa
rentes colaterais e patrimônio pú
blico (de Estados, Distrito Federal 
ou União).

A situação se modifica quando 
há testamento. Se o testador tem 
herdeiros necessários —  descen
dentes e ascendentes sucessíveis 
— , poderá dispor de apenas me
tade de seus bens, no testamento. 
Seu patrimônio será dividido em 
duas partes iguais: a legítima, que 
cabera aos herdeiros necessários, e 
a disponível, que o testador poderá 
deixar ao cônjuge sobrevivente, a 
outros herdeiros ou até mesmo a 
estranhos, desde que observadas as 
restrições legais. Se o testador é ca
sado em regime de comunhão uni
versal, a metade dos bens do casal 
pertencerá ao outro cônjuge e o 
cálculo da herança legitima e da 
testamentária será feito levando-se 
em conta apenas a metade que cabe 
ao testador.

Existe também a sucessão con
tratual, re c o n h ec id a  p o r  a lguns 

M uitas vezes, a personalidade influi na reeleição. (Charles De Gaulle.) capítulos do direito.
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Aceitação e renúncia

Os herdeiros, legítimos e testa- 
mentários, devem aceitar a herança 
para que possam suceder à pessoa* 
que deixou os bens (chamada “de 
cujus”). Com a morte da pessoa, 
abre-se a sucessão e transmitem-se, 
desde logo, aos herdeiros o domí
nio e a posse civil da herança, inde
pendentemente de qualquer ato de
les. Mas a posterior aceitação é 
necessária, pois ninguém pode ser 
herdeiro contra a própria vontade. 
Os herdeiros têm o direito de re
nunciar à herança. A renúncia deve 
ser formulada expressamente e 
constar de escritura pública ou de 
termo nos autos do inventário (pro
cesso que tem como objetivo a apu
ração dos haveres deixados pelo fa
lecido, a fim de repartidos' entre 
seus herdeiros), devidamente ho
mologado pelo juiz.

Em caso de aceitação, a res
ponsabilidade* dos herdeiros pelas 
dívidas do de cujus não alcança os 
encargos superiores às forças da 
parte que lhes coube na herança 
(Código Civil brasileiro, Artigo
1 587).

Os herdeiros não respondem, 
portanto, por débitos do de cujus, 
quando os recursos da herança fo
rem insuficientes para atender ao 
pagamento dos mesmos. E, nas si
tuações em que a dívida chega a 
absorver todo o acervo hereditário, 
a herança deixa de existir.

Heranças

Herança jacente é a que perma
nece sem dono —  embora se tenha 
aberto a sucessão — , porque os 
herdeiros não aparecem, ou, se 
existem, são desconhecidos.

O Código Civil brasileiro, por 
exemplo, prevê casos de jacência 
da herança com testamento e sem 
testamento. Se não existe testa
mento, há duas hipóteses: quando 
inexistem herdeiros conhecidos ou 
quando os herdeiros renunciam. Se

há testamento, caracteriza-se a ja 
cência da herança no caso em que 
o herdeiro instituído deixa de acei
tá-la e o falecido não deixou cônju
ge ou herdeiros presentes (descen 
dentes, ascendentes ou colaterais su
cessíveis notoriamente conhecidos).

A herança jacente é então arre
cadada e colocada sob a guarda, 
conservação e administração de 
um curador, até que se pratiquem 
as diligências necessárias à locali
zação dos eventuais herdeiros.

Se eles não são localizados O 
Código Civil (Artigo 1 593) estabe
lece a vacância dos bens da he
rança jacente: por decisão judicial, 
reconhece-se a não-existência de 
herdeiros a quem atribuí-la.

Decretada a vacância, os bens fi
cam em poder do Estado, mas 
ainda não em definitivo. Os herdei
ros (se aparecerem) dispõem de 
cinco anos para reclamarem os 
bens. Decorrido esse prazo, a he
rança arrecadada incorpora-se defi
nitivamente ao domínio público (do 
Estado ou do Distrito Federal, se 
o de cujus tiver sido domiciliado 
nas respectivas circunscrições; ou 
da Uniao, se o domicílio tiver sido 
em território ainda não constituído 
em Estado). União, Estado ou Dis
trito Federal ficam obrigados a em
pregar os bens assim adquiridos em 
fundações que se destinam ao de
senvolvimento e expansão do en
sino universitário.

Quando os bens forem insufi
cientes, serão convertidos em títu
los da dívida pública, até que, atra
vés de rendimentos e novas 
arrecadações, venha a se completar 
o capital que é necessário à consti
tuição dessas fundações.

VEJA TAM BÉM ; Bens; Conflito; 
Democracia; Desenvolvimento 
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blica.

Sudão

S U M Á R IO

L o c a liz a ç ã o  g e o g rá fic a : nordeste da 
África

L im it e s : Egito e Líbia (N); Zaire, 
Uganda e Quênia (S): Etiópia e 
mar Verm elho (E); Tchad e Repú
blica C entro-A fricana (O) 

S u p e r f íc ie :  2 5 05  813  km 2 
P o p u la ç ã o : 16 7 0 0  0 0 0  hab. (1972 ) 
C a p it a l:  Khartum  (255  7 4 0  hab.) 
C id a d e s  p r in c ip a is :

Om durm an (252  4 3 0  hab.); 
Khartum  Norte (123  0 5 0 ): Port 
Sudan (1 10  000): W ad Me- 
dani (70  0 00 ): E l-Obeid (68 170): 
A t-b a ra  (55 670)

Id io m a s :  árabe, falado no norte  do 
país, p o r 40%  da população: d ia le 
to s  cam íticos, sudaneses e n iló ti-  
cos, no sul, utilizados por 58%  da 
população 

R e lig iõ e s : m uçulm anism o, ao norte  
(40%  da população); seitas fe ti-  
chistas, no sul (58% ); cris tian ism o 
e outras (2%)

P o rto s  p r in c ip a is :  Port Sudan, Sua- 
kin e Haiya 

A e ro p o rt o s  p r in c ip a is :  Khartum  e 
Port Sudan 

F e rro v ia s : 5 4 0 0  km 
U n id a d e  m o n e tá ria : libra esterlina 

sudanesa, de 100  piastras

De 2150 a 1580 a.C., o norte do 
atual Sudão foi ocupado pelos 
egípcios, enquanto o resto do terri- 
torio permanecia inteiramente des
conhecido. Por volta do ano 500, 
o domínio egípcio já  havia se di
luído. Os núbios eram os principais 
representantes da população local.

No século VII, os árabes pene
traram  em território sudanês, após 
conquistarem o Egito. Fundaram 
diversos sultanatos nas regiões cos
teira e setentrional, divulgando o 
islamismo*. Durante os séculos se
guintes, a ocupação islâmica am- 
pliou-se e consolidou-se, embora a 
unidade territorial fosse prejudi
cada pela existência de diversos 
sultanatos semi-autônomos. Mas as 
rivalidades entre os chefes árabes 
facilitaram a penetração de outros 
povos.

Aproveitando-se da situação, 
Mohamed Ali (1769-1849), que 
ambicionava estender seus dom í
nios até o alto curso do Nilo, ocu
pou, em 1820, a parte oriental do 
Sudão. Estabeleceu a capital em 
Khartum e iniciou a conquista das 
demais regiões.

A ineficiência dos governantes 
estrangeiros e a intervenção britâ
nica no Egito propiciaram, em 
1881, uma revolta dos negros suda
neses, chefiados por Mohamed Ah
med ibn-Seyyd Abdullah 
(18437-1885), conhecido como 
Mahdi, “herói nacionai” . Sete anos 
depois, uma expedição anglo-egíp- 
cia derrotou os partidários de 
Mahdi, submetendo o país à tuteja 
britânica, com o nome de Sudão 
Anglo-Egípcio.

Quando o Egito se libertou da 
dominação colonial, os sudaneses 
iniciaram o movimento pela inde
pendência que afinal foi procla-

C lim a  e s o lo  fa v o re c e m  a a g ric u lt u ra ,  d a  q u a l d e p e n d e  a m a io ria  d o  p o vo .
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mada a l.° de janeiro de 1956. Mas 
os problemas internos, decorrentes 
principalmente das diversidades de 
raças, crenças e costumes, conti
nuaram dificultando a instauração 
da normalidade política e adminis
trativa.

O governo resultante do golpe de 
Estado, desfechado a 25 de maio de 
1969 pelo Coronel Gaafar Nu- 
meiry, instaurou um regime centra
lizado e autoritário. Em julho de 
1971, fracassou o golpe conduzido 
por oficiais das Forças Armadas, 
com apoio do Partido Comunista 
Sudanes, com o objetivo de depor 
o chefe de Estado. Após isso, G aa
far Numeiry outorgou uma consti
tuição provisória, que dispunha so
bre a eleição do presidente da 
República por voto popular, para 
mandatos de seis anos.

Desde que assumiu o poder, Nu
meiry procurou imprimir a seu go
verno uma orientação nacionalista.

Um território plano, mas 
semideserto

O território do Sudão — o mais 
extenso país da África — apre
senta conformação física simples. 
A maior parte e constituída pelas 
planícies que acompanham o longo 
curso do Nilo e seus afluentes — 
que corta o país de norte a sul — 
e pelos planaltos circundantes. A 
nordeste, uma barreira com cerca 
de 2 000 metros de altitude esten- 
de-se ao longo da faixa litorânea do 
mar Vermelho; a sudeste, er- 
guem-se os planaltos da Etiópia; a 
oeste, o complexo montanhoso de 
Djebel M arra interpõe-se entre as 
planícies do Tchad e do Nilo, e a 
sudoeste, entre as bacias do Nilo e 
do Congo.

O clima, embora quente, carac- 
teriza-se por acentuadas oscilações, 
devido à diversidade do regime de 
precipitações. As regiões próximas 
ao equador são quentes, úmidas e

chuvosas. À medida que se avança 
para o norte, porém, as chuvas es
casseiam, a vegetação se rarefaz e 
a rede hidrografica se debilita — 
com exceção d a  Nilo, que mantém 
seu nível. A temperatura máxima 
(52,2°C) foi registrada em Wadi- 
Halfa (cidade inundada pelas águas 
da represa de Assuã), na fronteira 
com o Egito. A temperatura média 
do país situa-se em torno de 30°C.

Á vegetação acompanha as va
riações climáticas, apresentando 
uma série de formações dispostas 
em faixas regulares que se esten
dem de norte a sul: a primeira, na 
zona deserta e arenosa, com
preende uma vegetação escassa; a 
segunda, semi-desértica, é parcial
mente recoberta por estepes e, onde 
as chuvas são menos reduzidas, por 
vegetação arbustiva, sarças e acá
cias; na faixa meridional, domínio 
da savana, crescem árvores de 

rande porte e trechos esparsos de 
oresta equatorial.

Com o nome de Bahr el-Jebel, o 
Nilo penetra pelo sul do país, pro
cedente de Uganda, onde se locali
zam suas nascentes. Em território 
sudanês, o rio atravessa inicial
mente uma zona pantanosa, carac
terizada pela abundância da vege
tação denominada sudd, que ora 
fixa suas raízes no leito —  como 
os papiros — , ora flutua na su
perfície, chegando a impedir o trá
fego fluvial em diversos trechos. 
Apesar disso, o Nilo e seus afluen
tes constituem uma extensa rede 
navegável (4 000 quilômetros), em 
território sudanês, além de impor
tante centro distribuidor de águas, 
para a irrigação e fertilização de 
terras.

Depois de atravessar essa zona 
pantanosa, o Bahr el-Jebel recebe 
seus tributários, que o tornam mais 
caudaloso, principalmente durante 
o verão. Seu maior afluente é o 
Bahr el-Azraq (Nilo Azul), que 
desce dos planaltos etíopes e se une

J á  c o n q u is t a d a  a a u t o n o m ia , E l-N u m e iry  in s t a u ro u  u m  re g im e  a u to ritá rio .

O p a is  te m  im p o rt a n t e s  c e n t ro s  c o m e r c ia is  e in d u s t r ia is .  (P o rt  S u d a n .) M a s  o s  m é to d o s  a rte s a n a is  a in d a  s ã o  u s a d o s . (L im p e z a  d e  g o m a -a rá b ic a .)
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ao curso principal nas proximida
des de Khartum.

Um mosaico de povos

Do ponto de vista religioso, o 
país divide-se entre o norte, predo
minantemente árabe e muçulmano, 
e o sul, cuja população é negra e 
pratica crenças animistas. O Sudão 
e um verdadeiro mosaico de etnias, 
que se dedicam, principalmente, à 
pecuária (tribos nómades criadoras 
de gado ou camelo) e à agricultura.

O censo de 1956 acusou a exis
tência de 1 386 000 nômades, vi 
vendo, em geral, nas regiões mais 
áridas do país. Os cababíches, da 
província de Kordofan, utilizam o 
camelo como meio de transporte e 
praticam o comércio de chá e açú
car. Os bejas, da região próxima ao 
m ar Vermelho, deslocam-se entre a 
montanha e a planície. Os baqua- 
ras, negros arabizados que vivem 
da criação de bovinos, no verão 
abandonam as zonas úmidas e diri
gem-se para o norte.

Os fulbés, talvez o mais antigo 
grupo étnico sudanês, procedentes 
do ocidente africano, ocupam ter
ras na bacia do Nilo. Os mangbua- 
ras praticam a agricultura, e os 
mandés, grupo muito numeroso 
oriundo do noroeste, também se de
dicam ao cultivo dos campos (man
dioca e algodão).

Nos limites das zonas árabe e 
negra —  região de Bahr el-Ghazal 
ou Bahr el-Arab — , vivem povos 
pertencentes a pelo menos 572 pe
quenos grupos étnicos. Elementos 
de origem etíope e hindu, bem co
mo de origem européia compõem 
o resto da população.

Os 16 700 000 habitantes do Su
dão —  menos de sete por quilôme
tro quadrado —  distribuem-se irre
gularmente: cerca de 50% 
concentram-se nos 15% do territó
rio que correspondem às planícies 
fluviais, o aglomerado urbano de 
Khartum e parte da província de 
Kordofan; um quarto do Sudão é 
desabitado; e um terço reservado 
às migrações das tribos nômades e 
seus rebanhos.

Nas cidades, 10% da 
produção

Somente 10% da população su- 
danesa vive nas cidades.

O maior centro urbano é K har
tum (255 740 habitantes), a capital, 
cujo crescimento deve-se em 
grande parte , à sua privilegiada lo- 
calizaçao geográfica, bem na con
fluência do Nilo Branco e Nilo 
Azul, e no .entroncamento das es
tradas que ligam o Sudão à Etiópia 
e ao Egito.

A capital forma, com as cidades 
de Khartum Norte (na margem di
reita do Nilo) e Omdurman (na 
margem esquerda), um dos maiores 
aglomerados urbanos da África, 
com 632 000 habitantes (1970).

Outras importantes cidades do 
país são: Omdurman, pólo de imi
gração e destacado centro comer
cial; Khartum Norte, parque indus
trial; Port Sudan, principal porto 
marítimo, onde também fica locali
zada um refinaria de petróleo; Wad 
Medani, centro algodoeiro e sede 
de um instituto de pesquisas agrí
colas; El-Obeid, entreposto do co-

A  c u ltu ra  re g io n a l a b s o rv e u  a lg u n s  t ra ç o s  da fo rte  in flu ê n ia  e u ro p é ia .

mércio de gado e de produtos agrí
colas; e Atbara, entroncamento 
ferroviário e sede de atividades in
dustriais.

O algodão, 
base da agricultura

Embora ocupe menos de 3% da 
superficie do Sudão, a agricultura 
responde por mais de 50% da 
renda nacional e dela depende 80% 
da população. As culturas mais im
portantes são as de algodão, arroz, 
trigo e cana-de-açúcar, milhete e 
sorgo.

A cultura algodoeira tem se de
senvolvido bastante graças^ à ex
pansão do sistema de irrigação.

Sua produção — cerca de 
65 0 000 toneladas anuais —  equi
vale a 10% da colheita total do 
país, e contribui com mais da me
tade das exportações. A cultura al
godoeira sudanesa enfrenta dificul
dades decorrentes da monocultura, 
tais como as oscilações de produ
ção, devido a fatores climáticos, as 
flutuações de preço no mejcado in
ternacional e a concorrência es
trangeira.

Para livrar o país dessa depen
dência, técnicos governamentais in
troduziram (com razoável êxito) 
outras culturas, como a da cana- 
de-açúcar e do trigo, além de olea
ginosas (gergelim _e amendoim), 
que, ao lado das tâm aras e bana
nas, destinam-se ao mercado ex
terno.

Entre os produtos do extrati
vismo florestal, destacam-se a go- 
ma-arábica (obtida das acácias), de 
que o Sudão é o maior produtor 
mundial (40 000 toneladas em 
1969), fornecendo 90% do con
sumo total, e as madeiras 
(20 982 000 metros cúbicos em 
1968).

A pecuária assume crescente im
portância no conjunto da econo
mia, participando também da 
pauta de exportações. Os principais 
rebanhos sao o bovino (13 326 000 
cabeças), ovino (12 678 000), ca- 
>rino (8,4 milhões) e de camelos, 
2,5 milhões).

Indústria: primeiros passos

Com solo pobre em recursos mi
nerais e uma deficiente rede de 
transportes, o Sudão enfrenta difi
culdades para implantar seu parque 
industrial. Apesar disso, já  possui 
incipientes indústrias metalúrgica, 
mecânica, têxtil, alímentícia, de 
calçados, farmacêutica, de cimento 
e petróleo.

O governo, nitidamente interven
cionista, controla quase dois terços 
da economia do país. Em 1970, fo
ram nacionalizados todos os ban
cos e numerosas empresas comer
ciais.

Com o objetivo de fortalecer a 
infra-estrutura e incorporar à eco
nomia grupos sociais marginaliza
dos, o governo vem estabelecendo, 
desde 1961, planosplurianuais que 
prevêem a aplicaçao de elevados 
recursos, 25% dos quais sendo em
pregados em assistência social e 
administração pública.

VEJA TAM BÉM : África; Egito.
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Sudeste Asiático

O Sudeste Asiático é constituído 
por uma área continental —  a 
península da Indochina, na gual se 
incluem a Birmânia*, Tailândia*, 
Laos*, Camboja*, Vietnam do Sul* 
e Vietnam do Norte* — e outra in
sular —  que compreende a Malaí- 
sia*, Cingapura*, Indonésia*. Fili
pinas*, a possessão portuguesa do 
Timor e p protetorado britânico de 
Brunei. Á rea-tam p|o entre os paí
ses socialistas da Ásia e as zonas 
de influência capitalista, a região 
tem sido, desde a Segunda* Guerra 
Mundial, cenário de muitos lances 
da guerra* fria e de prolongados 
conflitos armados. Por isso, o de
senvolvimento da maioria dos paí
ses que a compõem vem sendo re
tardado por guerras civis, pela 
constante instabilidade política e 
por interferências estrangeiras.

Libertação nacional

Desde o século XVI, o Sudeste 
Asiático sofreu as conseqüências 
da ação do colonialismo*. Na par
tilha a que inicialmente submete
ram a região, as metrópoles euro
péias não levaram em conta as 
diferenciações étnicas, culturais e 
religiosas das populações. Mais 
tarde, a dominação colonial trans- 
formou-se em espoliação direta, 
que, além de reduzir as populações 
à miséria, neutralizou as lideranças 
locais corrompendo-as ou impedin
do-as de participar da vida política.

Contudo, o conflito de 1939/45, 
ao debilitar as potências colonialis
tas, criou condições para o revigo- 
ramento e a consolidação dos mo
vimentos de libertação nacional em 
vários países da região. Os guerri
lheiros do Vietminh, por exemplo, 
expulsaram os invasores japoneses 
do Vietnam.

Com a generalização das lutas 
pela independência, em vários paí
ses o poder foi transferido pacifica
mente às lideranças nacionalistas. 
Mas em outros, os colonialistas ti
veram de ser derrotados pelas ar
mas. Foi o que ocorreu com os 
franceses, que só se retiraram da 
Indochina batidos pelo Vietminh, 
sob a liderança de Ho* Chi Minh.

Acordo de Genebra

Após a expulsão dos franceses 
da Indochina, foi firmado, em 
1954, o acordo de Genebra, que 
dispôs sobre a neutralização do 
Laos e do Camboja e a partilha 
temporária do Vietnam (o norte 
sob regime comunista e o sul go
vernado por coalizão pró-ociden- 
tal), mas prevendo eleições gerais 
em 1956, para decidir sobre a reu
nificação do país. O vácuo deixado 
pelos colonialistas europeus na In
dochina foi logo preenehido pelos 
Estados Unidos, enquanto os paí
ses socialistas estabeleceram sua 
influência sobre o Vietnam do 
Norte e sobre os movimentos revo
lucionários de outras áreas.

Ao invés de promover as elet 
ções previstas no acordo, o go

verno sul-vietnamita preferiu de
sencadear uma onda de repressão 
contra intelectuais, políticos libe
rais e líderes esquerdistas, provo
cando a reorganização do movi
mento guerrilheiro (que viria a ser 
chamado “ Vietcong”).

No Laos, o abandono da política 
de neutralidade e o alinhamento 
com o Ocidente levaram à forma
ção do movimento guerrilheiro Pat- 
het Lao. Em face do agravamento 
da situação, os EUA começaram, 
em 1955, a prestar ajuda ao go
verno, chegando, inclusive, a orga
nizar, através da CIA — Agência 
Central de Inteligência — , tropas 
mercenárias para combater os co
munistas. O conflito do Laos cons
tituiu um dos principais itens da 
conferência de cúpula de Viena 
(1961) entre o Presidente John F. 
Kennedy* dos EUA, e o Primeiro- 
Ministro Nikita Kruschev*, da 
URSS, tendo, ainda, sido objeto da 
conferência extraordinária de Ge
nebra que reafirmou a neutralidade 
do país e dispôs sobre a formação 
de um governo tripartite integrado 
por elementos direitistas, esquerdis
tas e centristas. Esse esforço de 
união nacional, no entanto, teve 
curta duração.

No intuito de manter seu país 
afastado de um envolvimento na 
Guerra do Vietnam*, o Primeiro- 
Ministro do Camboja, Norodom 
Sihanouk (1922- ), permitia o 
trânsito e o estacionamento de tro
pas norte-vietnamitas e vietcongs 
no país, e consentia também que os 
norte-americanos instalassem bases 
militares.

Com o agravamento do conflito 
o exército cambojano depôs Siha
nouk, em 1970, e entregou o poder 
ao General Lon Nol, que adotou 
uma política favorável aos EUA, 
admitindo que tropas americanas e 
sul-vietnamitas cruzassem as fron
teiras do país para aniquilar bases 
de operaçoes do Vietcong.

Intervenção norte-americana

As incessantes atividades dos
Colonialism o e guerra resum em  a história moderna do Sudeste Asiático. comunistas nesses países determi-

A permanência de conflito» arm ados, agravados pelo envolvim ento de grandes potências, prolonga o sofrimento  
de uma população numerosa e retarda o desenvolvim ento regional. (Guerra no Laos e mercado de Phnom Penh.)
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naram um aumento progressivo da 
ajuda econômica e militar norte- 
americana a seus governos. O Viet- 
nam do Sul, onde o bem organi
zado movimento de guerrilhas es
tava em condições de tomar o 
poder,foi o primeiro país da região 
a sofrer intervenção direta dos 
EUA, inicialmente mediante a pre
sença de assessores militares e, a

E
artir de 1964, através de desem- 
arque maciço de combatentes 

(cujo efetivo se elevava, em 1965, 
a 575 000 homens).

Apesar da intervenção estran
geira e da presença de um poderoso 
exército de mais de 1 milhão de ho
mens, mantido pelo governo sul- 
vietnamita, os guerrilheiros do 
Vietcong, com o apoio de tropas do 
Vietnam do Norte, realizaram 
ações de grande alcance, como _a 
ofensiva do Tet (1968) que impôs 
pesadas baixas aos norte-america
nos e suscitou o fortalecimento das 
organizações antiintervencionistas 
mesmo nos EUA.

Enquanto a guerra se agravava, 
o Pathet Lao se fortaleceu e, depois 
de conquistar a planície de Jarres, 
passou a controlar 70% do territó
rio laociano. A fim de bloquear a Constantes bombardeio» aéreos, que visavam  às guerrilhas comunistas, devastaram  o território v ietnam ita .

0  Vietcong recorreu a táticas de guerrilha e terrorism o para enfrentar as 
forças governam entais, apoiadas no poderio m ilitar norte-am ericano.

E n q u a n t o  n o V ie tn a m  do S u l o s  g u e rr ilh e iro s  e ra m  c a ç a d o s  p e lo s  m ilit a re s ,  
a população do Norte sofria bombardeios maciços, iniciados em  196 5 .
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A í guerras e a quase total fa lta de recursos no cam po provocaram os fluxos m igratórios. (M ulheres do V ietnam  do Norte, à esquerda, e da B irm ânia.)

Os grandes centros urbanos não tê m  infra-estrutura para suportar a pressão 
dem ográfica. (Em  cim a Ho Chi M in , ex-Saigon. e porto de Cingapura.)

trilha Ho Chi Minh e assim inter
romper o fluxo de suprimentos en
viados pelo Vietnam do Norte ao 
Vietcong, tropas americanas e sul- 
vietnamitas penetraram no territó
rio dominado pelo Pathet Lao, mas 
foram derrota das (1970).

O movimento comunista Khmer 
Vermelho já  atuava com algum su
cesso no Camboja antes mesmo da 
deposição de Sihanouk. Depois do 
golpe, o ex-primeiro-ministro fi- 
xou-se em Pequim, onde, além de 
formar um governo no exílio, orga
nizou e passou a dirigir a FU NK 
(Frente de União Nacional do 
Camboja), que, em apenas dois 
anos de luta, conquistou cerca de 
60% do território cambojano, iso
lando Phnom Penh, a capital, e co
locando o exército governamental 
na dependência do apoio aéréo nor
te-americano.

A Tailândia só indiretamente 
tem participado do conflito indo- 
chines, permitindo o recrutamento 
de mercenários pela CIA e conce
dendo aos EUA o direito de insta
lar e operar bases aéreas em seu 
território. As guerrilhas tailandesas 
consolidaram posições nas regiões 
próximas às fronteiras com o Laos 
e o Camboja, porém não consegui
ram estender a sua ação ao resto do 
país.

A paz armada

Depois de prolongadas negocia
ções, as partes em conflito no Viet
nam — Estados Unidos, Governo 
Revolucionário Provisório do Viet
nam do Sul (Vietcong), República 
Democrática do Vietnam (Norte) e 
República do Vietnam (Sul) —  as
sinaram, no dia 27 de janeiro de 
1973, em Paris, o acordo de cessa
ção de fogo, que previu, entre ou
tras coisas, a retirada das tropas 
americanas.

Desde o início da vigência do 
tratado, multiplicaram-se as denún
cias de violação do cessar-fogo, e

a CIC (Comissão Internacional de 
Controle da trégua) encontrou sé
rios obstáculos para cumprir sua 
missão.

No Laos, depois de intensas ne
gociações diretas entre o Pathet 
Lao e o governo de Souvanna 
Phouma, decidiu-se. em meados de 
1973, a formação de um governo 
de coalizão (mas até jane iro  de 
1974 o acordo ainda nao havia se 
concretizado).

No Camboja, Sihanouk sempre 
se recusou a dialogar com o go
verno de Lon Nol. Depois que o 
Presidente Nixon, dos EUA, pres
sionado pelo Congresso e pela opi
nião pública, suspendeu os bom
bardeios aéreos, os guerrilheiros 
fecharam ainda mais o cerco em 
torno de Phnom Penh.

Apesar do cessar-fogo, os EUA 
mantiveram assessores militares 
nos diversos países, não desmobili
zaram suas bases na Tailândia e 
nas Filipinas e continuaram a for
necer armas aos exércitos governa
mentais. Em contrapartida, a 
URSS e a China Popular jam ais 
deixaram de dar apoio econômico 
e militar a seus aliados.

Na área insular do Sudeste Asiá
tico, a situação parece mais estável, 
embora a Indonésia, por exemplo, 
após a deposição do presidente Su
karno (1966), tenha sido palco de 
um massacre que vitimou mais de
1 milhão de pessoas. As Filipinas 
mantiveram um regime representa
tivo até setembro de 1972, quando 
o Presidente Ferdinand Marcos, 
após desfechar um golpe de Estado, 
dissolveu o Congresso, suprimiu a 
oposição, prendeu os líderes políti
cos e iniciou rigorosa perseguição 
à minoria muçulmana.

Aspectos físicos

As duas áreas em que se subdi
vide o Sudeste Asiático apresentam 
características geográficas bastante 
diferentes. Enquanto na Indochina
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Na Indochina ou na área insular, o arroz é o alim ento básico do povo.

existem montanhas elevadas, pla- 
naltps, planícies e colinas e uma ex
tensa rede hidrográfica, a área in
sular, formada por um vasto 
arquipélago no Pacífico (as Filipi
nas compõem-se de 7 000 ilhas, e 
a Indonésia, de 3 000), não mostra 
relevo pronunciado.

A Indochina possui exuberantes 
florestas, onde vive uma fauna va
riada. As ilhas, cujos solos são co
nhecidos pela fertilidade e riquezas 
naturais, têm sido um im
portante pólo de atração de corren
tes migratórias, vindas do conti
nente (chineses, indianos, etc.).

População e economia

As religiões dominantes no Su
deste Asiático são o budismo e o 
bramanismo, e entre as minorias 
mais expressivas destacam-se as is
lâmicas e as cristãs.

A população total da região bei
rava, em 1970, 281 800 000 habi
tantes. A freqüência de conflitos ar
mados e a falta de amparo à 
agricultura têm provocado intenso 
movimento migratório para centros 
urbanos desprovidos de infra-estru
tura capaz de suportar pressões de
mográficas.

Mais de 50% da população ativa 
da região dedica-se as atividades 
agrícolas, sendo que nas áreas de 
maior instabilidade política (Viet- 
nam, Laos, Camboja e Tailândia) 
esse índice eleva-se para 75%. E a 
idéia de ocupação no setor de servi
ços oscila, nos diversos países, en
tre o mínimo de 15% e o máximo 
de 35% da população economica
mente ativa; apenas Cingapura 
apresenta elevado índice de em- 
pre%o nesse setor. 15%.

O valor da produção agrícola 
corresponde a um terço do Produto 
Bruto da região. As principais cul
turas, em ordem de importância, 
são arroz, cana-de-açúcar, trigo e 
plantas oleaginosas. O arroz, que 
constitui o alimento básico das po
pulações, é também o principal 
item de exportação. Na decada de 
1960, a produção de gorduras e 
óleos vegetais cresceu a uma taxa 
anual de 2,7%, mas a pesca e a ex
tração continuam sendo praticadas 
em moldes primitivos.

O Vietnam do Norte e Cinga
pura sobressaem no pobre pano
rama fabril da região por suas in
dústrias mecânicas e metalúrgicas. 
Nos demais países, praticamente só 
existem empresas destinadas ao be- 
neficiamento de produtos agrícolas. 
O mais importante entre os recur
sos minerais do Sudeste Asiático é 
o petróleo, cujas reservas explorá
veis conhecidas estão localizadas 
na Indonésia e no protetorado bri
tânico de Brunei.

Devido à importância da rede hi
drográfica da Indochina e à confor
mação insular da outra sub-região, 
a navegação fluvial e marítima 
constitui o meio de transporte por 
excelência do Sudeste Asiático.

Com exceção do Vietnam, onde 
as necessidades bélicas levaram os 
americanos a construir estradas, as 
redes rodoviárias são precárias.

VEJA TAM BEM : Asia; Birmânia; 
Camboja; Cingapura; Filipinas; 
Guerra Fria; Indonésia; Laos; M a
lais ia, Federação da; Vietnam do 
Norte; Vietnam do Sul; Vietnam, 
Guerra do.

Sudeste 
Brasileiro

Apesar de ocuparem apenas 
11% do território nacional, cinco 
Estados brasileiros concentravam, 
no ano de 1970, 65% da população 
do país (40 331 969 habitantes), 
50% da renda (40 372 388 600 cru
zeiros) e 75% da produção indus
trial (57 475 298 000 cruzeiros).

Esses Estados — Minas* Ge
rais, Espírito* Santo, Rio* de Ja
neiro e São* Paulo — constituem 
a região Sudeste, a mais rica e de
senvolvida do Brasil e também seu 
maior centro industrial, cultural, 
social e político.

A composição do Sudeste Brasi
leiro foi definida em 1970, quando 
o governo federal modificou a divi
são político-administrativa da na
ção. Antes disso, prevalecia o crité
rio do Conselho Nacional de 
Geografia (1941), separando os Es
tados em cinco grandes áreas, de 
acordo com determinadas seme
lhanças físicas e humanas (Norte, 
Nordeste, Leste, Sul e Centro 
oeste).

Era, porém, uma divisão bem ar
bitrária: muitas vezes a ênfase era 
dada não às características físicas 
e econômicas, mas às políticas, sur
gindo casos como o da separação 
de São Paulo (região Sul) e Rio de 
Janeiro (região Leste) não obstante 
a crescente interdependência das 
duas unidades da federação.

O critério de 1941 começou a ser 
alterado em 1959, com a criação 
da Sudene. Seus técnicos percebe
ram que havia condições bastante 
análogas entre Estados separados: 
Bahia e Sergipe*, por exemplo, da 
região Leste, identificavam-se 
muito mais com os nordestinos do

que com os cariocas; mesmo al
guns municípios do norte de Minas 
Gerais apresentavam problemas 
parecidos aos do Nordeste. Foi as
sim que a Sudene fez sua própria 
delimitação geográfica, que, de 
uma certa forma, acabou sendo ab
sorvida pela divisão de 1970.

No começo, uma ilha

A região Sudeste foi uma das 
mais inexpressivas do Brasil, prati
camente ilhada nos primeiros sécu
los da colonização portuguesa.

Pernambuco* e Bahia, produto
res da mais rendosa mercadoria de 
exportação (o açúcar*), polariza
vam as atenções da metrópole.

O povoamento inicial dessa re
gião foi feito a partir de dois focos 
principais: um litorâneo (Rio de Ja
neiro) e outro interiorano (Pirati- 
ninga), sempre na direção leste- 
oeste, via oceano Atlântico. Em 
geral, esse povoamento proces
sou-se em “ilhas” : os núcleos popu
lacionais desenvolviam-se em fun
ção de uma hinterlândia próxima, 
capaz de fornecer produtos de sub
sistência, ou çiue apresentasse con
dições favoráveis à monocultura 
tropical de valor mercantil. Era im
portante a proximidade do mar, ou, 
pelo menos, o fácil acesso a esse 
caminho para a metrópole (a única 
compradora das mercadorias pro
duzidas). Mas houve casos (como 
o de São Paulo em que o isola
mento era tal que seus habitantes 
costumavam falar tanto o portu
guês quanto o tupi-guarani, e ado
tar um nome no idioma da metró
pole e outro no dos índios.

O Rio de Janeiro também não 
era muito importante: foi só por 
questões políticas que a metrópole 
se preocupou com sua colonização. 
Alvo pretendido pelos franceses — 
que chegaram a ocupá-lo — , foi 
logo transformado em reduto mili
tar português e produtor (pouco 
expressivo) de cana-de-açúcar.

Na região Sudeste concentra-se a m aior parte das indústrias do Brasil.
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A região Sudeste só sairia de seu 
isolamento com a descoberta de 
ouro nas Gerais, nos fins do século 
XVII. Nessa ocasião, o pólo princi
pal da economia transferiu-se para 
Minas, concentrando grandes po
pulações recém-chegadas de outras 
capitanias e da Europa. Foi a 
época da intensa urbanização do 
Sudeste, surgindo cidades como 
Ouro Preto, Sabará e São João 
dei-Rei, entre outras.

O Rio de Janeiro beneficiou-se 
muito com o ciclo do ouro. Por seu 
porto maritimo — o mais próximo 
das regiões mineradoras — passa
va todo o ouro exportado, e foi 
nessa capitania que a Coroa insta
lou sua burocracia para o processa
mento fiscal e comercial do produ
to. Quando as jazidas se 
esgotaram, as populações direta
mente ligadas aos centros de mine
ração procuraram terras vizinhas 
ao Rio, dedicando-se à pecuária* e, 
mais tarde, ao café*, cuja cultura 
acabou por alcançar vastas áreas 
rurais ao norte e oeste dos Estados 
de São Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro.

Apesar de terem iniciado a pene- 
traçao pelo sertão do país, e desco
berto as minas de ouro, os paulistas 
beneficiaram-se apenas indireta
mente durante o ciclo da minera
ção*. Saindo de seu isolamento 
secular, a capitania de São Vicente 
voltou ao mundo das mercadorias 
(antes, o comércio era casual, ge
ralmente centrado na venda de 
escravos índios), fornecendo gado e 
gêneros de subsistência às popula
ções urbanas mineiras.

O  café

No começo do século XIX , o 
Rio de Janeiro já  era a principal ci
dade brasileira. Capita^ da colônia 
e do império português, concen
trava todas as atividades de ordem' 
burocrática, e grande parte das ati
vidades comerciais do Brasil.

Mas ainda não era_o fim da 
inexpressividade da região Sudeste: 
a nao ser o Rio de Janeiro, cuja 
economia girava mais em torno do 
comércio que da produção de mer
cadorias, o resto da região vivia 
quase exclusivamente em função de 
uma agricultura e pecuária de sub
sistência, em geral exercida por 
famílias empobrecidas pelo esgota
mento das minas das Gerais.

A escalada do Sudeste começa
ria em meados do século XIX, 
quando o café produzido em Minas 
e no Estado do Rio ganhou os mer
cados internacionais.

Baseada no trabalho escravo, a 
lavoura cafeeira expandiu-se ini
cialmente pelos Estados do Espírito 
Santo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, que correspondem ao que 
se denomina “Sudeste Velho” ou 
“Sudeste Oriental”. Como capital e 
núcleo portuário exportador, o Rio 
de Janeiro conheceu um cresci
mento bastante acentuado, atin
gindo em 1900 uma população de 
800 000 habitantes (número bas
tante significativo para a época, 
contrastando com os 240 000 de 
São Paulo).

Ainda no século XIX , o café foi 
se transferindo para São Paulo 
através do vale do Paraíba. Explo
rado extensivamente, exigia fre-

O Sudeste ficou esquecido até que S9 descobriu ouro na região. (Cidade de Ouro Preto e mina de Morro Velho.)

O Rio de Janeiro deve muito de seu desenvolvim ento a fatores políticos.

quentes mudanças de terra, o que 
levou os fazendeiros a procurar as 
“ terras roxas” mais meridionais. 
São Paulo definiu-se, depois disso, 
como o “ Sudeste Novo ’ ou “ Su
deste Ocidental”, e o porto do Rio 
de Janeiro ganhou um forte concor
rente: o porto de Santos* (na 
época, especializado na exportação 
da pequena produção açucareira de 
São Paulo).

A abolição da escravatura, a 
entrada maciça de imigrantes euro
peus (principalmente italianos, ale
mães e espanhóis), a situação prati
camente monopolista do café no 
mercado internacional e a forma
ção de um mercado interno (ainda 
pequeno e extremamente depen
dente da comercialização do café) 
foram algumas das condições que 
abriram uma nova perspectiva à 
região Sudeste: a industrialização.

Transformação do Rio

O Rio de Janeiro foi um dos pri
meiros centros brasileiros a se 
industrializarem. Pelo menos até 
1960 — ano da mudança da capi
tal para Brasília — , reunia certas 
características que o qualificavam 
como importante ponto de conver
gência das vias de comunicação, 
dadas suas funções industriais, fi
nanceiras, comerciais e políticas.

Quando um político ou uma per
sonalidade tinha uma mensagem a 
ser divulgada em âmbito nacional, 
dirigia-se para o Rio, o principal 
núcleo decisório da nação.

Essa condição de porto e centro 
administrativo, industrial e comer
cial criou uma vasta área de in
fluência, abrangendo todo o Estado
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do Rio, o Espírito Santo e a maior 
parte de Minas Gerais. Sua hinter- 
iândia mais importante localizava- 
se nos Estados do Rio e Espírito 
Santo e na Zona da M ata de Minas 
Gerais: para essas regiões eram 
enviados produtos manufaturados 
(que nem sempre eram produzidos 
no Rio), e os produtos agrícolas co
mercializados por atacadistas ca
riocas.

Os limites do Rio de Janeiro 
atual vão muito além de seu pe
queno território, pois incluem as 
zonas cafeeiras fluminenses (seu 
porto é o escoadouro do produto) 
e as bacias leiteiras do planalto do 
Estado do Rio e da Zona da Mata 
mineira — as cooperativas de la
ticínios e as fábricas de leite em pó 
situam-se no Rio, o que reforça os 
vínculos de dependência entre os 
produtores fluminenses e mineiroj 
e os beneficiadores cariocas. E 
também dessa hinterlândia que 
saem imensos contingentes popula
cionais, preocupados em encontrar 
no Rio melhores oportunidades de 
emprego e de salários.

Apesar de ser o pólo fundamen
tal do Sudeste Velho, a indústria do 
Rio não resultou num complexo 
tão diversificado quanto o de São 
Paulo. Por causa de suas carac
terísticas especiais ligadas ao 
porto, desenvolveram-se empreen
dimentos de caráter naval, como é 
o caso dos estaleiros de Ishikawa-
jim a, e petroquímicos (Refinaria i
Duque de Caxias, por exemplo). A A produção siderúrgica encontra-se distribuída entre Minas, Rio e São Paulo. ( Usina Presidente Vargas.)
maior parte das indústrias está con 
centrada no Rio, Nova Iguaçu e 
São Gonçalo, além do núcleo in
dustrial de Volta Redonda e das ci
dades serranas de Nova Friburgo e 
Petrópolis.

A agro indústria açucareira está 
localizada no planalto fluminense, 
onde operam grandes usinas espe
cializadas na transformação da 
cana em álcool e açúcar.

O Rio conta ainda com uma 
vantagem extra: sua antiga condi 
ção de comando da vida política e 
administrativa do país e sua relati
vamente bem organizada infra-es- 
trutura de serviços especializados 
(culturais, médicos e sociais) a traí
ram a instalação de escritórios de 
operações financeiras de muitas 
empresas de outros Estados. Desde 
1970, porém, essa vantagem vem 
sendo transferida para Sao Paulo, 
que, além de oferecer serviços de 
igual qualidade, abriga a maior 
parte das indústrias nacionais.

Belo H orizon te

Minas Gerais não teve a mesma 
sorte dos cariocas e paulistas, pois 
sua indústria acabou sendo bas
tante residual e especializada.

Belo* Horizonte, construída na 
última década do século XIX para 
substituir a velha capital (Ouro 
Preto), chegou a se constituir num 
poderoso foco financeiro, econô
mico, social e cultural do Estado e 
mesmo da região. De simples capi
tal administrativa — era conhecida 
como “a cidade dos funcionários 
públicos” — ganhou significativa 
importância por causa de sua loca
lização (entre a zona central meta
lúrgica e os sertões do São Fran
cisco, onde se desenvolve a criação
e engorda de gado).

fyador

MINAS Y GERAIS
P/Gm

[ESPÍRITO gAffTO
®̂LINflARE3

S. du *  
\C(iwistrn

iiitnidu

P/Curitii

CONVENÇÕES
População aproximada das cidades
Cidades com mais de 50.000 hab. £3
Cidades de 20.000 a 50.000 hab. <•)
Cidades de 5.000 a 20.000 hab. (õ)
Cidades de 2.50Q a 5.000 hab. •
Até 2.500 hab o
Capital 5*2 
Estrada de rodagem 
Divisa estadual



Sudeste Brasileiro 399

Atraídas em parte pela abundância de m atérias-prim as m etalúrgicas, a lgu
mas fábricas instalaram -se no Estado de M inas Gerais. (Belo Horizonte.}

V itória caracteriza-se como porto de escoam ento da produção do ferro.

Em fins da década de 1960, ini
ciou uma tentativa de industrializa
ção, deixando em parte suas fun
ções de administração e comércio. 
Isso se deu como resultado de sua 
ação polarizadora: de cidade que 
se dedicava a serviços para empre
sas do interior, tornou-se um nú
cleo industrial. Algumas das fábri
cas instaladas em Belo Horizonte 
são atraídas pela abundância de 
matérias-primas metalúrgicas; ou
tras, pelas possibilidades de am
pliação do mercado.

No fundamental, porém. Belo 
Horizonte e o Estado de Minas Ge
rais dependem muito do setor pri
mário e da exportação de minérios.

A mineraçao foi facilitada pela 
construção da Estrada de Ferro Vi
tória— Minas, que leva a produção 
(de ferro, principalmente) até o 
porto de Tubarao, no Espírito 
Santo, de onde ela é exportada por 
meio de navios de até 100 000 to
neladas.

Sem uma camada de empresá
rios industriais e comerciais que le
vasse adiante grandes empreendi
mentos, o Estado teve de intervir 
na economia, promovendo ativida
des geralmente ligadas à infra-es- 
trutura (caso da energia, com as 
Centrais Elétricas de Minas Gerais, 
e da siderurgia, com a Usiminas) e 
às operações financeiras (Banco de 
Desenvolvimento de Minas Ge
rais). Somado à concorrência de 
outros Estados industrializados 
(São Paulo e Rio de Janeiro) e ao 
baixo poder aquisitivo de sua popu
lação, isso veio acentuar ainda 
mais a caracterização de Minas 
como Estado exportador de maté
rias-primas para os pólos mais de
senvolvidos do país.

Periferia mineira

“ Primo pobre da região Sudeste” 
e “ Nordeste sem Sudene” são algu
mas das expressões usadas para de
finir o Espirito Santo, que constitui 
uma das áreas mais carentes do 
país e está fora de qualquer plano 
regional de desenvolvimento.

Com uma industrialização que 
(em 1970) só era superior à do Ma
ranhão*, Piauí* e Pará*, a econo
mia capixaba repousa fundamen
talmente sobre o setor primário 
(que representa 50% do produto 
real do Estado).

Longe dos tempos de abundân
cia de meados do século XIX, seu 
café é de baixíssimo rendimento: 
cultivado em regime de exploração 
direta e com um pequeno número 
de pés por propriedade, não chega 
a ser um instrumento capaz de ge
rar lucros.

Quando o governo estadual ten
tou dotar a lavoura de aparelha- 
mento de infra-estrutura —  permi
tindo assim maiores investimentos 
no setor — , o café entrou em crise 
internacional (1969). Nessa oca
sião, estabeleceu-se uma política de 
incentivos fiscais, a fim de atrair 
indústrias para a região.

Com recursos do Banco de De
senvolvimento do Espírito Santo, 
elaborou-se um plano de instalação 
de uma fábrica de café solúvel e de 
indústrias que beneficiassem os gê
neros alimentícios produzidos no 
Estado. E foi lançado também um 
plano ambicioso; construir uma

usina siderúrgica na ponta de Tu
barão, aproveitando o minério de 
ferro proveniente de Minas Gerais. 
Dessa forma, de porto especiali
zado na exportação de minério, Tu
barão passaria a distribuidor de 
todo o aço elaborado no Espirito 
Santo —  com esse empreendi
mento, o governo esperava favore
cer a instalação de um complexo de 
indústrias de base nas proximida
des da capital, onde se localizam 
seus dois portos.

Deficiente em energia, meios de 
comunicação e transportes, o Es
tado do Espírito Santo reproduz 
sua situação de pobreza na capital. 
Vitória. Sem nunca ter sido um 
grande centro comercial, Vitória 
tem uma hinterlândia reduzida, res
trita ao próprio Espírito Santo e a

algumas poucas áreas limítrofes de 
Minas Gerais. Acabou por se tor
nar numa espécie de periferia mi
neira, mais caracterizada como 
porto de escoamento da produção 
do Quadrilátero Ferrífero do que 
como capital de um Estado.

São Paulo com os trunfos

O grande beneficiado com a la
voura cafeeira foi o Estado de São 
Paulo. Os paulistas conseguiram 
aproveitar todas as condições ofe
recidas no final do século XIX.

A abolição da escravatura liber
tou capitais anteriormente destina
dos à compra de escravos. Investi
mentos em novas culturas e em 
empreendimentos comerciais e in
dustriais permitiram uma diversifi

cação econômica até então desco
nhecida no país.

A entrada maciça de imigrantes 
italianos, alemães e espanhóis, a 
partir da década de 1870, deu ao 
café a mão-de-obra necessária para 
a substituição do braço negro; as 
cidades ganharam uma população 
de artesãos e consumidores (muitos 
dos quais acumularam algum capi
tal tanto em seus países de origem 
quanto nas fazendas de café) que 
garantiria força de trabalho e mer
cado para a indústria nascente.

Com os altos preços do café no 
mercado internacional, as possibili
dades de reserva de divisas eram 
tão grandes quanto a camada mé
dia que se formava nas cidades, 
ocupada em serviços que, em úl
tima instância, se vinculavam ao 
café.

Dessa maneira, quando o mer
cado internacional se retraía — em 
relação ao café ou em relação à 
oferta de manufaturados europeus 
— , São Paulo apresentava suas po
tencialidades cristalizadas na aber
tura de novas fábricas ou no me
lhor aproveitamento das indústrias 
já  instaladas.

Mas o grande impulso na indus
trialização de São Paulo foi dado 
depois da Segunda Guerra Mun
dial, aproveitando-se o acúmulo de 
divisas dos anos do conflito, a in- 
fra-estrutura energética e siderúr
gica criada no começo da década 
de 1940 e a extensa rede de comu
nicações e serviços já  existente na 
região.

Dois outros fatores vieram a re
forçar a tendência: de um lado, o 
êxodo rural, atraindo camponeses 
dos Estados nordestinos, que cons
tituíram um imenso contingente de 
reserva para a indústria, impedindo 

ue os salários crescessem na me- 
ida do desenvolvimento industrial. 

Esses nordestinos, face ao tipo das 
relações de trabalho no campo — 
sempre condicionadas à grande 
propriedade fundiária — , ao de
semprego e às condições físicas de 
sua região (seca), buscavam em 
São Paulo uma oportunidade de 
melhora de vida através dos empre
gos urbanos. Além disso, dadas as 
facilidades oferecidas pelo governo 
federal, os empresários estrangeiros 
investiram cerca de 500 milhões de 
dólares no período compreendido 
entre 1955 e 1961, 79% dos quais 
em São Paulo (a região Sudeste 
atraiu, em conjunto, 92% do capi
tal estrangeiro).

Em pouco tempo, o progresso de 
São Paulo passou a significar desi
gualdade regional. Implantando 
uma indústria já  com tecnologia 
mais avançada, suplantou o Rio de 
Janeiro, que não conseguia compe
tir com os preços das mercadorias 
paulistas. Sao Paulo passou a ofe
recer produtos manufaturados — 
também a preços mais baixos — a 
todos os outros Estados, impedindo 
o desenvolvimento das atividades 
artesanais e a formação de peque
nas fábricas em outras regiões. De
finiu-se assim uma situaçao em que 
São Paulo fazia o papel de “nação 
industrializada”, importadora de 
gêneros e matérias-primas e expor
tadora de manufaturados, ao passo 
que a maioria dos^Estados desem
penhava as funções tradicionais 
dos países subdesenvolvidos, pro-
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vendo São Paulo de gêneros e ma
térias-primas, e arcando com as 
conseqüências negativas desse tipo 
de relação de troca.

Com o maior parque industrial 
da América do Sul, os paulistas 
têm suas indústrias concentradas 
na capital, nos municípios do ABC 
(Santo André, São Bernardo e São 
Caetano), em Osasco e, em menor 
escala, em Campinas, Sorocaba, 
São José dos Campos e Cubatão. 
Sua hinterlândia, entretanto, tem 
dimensões imensas, incluindo, além 
do Estado, o Paraná, Goiás, Mato 
Grosso e uma boa parte de Minas 
Gerais.

O grande desenvolvimento ob
servado em São Paulo teve reflexos 
nas atividades agrícolas de todo o 
Sudeste Ocidental, caracterizado 
pela enorme variedade de dimen
sões da propriedade fundiária e 
pelo uso crescente de modernas for
mas de exploração e técnicas (é 
bastante comum a utilização de 
tratores e adubos). Nesse setor, 
houve muita influência de imigran
tes japoneses.

A agricultura paulista é bastante 
diversificada, e sua pecuária —  em 
geral desenvolvida em terras de 
pouco rendimento, mas de pastos 
de boa qualidade — é significativa 
em relaçao ao conjunto do país.

A agricultura

Cerca de 50 % da produção agrí
cola brasileira de 1968 foi gerada 
pela região Sudeste.

Embora não sejam_ comuns aos 
cinco Estados da região, a mecani
zação e o emprego de fertilizantes 
parecem ser os responsáveis pelas 
sensíveis diferenças de produtivi
dade entre o Sudeste e as demais 
áreas do país. São Paulo, em parti
cular, apresenta as tendências mais 
acentuadas quanto à “capitaliza
ção” no campo.

Da mesma forma que se distin- 
uem o Sudeste e as outras regiões 
rasileiras, observam-se diferenças 

entre o Sudeste Novo e o Sudeste 
Velho. Na zona ocidental, cada 
família dava conta de uns 5 hecta
res de terra, em 1970, enquanto no 
Sudeste Velho, no mesmo ano, uma 
família conseguia lidar com cerca 
de 3 hectares. O Sudeste Novo con
centrava 44% dos tratores e 29% 
dos arados empregados em todo o 
país; o Velho possuía 11% dos tra
tores e 10% dos arados. Em São 
Paulo, havia um estabelecimento 
agrícola para cada três famílias ru
rais. Em contrapartida, havia um 
estabelecimento para cada quatro 
famílias mineiras.

Mesmo sendo a região economi
camente mais adiantada do país, o 
Sudeste ainda enfrenta uma série de 
problemas que afetam a produtivi
dade e o rendimento da agricultura. 
A exemplo do que ocorre em outras 
partes do Brasil, há numerosos pe
quenos agricultores que trabalham 
em terras de grandes proprietários 
sob os regimes de meia, terça ou 
quarta, entregando parte de sua 
produção ao dono da terra. Além 
disso, ao contrário dos países capi
talistas mais desenvolvidos, o sis
tema de assalariamento é, se não 
restrito, pelo menos pouco regular. 
Grande parte dos trabalhadores é 
contratada apenas tem poraria

mente no corte ou nas colheitas; 
esse recrutamento se faz, normal
mente. através de motoristas de ca
minhão contratados pelos fazendei
ros, que buscam nas proximidades 
das pequenas vilas os chamados 
“bóias-frias” ou “volantes”, para 
uma única jornada de trabalho sem 
qualquer vínculo empregatício le
gal.

Principalmente a partir da déca
da de 1950, a região Sudeste pas
sou a experimentar o fenômeno do 
êxodo rural, aumentando a impor
tância relativa do meio urbano. De 
certa forma, a mudança de traba
lhadores para as cidades, somada 
ao encarecimento das terras (por 
causa da especulação) e ab aumen
to da procura urbana por gêneros 
alimentícios estimulou a racionali
zação de sua agricultura, agora 
muito mais intensiva e capitali
zada. Mesmo assim, as práticas 
agrícolas primitivas ainda são bas
tante comuns em amplas extensões 
territoriais, inclusive no próprio 
Estado de São Paulo, onde predo
mina a grande propriedade.

Com uma população rural de 
10 984 799 habitantes, a região Su
deste produziu, em 1970, os seguin
tes produtos: algodão, 630 246 to
neladas; amendoim, 712 729; 
arroz, 2 411 504; banana, 206 215; 
batata, 605 041; café, 1215 152; 
cana-de-açúcar, 4 586 850; feijão, 
497 532; laranja, 11 227 335; man
dioca, 5 260 134; milho,..................
5 370 655; soja, 91 892; tomate,.... 
561 457; etc.

Além disso, a região tem o maior 
rebanho do país com 35 771 000
bovinos, 17 390 000 suínos,........ ....
2 409 000 eqüinos, 1 656 000 mua
res, 1 327 000 caprinos, 641 000
ovinos, 79 000 asininos e .................
133 598 000 aves (poedeiras e des
tinadas ao corte).

A indústria

Enquanto o crescimento indus
trial brasileiro foi de 15% para o 
período de janeiro de 1969 a abril 
de 1972, as taxas verificadas na 
região (mesmo período) foram de 
aproximadamente 36% em São 
Paulo, 47,9% em Minas Gerais e 
7% no Rio de Janeiro. Somando os 
valores dos certificados de aprova
ção emitidos pelo Conselho de 
Desenvolvimento Industrial (do 
Ministério da Indústria e Comér
cio) em 1971, verifica-se que quase 
mil milhões de cruzeiros foram 
investidos em projetos que visavam 
a ampliação, modernização e im
plantação de novas unidades indus
triais no Sudeste Brasileiro.

A região concentra 75% da pro
dução industrial do país. Possui 
praticamente o monopólio da side
rurgia (94,4% da produção nacio
nal), distribuindo suas usinas entre 
Minas Gerais (37,9%), Rio de 
Janeiro (30,5%) e São Paulo (26%). 
Em 1971, por exemplo, das 
5 996 711 toneladas de aço em lin
gote elaboradas no Brasil, 5,7 mi
lhões foram produzidas na região 
Sudeste — para os laminados, a 
relação foi de 2 940 000 toneladas 
(Brasil) contra 2,8 milhões (Sudes
te). A exagerada concentração side
rúrgica é normalmente explicada 
pela concentração de minério de 
ferro em Minas Gerais e pelas

À
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O Estado de São Paulo foi o grande beneficiado com a lavoura de café (no 
a lto). Por outro lado, sua produção açucareira superou a nordestina.

M as os rebanhos paulistas não são suficientes para o consumo do Estado.
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necessidades do grande centro con
sumidor que é São Paulo.

Outra indústria que se concentra 
na região é a automobilística, loca
lizada essencialmente em São 
Paulo, mas que tende a se introdu
zir também em Minas Gerais (em 
1973, a Fiat e a General Motors 
preparavam-se para montar fábri
cas no distrito de Contagem). Em 
1972 a produção da indústria auto
mobilística brasileira chegou a 
606 000 unidades.

Além da petroquímica, o Sudeste 
iniciou-se em dois outros tipos de 
indústria: a naval, localizada so
bretudo no Rio de Janeiro;_e a ae- 
ronáutica, na cidade de São José 
dos Campos, em São Paulo.

Entre 1967 e 1970, o setor naval 
construiu cerca de 90 000 tonela
das de porte bruto, e na época pre- 
via-se uma produção de 1,6 milhão 
de toneladas entre 1971 e 1975, 
que não só atenderia à demanda in
terna por embarcações, como ainda 
seria enviada para outras nações. O 
setor aeronáutico, por sua vez, re
gistrou uma produção de 54 aviões 
em 1970.

O complexo industrial do Su
deste tem seu desenvolvimento faci
litado por uma considerável potên
cia energética instalada e por volu
mosas e ricas reservas minerais.

O total de potência instalada —  
incluem-se usinas hidráulicas e tér
micas —  passou de 7 538 000 qui
lowatts em 1970 para 8 511 000 
em 1971 e 9 480 000 em 1972 
(neste ano, o Brasil inteiro possuía 
uma potência instalada de 
14 118 000 quilowatts).

As extrações minerais da região 
Sudeste alcançaram em 1970 os se
guintes números: apatita, 582 703 
toneladas; dolomita, 342 041; fos- 
forita, 21 174; talco, 21 384; bau- 
xita, 313 748; mármore, 30 493; 
amianto, 1 900; sal, 201 078; be
rilo, 728; cristal (rocha), 546; ferro, 
25 051 244; manganês, 386 806; 
ouro, 51 328; quartzo, 546; etc.

A região mantém a melhor e a 
mais eficiente- infra-estrutura de 
transportes rodoviários, ferroviá
rios, navais e aéreos do pais. Possui 
14 831 quilômetros de ferrovias e 
349 183 quilômetros de rodovias 
(1970). O movimento de aeronaves 
divide-se entre os aeroportos do 
Galeão e Santos Dumont (Rio de 
Janeiro), Congonhas e Viracopos 
(São Paulo), Vitória e Belo Hori
zonte. Em 1970, esse movimento se 
fez com a entrada e saída de 61 609 
aviões, a maioria dos quais procu
rou os aeroportos de Congonhas, 
Santos Dumont e Galeão (a linha 
aérea mais importante do país é a 
que mantém a ligação Sao Pau
lo— Rio, conhecida como “ponte 
aérea”). Também em matéria de 
portos, o Sudeste está à frente de 
todas as outras regiões do país, 
com os maiores movimentos de 
cargas e passageiros — Santos, 
Rio de Janeiro e Vitória (Tubarão) 
praticamente monopolizam a ativi
dade portuária.

A estrutura social e econômica 
da região tem sua correspondência 
nos índices de renda per capita, se 
bem que esse tipo de cálculo não 
aponte as deformações ocorridas 
na distribuição dos rendimentos. 
Em São Paulo, a renda per capita 
era de 4 619 cruzeiros no ano de

1972; quase 2 000 cruzeiros em 
Minas Gerais e 692 cruzeiros no 
Espírito Santo.

O relevo

O Sudeste só não tem_ limites 
com a região Norte (Amazônia): li
ga-se ao Nordeste através do Es
pírito Santo e do norte de Minas; 
ao Oeste por Minas Gerais; ao 
Centro-oeste por São Paulo e Mi
nas ; e ao Sul por São Paulo.

Sua faixa litorânea tem 1 650 
quilômetros, situando-se entre as 
costas quentes do Norte (pelas 
praias do Espírito Santo) e o litoral 
brasileiro mais frio, cujo começo 
m arca a transição para as regiões 
mais temperadas do continente 
(pelo sul de São Paulo). Dessa ex
tensa faixa litorânea, o Sudeste 
avança para o interior rumo ao 
oeste, na direção do rio Paraná (em 
terras cobertas de culturas e pasta
gens, onde antigamente predomina
vam florestas densas). Para o norte 
compreende as zonas montanhosas 
mineiras e as áreas florestais da 
parte oriental de Minas Gerais e do 
Espírito Santo, onde coexistem a 
agricultura e a pecuária.

O Sudeste divide-se, basica
mente, em dois planaltos — o Atiâ- 
tico e o Meridional — , com regiões 
abrangidas pelas serras de Parana- 
piacaba, do Mar, da Canastra e da 
Mantiqueira. Nos rebordos do pla
nalto Atlântico, que se alinha para
lelamente ao litoral, a serra da 
Mantiqueira apresenta dois dos 
pontos culminantes do país: da 
Bandeira (2 890 metros de altitude) 
e de Agulhas Negras (2 787 me
tros), so superados pelos picos si
tuados nas fronteiras com a Vene
zuela (planalto Guiano).

O planalto Meridional, com alti
tudes médias de 600 metros, é a úl
tima formação constitucional do 
planalto Brasileiro. Compreende as 
terras drenadas pela bacia do Para
ná Uruguai, e sua periferia elevada 
estende-se desde o Rio Grande do 
Sul até São Paulo (serra de Botu- 
catu), prosseguindo pelo sudoeste 
de Minas Gerais até atingir a re
gião Centro-oeste.

A planície litorânea, por sua vez, 
é irregular e quase inexistente em 
algumas áreas. No entanto, apre- 
senta-se acentuada no Estado do 
Rio de Janeiro e no sul do Estado 
de São Paulo. Para o interior, as 
altitudes são reduzidas, especial
mente no oeste de São Paulo e no 
norte de Minas Gerais (vale do São 
Francisco).

Antes de sua colonização, 
grande parte da região Sudeste pos
suía muitas formações florestais do 
tipo encontrado na mata Atlântica, 
espalhando-se por todo o Estado 
do Espírito Santo e pelo Rio de Ja
neiro, chegando a atingir Minas 
Gerais através de sua Zona da 
Mata.

Depois da colonização, grande 
parte da área foi desmatada, num 
processo muitas vezes puramente 
predatório. Transpostos os pare
dões da serra do Mar, no Estado de 
São Paulo, a área que se prolonga 
para o interior é, em sua grande 
maioria, constituída de vegetação 
rala, herbácea e arbustiva.

Nas florestas tropicais os solos 
são em geral espessos. Algumas

A siderurgia provocou grande impulso na industrialização de São Paulo.
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Sudoeste, 
África do

A planície litorânea 6 irregular e acentuada. O Sudeste possui ainda áreas com  elevadas altitudes e terras roxas, 
próprias para a lavoura. (M arataises e Agulha do D ia b o ,em  cim a; e bafa de Sepetiba e vale do Paraíba.)

áreas de São Paulo repousam sobre 
solos derivados de rochas basáiti 
cas, semelhantes aos latossolos, 
com características próprias — 
nessas terras, de cor arroxeada, de
senvolveram-se muitas espécies de 
lavouras, principalmente a de café.

A hidrografia

Os rios da região Sudeste perten 
cem, em geral, a duas grandes ba
cias hidrográficas distintas: de um 
lado, a bacia do São Francisco, que 
ocupa o centro e o norte de Minas 
Gerais; de outro, a do Paraná, si
tuada na porção meridional da re
gião.

Por seu relevo, o Sudeste atua 
como um importante dispersor de 
águas, remetendo vários e grandes 
rios para outras regiões. O rio Pa
raíba do Sul, por exemplo, corre 
quase paralelamente ao litoral; ou
tros rios menores, como o Doce e 
o Jequitinhonha, descem as escar
pas do planalto Atlântico, lançan
do-se diretamente ao mar.

Tanto o rio Paraná —  que junto 
com o rio Uruguai forma a bacia 
Platina, a principal da região Sul
—  quanto o rio São Francisco de
sempenham um papel de destaque 
para o Sudeste e mesmo para ou
tras regiões por onde passam.

O no  Paraná constitui um dos 
meios de comunicação entre os Es

tados de São Paulo, Paraná e Mato 
Grosso, além de ligar o Brasil ao 
Paraguai e marcar fronteira entre 
eles.

O rio São Francisco, por seu 
turno, forma a maior bacia exclusi
vamente brasileira e representa o 
papel de ligação entre as regiões 
Nordeste e Sudeste do país, sendo 
por isso chamado de “ rio da uni
dade nacional”. Os recursos que 
oferece são muitos, distinguindo-se 
as possibilidades de aproveita
mento energético e a irrigação dos 
Estados secos do Nordeste. O po
tencial hidrelétrico do São Fran
cisco é aproveitado com a represa 
de Três Marias, que, além de gerar 
energia, regulariza o curso médio 
do rio, dando condições de melhor 
navegabilidade e a possibilidade de 
irrigação de zonas secas.

Tropical de altitude

O clima da região Sudeste apre
senta variações que vão do tempe
rado ao quente.

As precipitações pluviométricas 
relativamente mais elevadas e as 
temperaturas mais atenuadas são 
conseqüências da altitude.

A temperatura média anual em 
Belo Horizonte — cidade situada a 
800 metros de altitude — é de 
20,6° C, com precipitações de
1 412 milímetros.

Petrópolis, cidade serrana pró
xima ao litoral e situada numa alti
tude elevada, apresenta uma tempe
ratura média de 18° C e uma 

recipitação pluviométrica de
208,7 milímetros.
Situada ao nível do mar, a ci

dade de Niterói tem uma tempera
tura média de 23,2° C e 1 313 milí
metros de chuvas anuais.

O Rio, cuja temperatura média 
nos meses mais quentes é de 
27, Io C, acusa uma densidade 
pluviométrica de 844,6 milímetros.

São Paulo está entre as cidades 
menos quentes da região, com uma 
temperatura média anual de 22° C. 
Seu índice pluviométrico é de 1 660 
milímetros.

De uma maneira geral, predo
mina na região Sudeste o clima tro
pical de altitude, o que permite 
uma distinção: verões cjuentes na 
porção meridional (fenômeno que 
se mostra bastante propício à la
voura cafeeira) e veroes frescos nas 
terras que estão situadas em maio
res altitudes.

VEJA TAM BÉM ; Brasil — Geo
grafia e Geologia; Centro-Oeste 
Brasileiro; Espírito Santo; Minas 
Gerais; Nordeste Brasileiro; Norte 
B rasile iro ; R io  de  Janeiro ; Sã o  
Paulo, Estado de; Sul Brasileiro.

S U M Á R IO

Limites: Angola (N); República Sul- 
A fricana (S); República S u l-A fri- 
cana, Botsw ana e Zâmbia (L); 
oceano A tlân tico  (0 )

Superfície: 8 2 4  292  km 2 
População: 749  0 0 0  habitantes (es

tim a tiva  de 1972)
Capital: W indhoek (67 0 0 0  hab.) 
Cidades principais:

Luderitz, Sw akopm und, W alvisbaai 
Idiom as: inglês, afrikaans e alemão 

(oficia is) e d ia le tos africanos (p rin 
cipais: bantu, ho ten to te , bosquí: 
mano e sikolo lo)

Embora seu direito à indepen
dência tenha sido reconhecido pela 
ONU em 1968 —  com o nome de 
Namíbia — , a África do Sudoeste 
permaneceu sob o controle da Re
pública* Sul-Africana, à qual foi 
anexada em 1942 e a cuja política 
de segregação racial (em benefício 
da minoria branca) se subordinou. 
Essa situação levou a maioria ne
gra a iniciar, em meados da década 
de -1960, um movimento guerri
lheiro pró-independência. Liderado 
pela SWAPO — South-West 
Africa People’s Organization (Or
ganização do Povo da Africa do 
Sudoeste) — , o movimento obteve, 
em 1971, importante triunfo polí
tico, quando a Corte Internacional 
de Justiça de Haia decidiu que a 
presença sul-africana na Namíbia 
era ilegal. Apoiada principalmente 
na etnia owambo (240 000 pessoas, 
45% da população), a SW APO foi 
reconhecida pela Organização de 
Unidade Africana (OUA) como a 
legítima representante do povo da 
Namíbia. Até 1973, suas atividades 
militares concentravam-se numa 
estreita faixa territorial na fronteira 
com a Zâmbia (zona do Caprivi) e 
nos limites com a Angola, rece
bendo apoio do Movimento Pela 
Libertaçao de Angola (MPLA).

A penetração colonial

Os portugueses Diogo Cão e 
Bartolomeu Dias foram os primei
ros europeus a aportar no território 
da África do Sudoeste. Nos séculos 
seguintes, registrou-se apenas a vi
sita esporádica de outros navegan
tes europeus, sobretudo holande
ses ;_ a penetração no interior da 
região só se iniciou na segunda me
tade do século XIX , com a grande 
investida das potências européias 
que resultou na “partilha da 
África”.

Em 1883, face ao desinteresse da 
Inglaterra em “pacificar” a região 
(onde as missões eram ameaçadas 
pelas guerras tribais), o alemão Lu
deritz comprou de um chefe hoten
tote a baía de Angra Pequena, onde 
estabeleceu um protetorado ger
mânico. (Tendo ja  se apossado dos 
territórios mais extensos e ricos da 
A frica , a  In g la te r ra  e a  F ra n ç a , m e
diante uma política de acomoda-
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Tida com o um pais livre, a Nam íbia sofre a dominação da África do Sul.

A minoria branca, detentora das com odidades m odernas, confinou os ne
gros a um quarto do território. (W indhoek, em  cim a, e porto de Luderitz.)

ção, permitiam que o jovem impe
rialismo alemão ocupasse áreas 
secundárias do continente.)

Administrada por uma socie
dade germânica, a região tornou-se 
colônia em 1892. A “pacificação” 
foi levada a cabo: ao tentarem re
sistir à ocupação de seu território, 
os bosquímanos eram abatidos 
como caça. Quando os hereros (ou
tro grupo étnico) iniciaram uma re
volta, em 1904, matando alguns 
fazendeiros alemães, as tropas en
viadas para reprimi-los emprega
ram metralhadoras pesadas na 
“operação limpeza” : dos 80 000 
hereros que iniciaram a rebelião, 
sobraram apenas 15 000, e o des- 
povoamento que se seguiu à cha
cina chegou a provocar uma crise 
de mão-de-obra na colônia.

Por ocasião da Primeira Guerra 
Mundial, a região foi ocupada pe
las tropas sul-africanas do General 
Botha, mas, consumada a derrota 
alemã na Europa, a República Sul- 
Africana pleiteou e conseguiu um 
mandato da Liga das Naçoes para 
administrar o território. Após a Se
gunda Guerra Mundial, o governo 
sul-africano solicitou à ONU per
missão para incorporar definitiva
mente a antiga África do Sudoeste. 
Já empenhada em combater a polí
tica segregacionista posta em prá
tica pelo governo de Pretória, a 
ONU negou a jjerm issão; mesmo 
assim a anexaçao foi concretizada 
através de uma lei do governo sul- 
africano que concedeu aos brancos 
da África do Sudoeste representa
ção no Parlamento. Insistindo em 
sua posição anticolonialista, e já  
com apoio maciço dos demais paí
ses africanos, a ONU reconheceu a 
Namíbia como país com direito à 
independência, mas a jiolítica de 
apartheid e a anexaçao de fato 
mantinham-se inalteradas até 1974.

A s bases da segregação

Sob a política do apartheid —
“desenvolvimento separado” —

oculta-se uma clara motivação eco
nômica. Assim, de acordo com o 
chamado “ Plano Odentaal”, de 
1964, o país deveria ser dividido 
em onze reservas segregadas onde 
os africanos teriam certa autono
mia, enquanto as terras restantes 
seriam anexadas definitivamente à 
União Sul-Africana. Desde essa 
época, foram criadas seis reservas 
mas tal política concedeu a cerca 
de 500 000 africanos só 25% das 
terras (as piores), cabendo aos 
100 000 brancos os restantes 75%, 
que são as zonas mais ricas, sobre
tudo em recursos minerais.

As conseqüências práticas dessa 
política foram denunciadas em re
latório da Comissão dos Direitos 
do Homem, da ONU, no qual o go
verno de Pretória é acusado de 
“realizar deslocamentos forçados 
de populações recalcitrantes, des
truindo a integridade territorial do 

ais e permitindo à população 
ranca minoritária administrar a 

grande m aíoriado povo”. As reser
vas nativas são economicamente 
inviáveis, e, sob a fachada de auto
nomia parcial, continuam total
mente dependentes da República 
Sul-Africana. Para sobreviver, os 
“nativos” são obrigados a traba
lhar fora das reservas e sobretudo 
nas minas, que empregam o cha
mado “sistema de contrato de tra
balho” : recrutados nas reservas por 
uma única organização patronal, 
os africanos não têm possibilidade 
de escolher emprego ou de discutir 
salários.

Economia incipiente

Nas reservas, que abrigam cerca 
de 86% da população, os africanos 
dedicam-se à lavoura e à criação. 
As condições climáticas e o atraso 
cultural permitem apenas uma la
voura de subsistência (1970: 
15 000 toneladas de milhete e 
sorgo, 12 000 de milho e 1 U00 de 
trigo). A çriaçào, praticada extensi
vamente por hotentotes. hereros e
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A paisagem árida do país não favorece a atividade agropastoril, mas seu 
solo é rico em m inérios; a pesca destaca-se no setor industrial.

owambos, concentra-se nas regiões 
de estepes (1970: 2 350000 bovi
nos e 3,8 milhões de ovinos). As 
atividades industriais tampouco 
são de envergadura, com exceção 
da indústria pesqueira (156 000 to
neladas em 1970), que contribui 
com 23% das exportações.

Embora pobre do ponto de vista 
da produção agro pastoril e com 
um a indústria incipiente, a Namí
bia é um país rico em minérios. A 
produção mineral, cujo valor repre
senta um terço do Produto Nacio
nal Bruto do país (340 milhões de 
dólares em 1970) e totaliza 60% 
das exportações, está inteiramente 
a cargo de companhias estrangei
ras. Assim, a produção de diaman
tes (2,2_ milhões de quilates em 
1972) é praticamente monopólio 
da Ánglo-American Corporation, 
enquanto a American Metal Cli- 
max controla, em Tsumeb, as jaz i
das de cobre (37 000 toneladas), 
zinco (70 000) e estanho (700) — 
dados de 1971. Além disso, o con
sórcio alemão Urangesellschaft ex
plora as reservas de urânio de 
Swapkopnund e a Bethlehem Steel 
detém o controle de uma impor
tante jazida de fluorita localizada 
ao norte do país.

P aisagem  árida

> O território da Namíbia ou 
África do Sudoeste é constituído 
pelos extensos planaltos de Dama- 
raland e Nomaqualand (prolonga
mentos dos planaltos de Angola).

Diminuindo suavemente de altitude 
em direção ao sul, passam de uma 
média de 1 500 metros, na parte se
tentrional, para cerca de 1 000 me
tros, no extremo meridional. A re
gião mais acidentada situa-se na 
faixa ocidental onde se erguem os 
montes Onnata (2 289 metros) e 
Brandberg (2 606); a estreita e 
plana faixa litorânea constitui o de
serto de Namib, separado do de
serto de Kalahari pelas escarpas 
dos planaltos.

Com exceção de alguns vales 
férteis nas encostas dos planaltos, 
o país é quase inteiramente árido. 
Talvez por isso tenha sido esco
lhido como cenário das seqüências 
iniciais de um filme de Stanley Ku- 
brick (2001: Uma Odisséia no Es
paço), no qual primatas descobrem 
o uso de instrumentos em uma pai
sagem estranha e desolada. As con
dições climáticas do país são deter
minadas pela corrente de Benguela, 
que provoca a condensação e preci
pitação no mar de quase toda a 
umidade trazida do Atlântico pelos 
ventos. Em conseqüência, a preci
pitação pluviométrica é escassa 
(menos de 500 milímetros anuais). 
Apenas em algumas faixas mais 
úmidas no norte e no nordeste apa
recem savanas ou florestas ralas. A 
rede hidrográfica é inexpressiva, 
formada por rios intermintentes.

VEJA TAM BÉM : África: Repú 
blica Sul-African a.

Suécia
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S U M Á R IO

Localização geográfica: norte  da 
Europa

Limites: Noruega (N e O); Finlândia 
(NE): mar B áltico (S)

Superfície: 4 49  7 5 0  k m 2 
População : 8 091 7 8 2  hab. (1971) 
Capital: Estocolm o (7 40  4 8 6  hab.

-  1970)
Cidades principais:

Goteborg (451 8 06 ), M a lm o ..........
(265  5 03 ), Uppsala (127  448 ) e 

Vasteras (1 16 6 48 ) — dados de 
1970

Divisão adm inistrativa: 2 4  'Lan" 
(prefeituras), subdivididos em 8 5 0  
com unas 

Id iom a: sueco 
Religião: lu teran ism o (95%)
Portos principais: Estocolmo, G ote

borg e M alm õ 
Aeroporto principal: Arlanda (Esto

colm o)
Rodovias: 97 507  km (1970) 
Ferrovias : 12 4 0 0  km (1970) 
Unidade m onetária: coroa

Entre 1865 e 1930, 1,5 milhão 
de suecos emigrou para os Estados 
Unidos, impelido pela pobreza. 
Atualmente, a Suécia apresenta-se 
como um dos primeiros países do 
mundo em renda, consumo de ener
gia elétrica e de jornais, número de 
automóveis, telefones e aparelhos 
de televisão per capita.

O povoamento começou no 
Neolítico*, possivelmente a partir 
da Europa ocidental. Já havia agri
cultores sedentários por volta de 
3000 a.C. e, no final do século I da 
era cristã, o historiador romano

Tácito* menciona os suevos, nome 
comum a várias tribos germânicas: 
ao sul, no Gotland, os Gotar (go
dos); mais ao norte, nas regiões vi
zinhas ao lago Malar, os Svear. 
Nos séculos seguintes, as tribos do 
norte dominaram o território, e a 
Suécia passou a ser governada por 
dois reis-sacerdotes, guardiões do 
templo pagão de Uppsala. Mas a 
m onarquia consistia numa federa
ção de principados autônomos, so
bre os quais o poder real não tinha 
força.

Entre os anos 700 e 1100, a Sué
cia estendeu suas fronteiras — vi- 
kings suecos apareceram ao longo 
das margens orientais do Báltico e 
abriram a rota comercial entre o 
Ocidente e o Volga.

No início do seculo IX, o cristia
nismo* foi introduzido na Suécia, e 
logo surgiu o primeiro rei cristão, 
O laf Skottkonung (7-1026).

Sob Birger Jârl (1210-1266), que 
reinou a partir de 1248, fundou-se 
a cidade de Estocolmo, e foi refor
çado o domínio sueco sobre a Fin
lândia*. Contudo, a partir do rei
nado de Magnus Ladulas 
(1240-1290), a monarquia enfren
tou o crescimento do clero e da no
breza: as eleições reais foram sub
metidas a regulamentos e o rei 
passou a governar juntamente com 
um conselho recrutado entre famí
lias nobres. Ao lado da nobreza de 
grandes proprietários de terra, apa
receu uma nova classe, a dos bur
gueses comerciantes, que mantinha 
contatos com a Liga Hanseática* 
(Hansa) germânica.

A importância crescente da 
Hansa acarretaria a união dos paí
ses nórdicos (de 1397 a 1523) sob 
a hegemonia da coroa dinamar
quesa —  a União de Kalmar. Mas 
essa aliança foi comercialmente 
desvantajosa para os suecos, que 
precisavam da Liga para escoar 
seus metais. Por isso, a partir de 
1434, a população dos distritos mi
neiros de Berslagen revoltou-se 
contra os dinamarqueses, sob a li
derança de Engelbrekt Engelbrekts- 
son (responsável pela convocação, 
em 1435, da primeira assembléia 
nacional —  Riksdag  — , onde to-

O  P a r t i d o  S o c i a l - D e m o c r a t a  e n c a m p o u  o  m o v i m e n t o  o p e r á r i o  n o  s é c .  X X .



Estocolmo constitui o maior centro do com ércio e da indústria do país.

brevivência. E a Revolução Indus
trial* originou um movimento ope
rário de inspiração socialista: em 
1889, foi fundado o Partido Social- 
Democrata, e, em 1898, criou-se a 
Landsorganisationen i Sverige (LO
—  Confederação dos Trabalhado
res Suecos).

Sob o governo de Gustavo V 
(1907-1950), a social-democracia 
tornou-se o partido mais impor
tante do país, permanecendo no po
der de 1920 a 1923 e de 1932 em 
diante.

Em 1909, eclodiu grave crise en
tre operários e patrões: estes fecha
ram as fábricas em represália a gre
ves, e os trabalhadores terminaram 
por aceitar as condições que lhes 
foram impostas. O governo decidiu 
intervir em 1928, regulamentando 
os contratos coletivos de trabalho. 
Mas, depois da greve de Adalen 
(1931), uma das mais violentas da 
história sueca, os sindicatos operá
rios desistiram das conversaçoes e 
passaram a dar apoio ao Partido 
Social-Democrata.

Gustavo V morreu em 1950. Su
biu ao trono Gustavo VI Adolfo 
1882-1973), com Tage Erlander 
1901- ) ocupando o cargo de 

primeiro-ministro (substituído em 
1969 por outró social-democrata, 
O laf Palme (1927- ).

Gustavo VI morreu em 1973 e 
foi substituído por Carlos Gustavo 
(1946- ). No dia seguinte à sua 
morte, as eleições indicavam que o 
predomínio político da social-de- 
mocracia já  não era indiscutido: a 
coliaacão aovemista (partidos so

cial-democrata e comunista) obteve 
o mesmo número de cadeiras con
seguido pelos partidos da oposição.

Nas duas guerras mundiais, a 
Suécia manteve neutralidade. Em 
1946, entrou para a Organização 
das Nações Unidas (ONU), mas 
não aderiu à Organização do Tra 
tado do Atlântico Norte (OTAN).

O país

Os 1 400 quilômetros que sepa
ram os extremos sul e norte do ter
ritório sueco explicam, em parte, os 
profundos contrastes entre o sul 
(Gotland e Escânia), o centro 
(Svealand) e o norte (Norrland).

De relevo acidentado, o norte 
abriga apenas 14% da população. 
Toda a sua faixa ocidental é consti
tuída pela vertente leste da grande 
cordilheira escandinava, e, na zona 
oriental, encontra-se uma longa 
franja aluvial costeira, que se pro
longa até o golfo de Bótnia. Na re
gião central, onde se estendem 
planícies cortadas apenas pelas on
dulações suaves dos esker (colinas 
de encostas alongadas), situam-se 
os maiores lagos do país: Malar, 
Vanern e Vattern.

Península dentro da península 
escandinava, a região sul subdivi
de-se em zonas distintas. A mais 
extensa é o Gotland, vasto planalto 
que se inclina jpara o Báltico, a 
leste, e em direção às praias da Di
namarca. No extremo sul estão as 
superfícies onduladas da Escânia, 
separadas da Dinamarca pelo es
treito de Ore.

M as soube conviver com  a monarquia constitucional. (Rei Gustavo Adolfo.]

das as ordens estavam representa
das). Engelbrekt foi assassinado em 
1436, e só em 1523 Gustavo* I 
Vasa conseguiu expulsar os domi
nadores e tornou-se rei.

Apogeu e declínio 
da monarquia

Sob a dinastia dos Vasa, a Sué
cia dominou o Báltico e tornou-se 
potência européia. Sob Gustavo I, 
Eric XIV (1533-1577), João III 
(1537-1592) e Carlos IX 
(1550-161 1), o país adquiriu pre
domínio sobre a Europa setentrio
nal. E atingiu um apogeu no pe
ríodo de Gustavo II Adolfo, que 
interveio na Guerra dos Trinta* 
Anos (16 11/41), como defensor do 
protestantismo contra a casa real 
da Áustria. Ao fim do conflito, o 
monarca sueco anexou os bispados 
de Wismar, Bremen e Verden, a 
Pomerânia ocidental e outras re
giões alemãs.

O expansionismo durou até o 
início do século XVIII, quando o 
jovem Rei Carlos XII (1628-1718) 
atacou a Rússia. Foi o fim da hege
monia: vencida por Pedro*, o 
Grande, em Poltava (1709), a Sué
cia perdeu quase todos os territó
rios conquistados por Gustavo 
Adolfo. À morte de Carlos XII se
gui u-se uma revolução constitucio
nal ista que reduziu a quase nada o 
poder real e passou ao Riksdag  as 
principais decisões. Durante as 
guerras napoleônicas, os imperati-
Y05 do comércio exterior, que tor
navam a Suécia t i M á n a  àa lia^a

terra, levaram-na a se opor à 
França; em troca, o país obteve a 
Noruega em 1815, na repartição do 
império napoleônico.

Em 1809, o Rei Gustavo IV 
(17 78-1837), no poder desde 1792, 
foi deposto sob acusação de incom
petência. Votou-se uma nova Cons
tituição (ainda em vigor), que esta
beleceu um regime baseado no 
equiiíbrio de diversos órgãos gover
namentais: o rei e seu conselho, o 
Riksdag  e o corpo de funcionários. 
O novo rei, Carlos XIII 
(1748-1818), morreu sem deixar 
herdeiros, e a nação escolheu um 
estrangeiro para sucedê-lo: Bernar- 
dotte, ex-marechal de Napoleão, 
assumiu o poder em 1818, com o 
nome de Carlos João.

Bernardotte inaugurou uma di
nastia e, ao mesmo tempo, um pe
ríodo de paz e prosperidade.

Conflitos internos

A partir de 1840, as idéias libe
rais começaram a firmar-se na polí
tica: a escola primária foi instituída 
em 1842, o livre comércio em 1864 
e, em 1865 e 1866, reformou-se o 
Riksdag; a antiga representação 
por ordens (nobreza, clero, burgue
sia e campesinato) cedeu lugar a 
duas câmaras eleitas.

Surgiram novos problemas: o 
crescimento da população, no de
correr do século XIX, provocou 
uma crise no campo e criou um 
proletariado rural que, por volta de 
1880, encontrou na emigração para 
a  Kmcnca a ú m w  salda para a so

Suécia
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O clima, influenciado no litoral 
pelas águas tépidas da corrente do 
Golfo, apresenta grande diversi
dade (embora o inverno seja rigo
roso em toda a Suécia). Em Malmõ 
a temperatura chega a 17° C no ve
rão, mas as médias anuais descem 
a 7o C no sul e a -Io C no norte. 
Durante o curto verão, as tempera
turas máximas são em média de 
14,8° C, em Goteborg, e 14,4° C 
em Umea (podendo atingir 25° C 
num período de dez a vinte dias).

A duração do verão é influenciada 
pela proximidade do pólo: ao 
norte, o sol mantém-se no hori
zonte até as 23 horas, de 26 de 
março a 18 de julho.

As chuvas diminuem em direção 
ao norte e ao oeste. A precipitação 
máxima é de 1 500 milímetros.

O campo e as cidades

A Suécia apresenta uma das me
nores densidades demográficas da

Ricas e férteis áreas agrícolas estendem -se em  tom o do lago V attem .

A produção de madeira constitui um a das atividades econômicas da Suécia.

Europa (18 hab./km 2 em 1971) e a 
maior parte da população concen
tra-se no centro e no sul. No Norr- 
land, onde há imensos recursos mi
nerais' e hidrelétricos, o rigor 
climático é a causa da baixa densi
dade populacional (4 hab./km 2). 
Na Escânia — melhor zona agrí
cola do país — , a densidade ele- 
va-se a 140 hab./km 2.

Estocolmo, a capital, é o maior 
centro comercial e fabril do país; 
reúne as principais indústrias side
rúrgicas, mecânicas, de construção 
naval, refinação de petróleo, teci
dos, borrachas, couros e equipa
mentos para pesquisas nucleares.

Segundo centro econômico e o 
porto mais movimentado do país, 
Goteborg possui grandes indústrias 
navais, mecânicas, têxteis e elétri
cas. Em Malmõ, a terceira maior 
cidade do país, também importante 
por sua função portuária e como 
entroncamento de redes ferroviá
rias, concentra-se grande parte das 
indústrias alimentícias tradicionais 
(refinarias de açúcar, moinhos) e 
indústrias de bebidas (destilarias e 
c e r v e j a r i a s ) .

Uppsala, conhecida por sua in

tensa vida cultural (a universidade, 
fundada em 1477, foi a primeira da 
Suécia), tende também a se trans
formar num centro econômico (in
dústrias gráficas e mecânicas).

No extremo norte vivem os 
8 500 lapões* da Suécia, que se 
agrupam em pequenos povoados e 
se dedicam à agricultura, à pesca e, 
sobretudo, à criação de renas.

A economia

A Suécia pode ser dividida em 
duas regiões econômicas. A menos 
desenvolvida é a Norrland, na me
tade norte do país, responsável pela 
produção de matérias-primas para 
as indústrias metalúrgicas, de ma
deira e de papel.

O sul e mais próspero. O pla
nalto do Gotland e a planície de 
Escânia são as regiões onde se de
senvolvem a agricultura e a pecuá
ria —  com tal eficiência que, ape
sar de apenas 6,7% de suas terras 
serem cultiváveis, a Suécia produz 
o suficiente para atender a 80% das 
necessidades alimentares de sua 
população.

D i a n t e  d o  c r e s c e n t e  Ê x o d o  r u r a l .
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provocado pela emigração e busca 
de empregos nas indústrias, o go
verno resolveu estimular a mecani
zação da agricultura.

0  Estado controla amplos seto
res da economia, especialmente 
empresas de mineração, transpor
tes e serviços.

Mais igualdade

O chamado “socialismo sueco” 
não se caracteriza pela propriedade 
coletiva dos meios de produção, 
mas pela distribuição da renda, 
feita através de eficientíssimo sis
tema tributário.

Graças aos elevados impostos, o 
governo mantém uma onerosa mas 
eficaz previdência social, e o traba
lhador recebe benefícios indiretos 
cada vez maiores. Contudo, o custo 
da igualdade é considerado dispen
dioso por certos empresários. Essa 
oposição foi reforçada a partir do 
ano de 1969, quando o governo 
restringiu o direito patronal de de
mitir empregados, e abriu o cami
nho para a participação dos traba
lhadores na direção das empresas. 
A indústria colocou-se contra as 
tendências socialistas do governo e 
começou a transferir fábricas para 
outros países.

Em 197 1, o país registrou o mais 
baixo índice de desenvolvimento 
desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial (0,3%). Em 1972, houve 
um aumento de 2%, mas o desem
prego chegou a 3%, taxa altíssima 
para a Suécia. E os investimentos 
industriais permaneceram baixos: 
cerca de 3% do Produto Nacional 
Bruto. O equilíbrio na balança de 
pagamento tem sido ameaçado, 
desde que os projetos visando a au
mentar a participação do Estado 
na economia acarretaram a retra
ção dos negócios.

Agricultura baseada 
em cooperativas

Apenas no sul, onde se beneficia 
de condições climáticas relativa
mente favoráveis, a agricultura se 
apresenta altamente desenvolvida. 
A maior parte dos agricultores per
tence a cooperativas que facilitam 
a comercialização dos produtos e o 
financiamento de máquinas e ferti
lizantes.

Os cereais ocupam quase a me
tade das terras cultiváveis: entre 
os mais importantes estão a cevada 
(1 676 000 toneladas em 1968), a 
aveia (1 448 000) e o trigo 
(1 041 000). A Suécia produz ainda 
1 768 000 toneladas (1968) de be
terraba.

A pecuária concorre com 80% 
do valor total da produção do 
campo, _ fornecendo quantidades 
consideráveis de leite e derivados.

A pesca, cuja produção média 
anual eleva-se a 20 000 toneladas, 
é também importante setor da eco
nomia nacional.

As madeiras e o minério de ferro 
são os principais recursos naturais. 
Desprovido de petróleo e dispondo 
de exíguas reservas de hulha, o país 
recorre à importação. Cerca de 
90% das reservas florestais com
põem-se de pinheiros, utilizados 
pela indústria. A Suécia produziu, 
em 1968, 19 692 000 toneladas de 
ferro; em 1967, extraíra 81 700 td t

zinco, 15 200 de cobre, 11 396 de 
carvão, além de quantidades meno
res de manganês, ouro, prata, 
níquel e chumbo. A produção de 
energia no país —  predominante
mente de origem hidrelétrica — 
eleva-se a 56 236 milhões de quilo
watts por hora.

Indústria e comunicações

O porto  de G o tebo rg  é o segundo ce n tro  e conôm ico  do país.

Uppsala li esquerda) concentra grande atividade cultural; em  Estocolmo há

O alto desenvolvim ento alcançado pelo pais proporciona aos habitantes mais tem po de lazer e divertim ento.

As indústrias siderúrgica, mecâ
nica, metalúrgica, elétrica, eletrô
nica, química, têxtil e de papel são 
as mais importantes. Em 1968, a 
Suécia produziu 5 064 000 tonela
das de aço, 2 742 000 de ferro fun
dido, 55 800 de alumínio, 603 600 
de ácido sulfúrico e 15 480 de teci
dos de algodão.

O pais possui também um 
grande parque automobilístico. 
Juntamente com a Dinamarca e a 
Noruega, controla a SAS (Scandi
navian Airlines System), que opera 
em linhas internacionais, e dispõe, 
para as rotas domésticas, da Linje- 
fly. A M arinha Mercante compu
nha-se, em 1969, de 802 navios.

VEJA TAM BÉM : Europa: Prús
sia.

uma com unidade só para crianças.
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Suez, Canal de

Desde a mais remota Antigui
dade, a idéia de cortar com um 
canal o istmo de Suez, que une a 
África ao continente euro-asiático, 
representou a possibilidade de criar 
uma rota navegável entre Ocidente 
e Oriente, comunicando o Mediter
râneo com o mar Vermelho.

Mestres na construção de canais 
de irrigação, os faraós egípcios 
foram os primeiros a concretizar o 
plano. Entretanto, o canal que 
construíram não cortava direta
mente o istmo: as embarcações 
provenientes do norte tinham de 
subir o curso do Nilo até Zagazig, 
depois prosseguir por uma passa
gem que desembocava no lago 
Central e, finalmente, atravessar os 
lagos Amargos para atingir a cida
de de Arsinoé (hoje, Suez).

Segundo Estrabão*, os trabalhos 
foram iniciados por Seti I e seu 
filho Ramsés II, no século XIV 
a.C.; Heródoto* conta que 120 000 
homens pereceram na empresa, só 
concluída quando Dario* I, o 
Grande, invadiu o Egito (512 a.C.).

Do ponto de vista estratégico, o 
canal era deficiente no atendimento 
às necessidades bélicas, pois só 
podia ser atravessado durante as 
epocas de cheia do Nilo. Por outro 
lado, a movimentação das areias 
do deserto tornava a sua manuten
ção bastante dispendiosa. Mesmo 
assim, durante muito tempo serviu 
de rota comercial. Depois de refor
mado (século II) pelo imperador 
Trajano* e reconstruído (século 
VII) pelo emir Amr ibn al-Asi (con
quistador árabe do Egito), foi des
truído em 758 pelo califa Abou 
D jafar al-Mansur, temeroso de 
possíveis ataques militares.

O novo projeto

Em 1452, com a tomada de 
Constantinopla pelos turcos, foram 
bloqueados os caminhos terrestres 
que na Idade Média haviam permi
tido o comércio entre Europa e 
Oriente. Vasco da Gama*, 45 anos 
depois, contornou o cabo da Boa 
Esperança e restabejeceu o contato 
marítimo com as índias, inaugu
rando uma rota que seria seguida 
durante quatro séculos.

Num esforço para reconquistar 
sua função comercial, os países 
mediterrâneos apresentaram uma 
série de projetos para a construção 
de um canal que estabelecesse a 
ligação com o mar Vermelho. 
Assim, em 1508, os venezianos ha
viam elaborado um plano de rea
bertura do istmo e, em 1671, Leib- 
niz* enviou a Luís* XIV proposta 
no mesmo sentido. Contudo, so
mente com a Revolução Francesa* 
o projeto seria colocado em bases 
concretas. A expedição ao Egito 
comandada por Napoleão* Bona- 
parte tinha entre suas finalidades 
estudar as condições topográficas 
da região, a fim de iniciar a obra. 
Mas, embora participassem dos 
trabalhos cientistas como Monge*. 
Le Père e Bertholet, concluiu-se, 
por um erro de triangulação, a exis- O canal representa um a abertura com ercial entre a Europa e o Oriente.

tência de um desnível_ de 9,90 me
tros entre o Mediterrâneo e o mar 
Vermelho, confirmando-se — in
corretamente —  uma tradição da 
Antiguidade transmitida por Estra
bão: “O mar Eritreu é mais alto 
que o chão egípcio. Abrindo de 
lado a lado o istmo, o Egito inteiro 
submergirá” .

A crença na diferença de nível 
entre os dois mares persistiu nos 
projetos de engenharia até meados 
do século XIX, quando a interpre
tação errônea foi desfeita por uma 
nova medição topográfica na área. 
Interessando-se pela reabertura do 
istmo, Ferdinand de Lesseps*, vi
ce-cônsul no Egito.em 1832, conce
beu um projeto para a consjrução 
do canal, cuja concretização era 
favorecida por seus contatos políti
cos: Mathieu de Lesseps, pai de 
Ferdinand, sustentara, com apoio 
de Bonaparte e contra a vontade da 
Inglaterra, a ascensão de Moham- 
med Ali ao governo do Egito; além 
disso, Mohammed Said, filho do 
paxá e futuro chefe do governo, tor
nara-se amigo de Lesseps enquanto 
este fora vice-cônsul. Com a subida 
de Said ao trono, em 1854, Les
seps, que na época se encontrava 
na França, afastado do corpo di
plomático, retornou ao Egito e, de
pois de uma viagem pela região do 
istmo, propôs seus planos ao novo 
dirigente. Mohammed Said acei- 
tou-os, e uma concessão para a 
construção foi conferida pessoal
mente a Lesseps.

Problemas internacionais

Desde o início, a construção do 
canal suscitou questões políticas 
que envolveram as potências euro
péias mais importantes.

Durante cinco anos desenrolou- 
se uma batalha ao nível diplomá
tico: a Inglaterra colocara-se con
tra a realização do projeto, 
t e m e n d o  a  a m p l i a ç ã o  d o  d o m í n i o  
francês, e pressionou a Turquia

A ligação do M editerrâneo com  o m ar Verm elho foi iniciada na Antiguidade e efetivada com o canal de Suez.
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cessão e recebido o assentimento 
do governo otomano, as águas do 
Mediterrâneo encontraram por fim 
o mar Vermelho em 1869.

Nacionalização

A Companhia Universal criada 
por Lesseps reservara-se o direito 
de explorar o canal durante 99 
anos a partir da data de sua abertu
ra, ou seja, até 1968. Dos lucros 
resultantes, 71% caberiam aos 
acionistas, 15% ao governo egíp
cio, 10% aos fundadores, 2% aos 
administradores e 2% aos emprega
dos. Entretanto, a composição dos 
acionistas dentro da companhia so
freu consideráveis variações ao 
longo do tempo.

Em 1875, o vice-rei do Egito, 
encontrando-se em sérias dificul
dades financeiras com a Inglaterra, 
saldou suas dívidas com ações da 
companhia; e o subseqüente domí
nio inglês não se restringiu à zona 
do canal: em 1882, o exército britâ
nico interferiu diretamente no go
verno egípcio, sufocando uma re
volta nacionalista comandada pelo 
Coronel D’Arabi. Em 1910, a com
panhia tentou negociar o prolonga
mento da concessão sobre a explo
ração do canal, propondo uma 
prorrogação por quarenta anos (até 
o ano 2008). Em troca, oferecia 
uma indenização de 4 milhões de 
libras esterlinas ao Egito, participa
ção de 4% dos rendimentos em 
1922 e de 12% em 1968 (a partir 
desta data, o governo receberia 
50% dos benefícios anuais, se estes 
ultrapassassem 100 milhões) e a 
nomeação de três administradores 
egípcios a partir de 1969. Mas a 
proposta foi rejeitada. Em 1956 o 
Presidente Nasser* nacionalizou o 
canal, provocando a invasão da re
gião por tropas inglesas, francesas 
e israelenses.

O canal

Medindo 162 quilômetros de 
comprimento e sem qualquer eclu
sa durante todo o percurso, o canal 
de Suez apresenta a extensão esca
vada de apenas 148 quilômetros, 
percorrendo o trajeto restante atra
vés dos lagos Amargos.

Quando foi aberto, sua profundi
dade mínima era de 7 metros na 
maré baixa, medindo 22 metros de 
largura; depois de sucessivos me
lhoramentos, passou a ter de 70 a 
125 metros de largura, conservan- 
do-se a profundidade de 12 metros 
na mare baixa (em 1963). Havia 
5 085 navios em trânsito em 1913, 
14 666 em 1955 e 21 250 em 1966 
(no canal do Panamá*, o trânsito 
foi de 11 808 navios em 1964). Do 
volume de mercadorias transpor
tadas em 1966, 47 700 toneladas 
seguiam em direção ao sul, en
quanto 194 200 rumavam para o 
norte (esse desequilíbrio deve-se 
principalmente à exportação de 
petróleo pelos países árabes: em 
1964, 114 661 000 toneladas de pe
tróleo passaram pelo canal em dire
ção ao Mediterrâneo, perfazendo 
84% do tráfego total).

VEJA TAM BÉM : Egito; Oriente 
M édio; Panamá. Canal do.

L e s s e p s  t e v e  a  c o n c e s s ã o  para a A região foi um dos pontos nevrálgicos do conflito árabe-israelense. (No 
construção do c a n a l  d e  Suez. a l t o ,  e g í p c i a s 1, e m b a i x o ,  a  r e t i r a d a  d a s  t r o p a s  de I s r a e l ,  e m  1 9 7 3 . )

para que não ratificasse a ordem de 
início das obras. Lesseps viajou 
para Constantinopla e para a Ingla
terra, empreendendo ao mesmo 
tempo uma ampla campanha visan
do a obter fundos para a concreti
zação da empresa.

Embora as manobras diplomá
ticas tivessem sido infrutíferas, os 
esforços resultaram na fundação da 
Companhia Universal do Canal de 
Suez, com um capital de 200 
milhões de francos (207 000 ações 
subscritas na França, 15 246 em 
outros países e 177 642 por Mo- 
hammed Said, que se tornou o acio
nista principal).

Apesar aas ameaças da Turquia, 
à qual se achava submetido 0 
Egito, os trabalhos de construção 
do canal foram iniciados a 25 de 
abril de 1859, sob a direção do 
engenheiro francês Linant.

Em janeiro de 1869 morreu 
Mohammed Said, e com ele se foi 
boa parte do apoio dado a Lesseps. 
Em conseqüência, o ministro do 
Exterior, Nubar, em acordo com o 
governo otomano (e com a Ingla
terra), impôs novas condiçoes: 
60 000 hectares do terreno que 
ladeava o canal deveriam ser devol
vidos ao Egito (a região, benefi
ciada pela irrigação, poderia ser 
futuramente aproveitada pela agri
cultura). Além disso, ficou supri
mida a mão-de-obra egípcia que o 
governo anterior comprometera-se 
a fornecer.

O impasse criado pelas novas 
exigências foi solucionado com a 
arbitragem de Napoleão III, que 
ordenou ao Egito pagar 84 milhões 
de francos a companhia, como 
indenização (38 milhões pelas des
pesas de substituição da mão-de- 
obra egípcia pela européia, 30 
milhões pela devolução de terras, 
10 milhões pelo capital investido 
num canal de água doce que deve
ria abastecer os trabalhadores e 6 
milhões pelos direitos anterior
mente recebidos sobre o canal).

O recrutamento de mão-de-obra 
européia, porém, encareceu o em
preendimento e a companhia emitiu 
100 milhões em obrigações para 
enfrentar os gastos; novas despesas 
fizeram com que a obra, orçada a 
princípio em 200 milhões, atingisse 
mais de 400 milhões de francos ao 
ser concluída. Reformulada a con-
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Suíça

+
S U M Á R IO

Localização geográfica: Europa cen
tral

Limites: Alem anha (N), Itália (S e 
SE), Áustria  e Liechtenste in  (L), 
França (O, SO e NO)

Superfície: 41 288  k m 2 
População: 6 317  0 0 0  hab. (estim a

tiva  de 1970)
C ap ita l: Berna (166  100  hab.) 
Cidades principais:

Zurique (1 001 0 0 0  hab.), Basiléia 
(2 20  000), Genebra (259  200), 
Lausanne (1 4 0  000)

Divisão po lítica : 22 cantões 
Id iom as: alemão, francês, ita liano e 

rom anche 
Religiões: pro testan tism o e ca to li

cismo
Unidade m onetária: franco suíço

Os primeiros habitantes da Suíça 
foram os helvécios, um povo celta. 
Em 58 a.C., o território foi con
quistado pelos romanos, que o do
minaram durante aproximada
mente 300 anos. No século V, ele 
passou a pertencer aos burgúndios 
e aos alamanos. Após ter sido divi
dida entre a Suábia e a Borgonha 
Transjurana, a região foi unificada 
sob o domínio do Santo Império 
Romano, em 1032.

No século XI, criaram-se os feu
dos eclesiásticos e, em 1291, os 
cantões de Uri, Unterwalden e 
Schwyz firmaram um pacto perpé
tuo, estabelecendo uma liga defen
siva. De 1313 até 1315 esses can
tões estiveram em guerra contra os 
Habsburgo.

Entre 1386 e 1388, a liga uniu-se 
a outros cinco cantões e, em 1389, 
os Habsburgo acabaram  reconhe
cendo a autonomia dos oito can
tões confederados. Estes; entre
tanto, apoderaram-se de novos 
territórios, o que resultou em mais 
lutas.

Em 1499, Maximiliano I reco
nheceu a independência dos can
tões suíços. Huldreich Zwinglio* 
iniciou, em 1519, as preleções que 
culminariam, mais tarde, na Re
forma* protestante; em 1541, Cal- 
vino* introduziu o protestantismo 
em Genebra.

Em 1648, os tratados de Westfá- 
lia reconheceram a independência e 
a neutralidade da Confederação 
Suíça; mas, entre 1798 e 1803, a 
Revolução Francesa* criou a Re
pública Suíça, estabelecendo uma 
espécie de protetorado francês.

Somente em 1815, através da as
sinatura de um novo pacto confede- 
rativo, a neutralidade perpétua do 
país ficou garantida. Posterior
mente, os cantões estagnaram sob 
governos oligárquicos, mas a bur
guesia liberal acabou impondo im
portantes e decisivas reformas.

A Suíça apresenta áreas diversificadas como M ontreaux, de natureza exube
rante: Genebra, cidadela do ca lv in ism o:e  Zurique, um centro comercial.

Em 1847, os cantões de popula
ção católica (que. dois anos antes, 
haviam assinado um pacto em se
parado) foram derrotados. Com a 
promulgação da nova Constituição 
federal, em 1848, Berna tornou-se 
a sede do governo central. Entre
tanto, somente em 1874, com a re
visão da Constituição (que ainda 
hoje rege o Estado suíço) é que a 
confederação se estabilizou defini
tivamente e se iniciou então o pe
ríodo de paz (embora com peque
nas interrupções) que tem 
assegurado ao pequeno país sua 
prosperidade económica.

Durante as duas guerras mun
diais, a Suíça permaneceu neutra.

Em 1970, o Conselho de Estado 
concedeu o direito de voto às 
mulheres, em eleições nacionais.

Os circos

A maior parte das terras suíças 
situa-se em regiões montanhosas, 
utilizadas como pastagem. Mais da 
metade do território é dominada 
pelos Alpes, que se estendem a su
doeste e a nordeste, onde se erguem 
os Alpes do Vaiais (sudeste); os Al
pes Berneses ou Oberland Bernês 
(ao norte), separados pelo vale su
perior do Ródano; os Alpes de 
G larus (a leste do curso superior de 
Reuss); e os Alpes dos Grisões (ao 
sul). Esses segmentos alpinos apre
sentam estrutura geológica parcial
mente cristalina na faixa central, 
calcária e arenítica na parte seten
trional e, na vertente meridional, 
onde se erguem os Alpes do Ticino, 
calcária e xistosa.

A erosão glacial trabalhou inten
samente os Alpes, produzindo for
mações geológicas típicas como 
circos e vales em forma de U. Entre 
os Alpes e o Jura, encontra-se a de
pressão de Mittelland. Complemen
tando o quadro orográfico do 
país, há ainda uma porção consi
derável do Jura: a metade oriental 
de seu centro e todo o norte do 
crescente.

O clima alpino é rigoroso. A 
temperatura media anual oscila em 
torno de 8o C, sendo que, em ja 
neiro, desce a menos de 2o C. Na 
região das colinas, os índices de 
umidade são elevados; em Berna, a 
precipitação anual ultrapassa os 
900 milímetros, disso resultando 
uma temperatura média, no mês de 
julho, da ordem de 18° C. Na flo
resta de faias, o clima é ameno; no 
Jura, mostra-se bastante rude, re
produzindo as características tem
peraturas alpinas.

Entre os rios que banham o país, 
destacam-se o Reno, o Ródano, o 
Reuss, o Aar e o Inn.

A Suíça liga-se à Europa seten
trional e ocidental pelo Reno. O 
acesso ao Mediterrâneo faz-se pe
los Alpes e pelo vale do Ródano.

Divisão política

O país é uma confederação de 22 
cantões, que possuem constituição 
própria e gozam de autonomia in
terna. Os impostos indiretos são de 
atribuição do governo federal, mas 
os tributos de incidência direta ca
nal izam-se para os orçamentos 
cantonais. O poder central com 
põe-se de uma assembléia federal, 
constituída por um conselho nacío
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nal eleito pelo voto universal direto 
e proporcional, e por uma assem
bleia federal integrada por repre
sentantes cantonais eleitos; um 
conselho federal, com funções exe
cutivas, formado por sete mem
bros, que representam os principais 
partidos e regiões lingüísticas; e um 
tribunal federal de segurança.

Um povo muito rico

A população é predominantemente 
urbana (61% em 1920) e expan- 

■ de-se a uma taxa razoavel, tendo 
duplicado entre 1870 e 1970. Nas 
colinas concentra-se mais de 5/6 da 
população total.

O contingente de estrangeiros re
sidentes no país —  mais de 
600 000 no ano de 1970 — consti
tui-se principalmente de italianos, 
atraídos pelas amplas perspectivas 
de emprego.

A agricultura não ocupa lugar 
de relevo no conjunto da economia, 
já  que somente 10,8% das terras 
são cultiváveis e a população rural 
ativa é reduzida (menos de 15%). 
Os principais produtos agrícolas 
são o trigo (400 000 toneladas em 
1970) e a batata (1,3 milhão de to
neladas).

A pecuária, favorecida por abun
dantes pastagens, constitui uma 
das riquezas do país. O principal 
rebanho é o bovino, com cerca de 
1 800 000 cabeças, em 1970. G ra
ças ao elevado nível de seu reba
nho, a Suíça produz quantidades 
consideráveis de carne, leite e deri
vados, especialmente queijo 
(70 000 toneladas) e manteiga 
(32 000).

O potencial industrial do país 
baseia-se na indústria de transfor
mação, pois a carência de recursos 
minerais e energéticos não permite 
o desenvolvimento da indústria pe
sada. Os setores industriais mais 
destacados são o de energia elé
trica, com uma capacidade gera
dora da ordem de 25 000 milhões 
de quilowatts anuais, em 1970; o 
de alumínio, que produz 65 000 to
nel adas; e o têxtil. Igualmente im
portante é a indústria mecânica. Os 
relógios suíços são mundialmente 
conhecidos por sua qualidade. A 
indústria química fabrica medica
mentos e adubos, enquanto leite 
condensado, chocolate e leite em 
pó constituem os principais artigos 
produzidos pela indústria alimentí
cia. Graças às eficientes redes fer
roviária e rodoviária, a indústria 
turística explora intensamente as 
paisagens naturais. A Suíça produz 
ain<la, em escala reduzida, petró
leo,íferro. carvão e gás natural.

O paí^ exporta, principalmente, 
relógios, instrumentos de precisão, 
tecidos e produtos alimentícios; e 
importa petróleo, carvão, matérias- 
primas para a indústria têxtil e ali
mentos. O intercâmbio comercial, 
nos dois sentidos, faz-se sobretudo 
com os Estados Unidos, França, 
Alemanha Ocidental e Itália. A 
Suíça importa mais do que exporta, 
mas o déficit é coberto pelas rendas 
oriundas do turismo e pelos lucros 
dos capitais que são investidos no 
estrangeiro.

Al momanha» e 0 clim a frio dificultam •  agricultura. Já as atividade* paatoria são muito desenvolvidas. VEJA TAM BÉM : Europa.
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Suicídio

Nas discussões filosóficas, o 
problema do suicídio esteve sempre 
vinculado ao problema ético da li
berdade*. O tema surge no antigo 
estoicismo* greco-romano: ma- 
tar-se seria simplesmente _sair do 
teatro quando a peça não mais 
agrada — um ato livre e soberano. 
Ao contrário, a morte que ocorre 
independentemente da vontade e do 
livre arbítrio humano deve ser des
prezada.

A sabedoria estóica preconiza 
que o importante é que o indivíduo 
se torne independente de tudo o que 
lhe acontece sem que ele o tenha es
colhido. E, seguindo essa linha de 
reflexão, vários pensadores estói
cos se suicidaram.

Parece certo que o horror sa
grado ao suicídio é uma posição 
típica do pensamento cristão. Mas, 
na fase de implantação do cristia
nismo*, nem sempre os padres da 
Igreja encontraram facilidade em 
justificar racionalmente a veemên
cia desse repúdio, pois o próprio 
Antigo Testamento relata alguns 
suicídios reverenciados pelos cris
tãos. Polemizando contra os dona- 
tistas — seita cristã considerada 
herética e que admitia o suicídio 
— , mas sobretudo contra os estói
cos, Santo Agostinho afirmava que 
se matar é infringir o sexto m anda
mento, pois é cometer homicídio 
contra si próprio.

Séculos mais tarde. Santo To
más* de Aquino desenvolveu três 
argumentos teológicos contra o 
suicídio: o suicídio é contrário à in
clinação natural do homem e à ca
ridade pessoal; ele priva a socie
dade dos benefícios da atividade 
de um ser humano; e usurpa a fun
ção de Deus, pois o homem per
tence a Deus.

Mas o fundamento do repúdio 
cristão ao suicídio advém da idéia 
de que o homem deve aceitar a 
vontade de Deus, realizando-se e 
purificando-se no sofrimento. Para 
o pensamento cristão, a liberdade 
do homem está circunscrita por sua 
subordinação à vontade divina; 
para o estoico, o homem sábio deve 
buscar sua autonomia e viver ex
clusivamente de acordo com a sua 
própria vontade. Nesse sentido, Sê 
neca* afirma: “Não deves viver sob 
a necessidade, pois não há para ti 
nenhuma necessidade de viver”.

No pensamento filosófico con
temporâneo, a questão do suicídio 
adquiriu particular realce com o 
existencialismo*. Albert Camus*, 
em O M ito de Sísifo, estabelece 
uma nova dialética entre o sofri
mento e a liberdade. Escreve logo 
nas primeiras páginas do livro: “Só 
há um problema filosófico verda
deiramente sério — o suicídio. Jul
gar se a vida vale ou não a pena 
ser vivida é responder à questão 
fundamental da filosofia”. Para 
Camus, o sofrimento não é uma 
provação imposta por Deus ao ho
mem, nem conseqüencia, em última 
instância, do destino. O sofrimento 
é sem razão, sem sentido: é inteira
mente absurdo. O homem poderia,

Suicídio: um ato de libertação ou clím ax de um grave quadro neurótico.

como Kiriloff, um herói dostoievs- 
kiano, matar-se para se libertar, ou 
antes provar sua liberdade abso
luta. Mas a conclusão de Camus 
não é essa: não se pode capitular 
diante do absurdo.

Assim, é preciso aceitar morrer 
mas não aceitar a idéia da morte, 
nem abrigar qualquer esperança re
lativa ao depois da morte. Sem de
sistência, empurrando sua pedra, 
Sísifo faz da vida uma “ longa obs
tinação”. E justamente porque não 
se rende ao absurdo do sofrimento 
e da morte é que “é preciso imagi
nar Sísifo feliz ’.

Motivos psicológicos e sociais

Psicólogos e sociólogos têm so
bretudo procurado investigar as 
causas que podem explicar a auto- 
exterminação.

No campo da psicologia tem-se 
mostrado que, desde que se entenda 
o suicídio como um ato humano de 
cessação autodirigida e auto-inten- 
cionada da vida, e preciso reconhe
cer que para ele podem contribuir 
não apenas fatores propriamente 
psicologicos, mas o contexto cultu
ral, que determina o modo de rela
cionamento entre as pessoas e tam 
bém os sentimentos específicos< em 
relação à morte e ao suicídio. 
Quanto aos fatores psicológicos, 
eles incluem não somente a perso
nalidade do indivíduo em questão, 
mas ainda sua motivação interpes
soal e intrapessoal.

Há quem sustente que a persona
lidade suicida apresenta geralmente 
certas características: ambivalên
cia —  desejo consciente e/ou in
consciente de viver e morrer, ao 
mesmo tempo; sentimento de de
pressão, necessidade de ajuda e 
inadequação para manipular pro-

Po d» ta r v ilto  tam b ém  como arma política. (B ud iita  incandeia-se em  protetto  contra presidente v ietnam ita .)
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Sul Brasileiro

Segundo Émile Durkheim , o suicídio é um fato social. Para A lbert Camus  
(direita), trata-se de um dos principais objetos da reflexão filosófica.

blemas; sentimento de esgotamento 
físico e/ou psicológico; profundos 
sentimentos de ansiedade; tensão, 
depressão, ódio ou culpa; senti
mento de caos ou de desorganiza
ção, acompanhado da inabilidade 
para restabelecer a ordem; mudan
ças de humor — passando da agi
tação à apatia e ao conseqüente 
isolamento; constrição cognitiva
—  inabilidade para ver alternati
vas, limitação de potencialidades; 
falta de interesse por atividades 
usuais, como sexo, passatempos, 
trabalhos; finalmente, distúrbios 
físicos, como insônia, anorexia, 
psicastenia.

Por outro lado, mostram certos 
psicólogos que não se deve enten
der como suicidas apenas os meca
nismos conscientes de uma pessoa 
que apressam sua própria morte — 
m as também os gestos autodestru- 
tivos sem êxito e o suicidio focal 
(automutilação, acidentes repeti
dos, etc.) ou crônico (ascetismo, 
martírio, dependência de drogas ou 
de álcool, etc.).

Para Freud*, a depressão e, con
seqüentemente, o suicídio ocorrem 
como resultado de fortes impulsos 
agressivos contra um objeto inter
nalizado, originalmente amado, 
mas depois odiado. Além disso, 
Freud apontou para o conflito que, 
no interior do indivíduo, ocorre en
tre forças mentais em oposição: o 
instinto de autopreservação (Eros) 
e o de destruição (Tánatos).

O psiquiatra Karl Menninger 
adotou a teoria de Freud, conside
rando a existência do homem como 
uma guerra contínua entre Eros e 
Tánatos. Para ele. o suicídio justa 
mente ocorre quando o amor não 
consegue mais se opor à súbita 
emergencia do instinto de morte.

Diferente é o enfoque socioló
gico do suicídio. Ao tema, Émile 
Durkheim* dedicou uma de suas 
obras mais importantes: O Suicí
dio, publicada em 1897. Durkheim 
chegou à conceituação do que de
nominou de “consciência coletiva”, 
ou seja, o sistema das representa
ções coletivas em determinada so
ciedade. t a i s  representações coleti

vas constituiriam, de acordo com 
Durkheim, fatos de natureza es
pecífica e diferentes dos fenômenos 
psicológicos individuais. Além 
disso, elas se desdobrariam nos as
pectos intelectual e emocional, 
sendo possível determiná-las de 
maneira direta e não apenas atra
vés dos pensamentos e emoções in
dividuais. Um dos principais proce
dimentos para o conhecimento 
direto das representações coletivas 
seria a pesquisa estatística, que ju s
tamente Durkheim empregou para 
o estudo do suicídio nao como fato 
psicológico e individual, mas como 
fato social”.

E o sociólogo alemão concluiu: 
“ A taxa social dos suicídios só sç 
pode explicar sociologicamente. E 
a constituição moral da sociedade 
que fixa em cada instante o contin
gente dos mortos voluntários. 
Existe portanto para cada povo 
uma energia determinada que leva 
os homens a se matarem. Os movi
mentos que o paciente executa e 
que à primeira vista parecem repre
sentar exclusivamente seu tempera
mento pessoal constituem, na reali
dade, a continuação e o 
prolongamento de um estado social 
que manifestam exteriormente”.
‘ C ada grupo social — explica ele
—  tem efetivamente uma inclina
ção coletiva específica para esse 
ato, da qual derivam as inclinações 
individuais, em vez de ser a pri
meira a derivar destas últimas. O 
que a constitui são as correntes de 
egoísmo, de altruísmo ou de ano- 
mia que atuam dentro da sociedade 
(em consideração) com as tendên
cias para a melancolia langorosa 
ou para o renunciamento ativo ou 
para a lassidão exasperada, conse
qüências daquela.”

Desse modo,“tudo pode servir de 
causa ocasional do suicídio. Tudo 
depende da intensidade com que 
agiram sobre o indivíduo as causas 
suicidogêneas”.

VEJA TAM BÉM : Estoicismo; Li
berdade; Morte.

Segundo o Tratado de Tordesi- 
Ihas, de toda a região Sul do Brasil
— que engloba Paraná*, Santa* 
Catarina e Rio* Grande do Sul — , 
só caberiam ao império lusitano 
pequenas partes do território para
naense e do litoral catarinense.

Mas Portugal acabou anexando 
a região inteira — tarefa fácil; pois, 
devido a suas condições climaticas, 
inadequadas às lavouras tropicais 
mercantis, a área não favorecia a 
colonização e foi relegada pelos 
espanhóis.

No século XVII, o interior da 
região foi percorrido pelos bandei
rantes*, que tinham por objetivo a 
captura de índios, principalmente 
nas reduções jesuíticas do Guaíra 
(vale dos rios Paraná e Tapes, no 
atual município de Rio Grande^.

Somente em meados do seculo 
XVII Lisboa resolveu estimular a 
fundação de núcleos de povoa
mento “ao sul de São Vicente”. 
Surgiram, então, as povoações de 
São Francisco (1645), Desterro 
(1651, mais tarde denominada Flo
rianópolis) e Laguna (1676), todas 
no litoral de Santa Catarina. Mas a 
criação da Colônia de Sacramento, 
em 1680, provocou os primeiros 
conflitos entre espanhóis e luso- 
brasileiros, e isto levou Portugal a 
acelerar o ritmo de ocupação do 
território rlo-grandense.

A posse do Sul

Em face das disputas, o governo 
português construiu aldeias e erigiu 
fortificações na região, fazendo de

Santa Catarina — Laguna, princi
palmente —  um importante posto 
de retaguarda. E a partir desses nú
cleos militares expandiu-se a cria
ção de gado. Seguindo a marcha 
dos rebanhos, os colonizadores es- 
tabeleceram-se nas regiões de Cas
tro (PR), Lajes (SC) e Vacaria 
(RS). Além disso, Portugal tentou 
implantar a colonização agrícola, 
instalando imigrantes açorianos na 
ilha de Santa Catarina e ao norte 
da lagoa dos Patos. O fracasso 
dessa experiência deveu-se à gra
dual migração desses colonos para 
o litoral, onde passaram a se dedi
car a atividades ligadas ao mar ou 
às cidades.

O Tratado de Santo Iidefonso 
(1777) assegurou aos portugueses a 
posse da região, que foi, a partir 
desse ano, dividida em imensas 
propriedades, doadas a poucos se
nhores; no Rio Grande do Sul, 
particularmente, devido à presença 
do gado, surgiram os latifúndios 
pastoris.

Graças à pecuária, que se tornou 
o esteio da economia regional o 
Sul conseguiu estabelecer ligações 
comerciais com as áreas mais den
samente povoadas de Minas Gerais 
e Rio de Janeiro, para onde expor
tava muares, bovinos e carne de 
charque.

Mas o povoamento do interior 
do país, esparso até o início do sé
culo XIX, somente se intensificaria 
depois do estabelecimento de cor
rentes imigratórias de europeus 
nào-portugueses.

Imigração e colonização

Por iniciativa governamental 
grupos de imigrantes europeus — 
alemães, principalmente —  foram 
instalados em núcleos de coloniza
ção, onde se adotou o sistema de

O Sul brasileiro é uma região rica em  recursos naturais. (Foz do Iguaçu.)
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dindo, assim, o regime de pequena 
propriedade.

Por outro lado, no norte do Pa
raná, onde a colonização foi deter
minada pela expansão da cafeicul
tura praticada dentro do sistema de 
grande propriedade, os_ europeus, 
de um modo geral, não tiveram 
acesso à terra, empregando-se 
como colonos-moradores ou como 
assalariados.

A economia do Sul

A economia da região Sul ba
seia-se, fundamentalmente, nas ati
vidades ligadas ao setor primário 
(agricultura, pecuária e extrati
vismo vegetal).

A pecuária, cujo principal centro 
é o Rio Grande do Sul, desempe
nha papel de relevo no conjunto da 
economia regional.

Em 1970, os rebanhos sulinos 
apresentavam a seguinte distribui
ção quantitativa: cerca de 19 mi
lhões de bovinos, 15 176 426 suí
nos, 13 887 000 ovinos e 1 334 000 
caprinos, que correspondiam a apro
ximadamente 20% de todo o gado 
existente no Brasil.

Produtos agrícolas 
e recursos florestais

A agricultura da região tem se 
desenvolvido em ritmo acentuado, 
graças à intensificação da mecani- 
zaçao do campo, ao aperfeiçoa
mento dos métodos de cultivo e à 
crescente demanda de cereais e le
gumes no mercado nacional. O Rio 
Grande do Sul, por exemplo, ocupa 
lugar de destaque na produção de 
arroz, trigo, soja, uva, fumo, bata- 
ta-inglesa, cebola e mandioca; em 
Santa Catarina cultivam-se, princi
palmente, milho, feijão, trigo, man
dioca, batata e cana-de-açucar; e o 
Paraná — além de se apresentar 
como um grande produtor nacional 
de café, milho e mandioca — 
planta, em larga escala, feijão, al
godão, cana-de-açúcar, batata, soja 
e amendoim.

Entre os principais produtos 
agrícolas do Sul, destacam-se:

MILHO —  Amplamente culti
vado nos três Estados da região, 
sua produção elevou-se, em 1969, 
a 5 935 277 toneladas (2 71 1 972 
correspondentes ao Paraná, 
989 626 a Santa Catarina e 
2 233 679 ao Rio Grande do Sul).

FEIJÃO —  É cultivado sobre
tudo nas regiões norte e oeste do 
Paraná, Estado responsável por 
aproximadamente 60% da produ
ção do sul brasileiro.

ARROZ — Bastante dissemi
nada, sua cultura estende-se pelo 
centro do Paraná, vale do Itajaí 
(Santa Catarina), encostas do su
doeste e depressão central (Rio 
Grande do Sul), onde se encontram 
as maiores plantações e o cultivo 
apresenta elevado índice de moder
nização. A produção gaúcha res
ponde por cerca de 70% do total da 
região.

TRIGO — O Rio Grande do 
Sul é o maior produtor do país. 
Mas a cultura desse cereal ainda é 
insuficiente para abastecer o mer-

pequenas propriedades rurais. 
Esses contingentes formaram, entre 
outros, os povoados de São Leo
poldo (1824), Três Forquilhas 
(1826), São Pedro de Alcântara de 
Torres (1826) e Santa Cruz (1849), 
no Rio Grande do Sul; os de São 
Pedro de Alcântara (1828), Itajaí 
(1835), Colônia Belga (1844), 
Santa Isabel (1846), Vargem G ran
de (1846) e Nossa Senhora da Pie
dade (1847), em Santa C atarina; e 
o de Rio Negro (1828), no Paraná. 
Ao lado desses núcleos criados 
pelo governo, havia outros, estabe
lecidos por iniciativa particular, 
como Dom Afonso (1836), Blume
nau (1850) e Leopoldina (1852), 
em Santa Catarina; Mundo Novo 
(1851), no Rio Grande do Sul; e 
Dona Teresa (1846/50) e Supera- 
gui (1852), no Paraná.

Desse modo, em 1875, a região 
possuía mais de duas dezenas de 
colônias — a maioria de alemães 
— , às quais, mais tarde, se ju n ta 
ram outras, de italianos e polone
ses. Muitas delas mostraram-se 
inviáveis; outras floresceram, 
aicançando inclusive a categoria de 
sedes municipais; foi o caso dos 
núcleos de Sao Leopoldo, Blume
nau, Joinvile, Novo Hamburgo, 
Caxias, São Bento e Nova Trento.

O destino dos imigrantes euro
peus que participaram da coloniza
ção do Sul Brasileiro foi determi
nado basicamente pelo tipo de 
atividade econômica a que se dedi
caram. Nas áreas florestais dos va
les do Itajaí, do Tijuca e do Tuba
rão e na zona serrana do Rio 
Grande do Sul — onde predomina
vam o extrativismo e as culturas de 
subsistência — os imigrantes tive
ram fácil acesso à terra, difun-

Curitiba, m etrópole regional, concentra a indústria paranaense, contras
tando com  outras cidades pouco urbanizadas, como Matinhos (em baixo).

O Paraná é um  doa maia im portantes produtoraa braailairoa de café (exportado através do porto de Paranaguá).
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Florianópolis •  Joinvile s io  duas im portantes cidades catarinenses, com estilos urbanísticos próprios.

cado nacional. Da produção total 
da região, no início da decada de
1970, 77% provinham do Rio 
Grande do Sul, 17% do Paraná e 
6% de Santa Catarina.

BATATA-INGLESA — Foi 
trazida por colonizadores europeus
—  especialmente pelos poloneses 
que ocuparam o Paraná —  e seu 
cultivo encontrou solo propício no 
Sul. Em 1969, a produção sulista 
de batata-inglesa correspondia a 
cerca de 60% do total nacional; 
nesse mesmo ano, a participação 
dos Estados era a seguinte: Paraná, 
382 000 toneladas; Santa Catarina, 
182 000; e Rio Grande do Sul, 
345 000.

Entre outros produtos agrícolas 
que possuem peso específico no 
quadro da economia sulina, desta
cam-se o fumo, cuja produção 
equivalia, em 1969, a 30% do total 
nacional; a uva, cultivo quase ex
clusivo da região (375 857 tonela
das em 1969); a aveia (25 824); o 
centeio (18 945); a cebola 
(173 285); e a soja.

O extrativismo vegetal concen
tra-se praticamente na produção de 
madeiras (pinheiros, sobretudo) e 
na extração de erva-mate. Grande 
parte do pinho é exportada para os 
países platinos. A exploração da 
erva-mate, que já  era praticada pe
los índios, somente adquiriu impor
tância a partir do século XIX, ex
pandindo-se, depois, com a 
crescente difusão dos hábitos de 
consumo da bebida.

A  indústria

As atividades industriais intensi
ficaram-se a partir da década de 
1930, chegando a alcançar razoá
vel grau de diversificação.

A indústria paranaense, que se 
concentra principalmente em Curi
tiba, Maringá, Londrina e Ponta 
Grossa, tem se expandido a taxas 
elevadas, e seus setores mais ex
pressivos são: produtos alimenta
res, papel e papelão, tecidos, ma
deiras, transformação de minerais 
não-metálicos e produtos químicos.

Em Santa Catarina as atividades 
mais importantes estão agrupadas 
em alguns centros regionais: Blu
menau (alimentos, tecidos e fumo), 
Tubarão (minerais não-metálicos), 
Joinvile (alimentos e tecidos) e La
jes (papel e papelão, e madeira).

O Rio Grande do Sul é o Estado 
mais industrializado da região e 
também um dos maiores centros 
manufatureiros do país. O setor da 
indústria alimentar compreende, 
além de grandes frigoríficos, nume
rosas fábricas de conservas, char- 
queados e matadouros. O Estado 
possui ainda indústrias petrolíferas 
(refinarias), metalúrgica, vinícola, 
têxtil e de artefatos de couro; seus 
principais parques fabris são Porto 
Alegre, Rio Grande, Uruguaiana, 
Canoas, São Leopoldo, Novo 
Hamburgo, Caxias do Sul e Bento 
Gonçalves. A indústria vinícola 
gaúcha ocupa lugar de destaque na 
economia do Estado.

M ineração

Os recursos minerais da região 
Sul apresentam possibilidade de 
extraçao em escala comercial, e al-
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guns deles são explorados em exce
lentes condições.

O Rio Grande do Sul, além do 
carvão, possui jazidas de cobre, 
chumbo, tungsténio e cristal de ro
cha. No Paraná, existem reservas 
de carvão (de grande importância 
econômica), ferro, manganês, 
chumbo, zinco, xisto e outros miné
rios. Santa Catarina destaca-se 
pela produção de carvão (utilizado 
principalmente nas usinas siderúr
gicas sob a forma de coque), ex
traído nas minas de Tubarão, Cri
ciúma, Uruçanga e Orleâes, e 
dispõe também de reservas de már
more e manganês.

Transportes

A articulação por via terrestre 
da região Sul com a Sudeste e o 
resto do país é feita através de boa 
rede de transportes (rodovias e fer
rovias), cuja extensão equivale a 
12% do total nacional.

As principais ferrovias são: Via
ção Paraná— Santa Catarina, com 
cerca de 3 000 quilômetros de ex
tensão, que interliga o norte e o 
leste paranaenses e Paranaguá, An- 
tonina e São Francisco do Sul, por
tos p o r onde passa grande parte do 
cafe, madeira, erva-mate e produ
tos agrícolas destinados à exporta
ção; Estrada de Ferro Dona Teresa 
Cristina (238 quilômetros), que 
transporta o carvao de Santa C ata
rina até os portos de embarque (La
guna e Imbituba); e Viação Férrea 
do Rio Grande do Sul, que se irra
dia de Porto Alegre e atravessa o 
Estado de leste a oeste, passando 
pela depressão central e pelos vales 
do Ibicuí e Jacuí. Tem como princi
pal função econômica o transporte 
de gado.

A rede rodoviária, relativamente 
extensa e eficiente, conta com es
tradas inter-regionais, como a Rio Situada no leste de Santa Catarina, Blum enau produz alim entos e tecidos.

Rodovia* de traçado modarno criaram  uma nova paisagem  no Rio Granda do Sul. Ilder industrial da região. Esse 
Ettldo *  um dos mais urbanizados da todo o pais: mais da m atada de sua populaçéo viva om cidades.

de Janeiro—Jaguarão (que trans
porta parte do café do norte para
naense até o porto de Santos) e 
intra-regionais, como as que ligam 
Porto Alegre a Uruguaiana (fron
teira com a Argentina) e Rio G ran
de a Livramento (fronteira com o 
Uruguai), responsáveis pelo trans
porte de 70% das mercadorias 
negociadas entre o Brasil e os paí
ses platinos.

Entre os portos que servem à 
região Sul, destacam-se os de Para
naguá (exportação de café). Imbi
tuba (carvao); São Francisco, Itajaí 
e Florianópolis (madeira); Porto 
Alegre (comércio de cabotagem); 
além de Pelotas e Rio Grande.

A navegação fluvial limita-se a 
alguns trechos do rio- Paraná, onde 
se destacam os portos de Presidente 
Epitácio e Foz do Iguaçu (madei
ra), e à bacia do Jacuí, pela qual se 
faz, em Porto Alegre, a conexão 
entre a navegação fluvial e a 
marítima.

O desenvolvimento urbano

Os índices de urbanização do 
Sul Brasileiro, em seu conjunto, ali- 
nham-se entre os mais elevados do 
país. No Rio Grande do Sul, o Es
tado mais urbanizado, cerca 
de 58% da população vive nas ci
dades (1970). A maior parte, po
rém, concentra-se em poucos cen
tros urbanos: Porto Alegre, com 
1 531 168 habitantes na area me
tropolitana (que inclui, entre ou
tras, as cidades de Canoas, Esteio 
e São Leopoldo), Rio Grande, Pe
lotas, Santa Maria e outras.

A zona mais urbanizada de 
Santa Catarina é o leste, onde se 
localizam Florianópolis (a capital), 
Blumenau,Brusque e Joinvile. E, no 
Paraná, além de Curitiba, verda
deira metrópole regional, com 
cerca de 800 000 habitantes, desta
cam-se, como pólos urbanos, Lon
drina, Maringá, Ponta Grossa, Pa
ranaguá e Arapongas.

Aspectos físicos

O relevo da região Sul é consti
tuído de terrenos cristalinos sedi
mentares do terciário e do quater
nário, onde o embasamento 
cristalino forma pontões elevados 
(pontas de Taquara e Imbituba, na 
faixa litorânea), e projeções que se 
erguem do embasamento submerso 
(ilhas de São Francisco, em Santa 
Catarina).

A planície costeira é formada 
por uma estreita faixa que se esten
de do norte do Paraná até Laguna 
(SC), acompanhando um litoral 
irregular, pontilhado de pequenas 
baías e enseadas. Mas, de Laguna 
até o Rio Grande do Sul, ela se 
alarga, e a linha litorânea torna-se 
mais suave; esse trecho caracteri- 
za-se pela presença de restingas, 
como as que formam as lagoas dos 
Patos e Mirim.

Para o interior, no sentido 
leste— oeste, os terrenos cristalinos 
sedimentares formam planaltos su
cessivos, que constituem o planalto 
Meridional, unidade morfológica, 
mais característica da região, e o 
planalto de Curitiba, limitado a 
leste pela escarpa da Serra do Mar 
e cortado pelo vale do Ribejra; em 
Santa Catarina, essa elevação cede
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lugar a sucessivas serras paralelas e 
perpendiculares à costa,- que sepa
ram os vales de Itapocu, Itajaí-Açu 
e Tubarão, para ressurgir, no Rio 
Grande do Sul, sob a forma de 
pequenas e suaves ondulações de
nominadas “coxilhas”.

O planalto Meridional possui 
ainda dois prolongamentos. O pri
meiro, mais complexo e constituído 
de afloramentos sedimentares entre 
os terrenos cristalinos e o planalto 
basáltico, surge no Paraná em 
patamares escalonados com bordas 
em forma de “ cuestas” , como a 
Serrinha; em Santa Catarina apre
senta-se fragmentado, desmem
brando em planaltos secundários 
(como o de Canoinhas); e no Rio 
Grande do Sul desaparece para dar 
lugar à depressão do vale do Jacuí.

O planalto Ocidental é o próprio 
planalto basáltico, que se projeta 
suavemente para oeste, em direção 
ao rio Paraná, sendo cortado pelos 
cursos do Paranapanema, Ivaí, 
Iguaçu e Uruguai; as cataratas do 
Iguaçu e Sete Quedas são formadas 
por fraturas desse segmento do pla
nalto Meridional. Completa o qua
dro orográfico da região Sul a serra 
Geral, borda do planalto Meridio
nal que se projeta para leste, dando 
origem a escarpas íngremes ao sul 
de Santa Catarina.

O clima da região é ameno, com 
temperaturas medias anuais infe
riores a 20° C. Nos meses mais 
frios, devido à altitude, os termô
metros descem a menos de 10° C, 
registrando-se mesmo precipitações 
em forma de neve. As chuvas são 
bem distribuídas, e os índices plu- 
viométricos anuais oscilam em 
torno de 1 250 milímetros, embora 
em certas áreas litorâneas e no vale 
do Uruguai essa média alcance
2 000 milímetros.

A vegetação é constituída basi
camente de m ata de araucárias, 
imbuias e erva-mate. Mas há tam 
bém formações campestres —  os 
chamados “campos limpos” — co
muns na paisagem gaúcha, às vezes 
entremeadas de trechos da floresta 
subtropical. A vegetação típica da 
faixa litorânea são os manguesais. 
E a floresta subtropical ocupa os 
vales do noroeste do Rio Grande 
do Sul e oeste do Paraná e Santa 
Catarina.

VEJA TAM BÉM : Brasil— Geo
grafia e Geologia; Centro Oeste 
Brasileiro; Nordeste Brasileiro; 
Norte Brasileiro; Paraná; Rio 
Grande do Sul; Santa Catarina; 
Sudeste Brasileiro.

Sulfonamidas

Amplamente empregadas no tra
tamento da disenteria bacilar, de 
alguns tipos de meningite e de tra
ço ma, da úlcera mole e de afecções 
das vias urinárias e genitais, as sul
fonamidas são agentes químicos de 
grande importancia terapêutica 
contra diversos tipos de bactérias. 
Combatem o estreptococo hemolí- 
tico, o meningococo, o gonococo, 
Bacillus anthracis, Klebsiella gra- 
nulomatis, Pasteurellapaestis e VI- 
brio cholerae, atuando ainda, de 
maneira mais discreta, contra os 
bacilos e o clostridium.

Aperfeiçoamento gradual

O primeiro sulfamídico foi o 
prontosil rubrum, sintetizado por 
Mietzsch e Klarer (prêmio Nobel 
de 1933) e utilizado por Domagk 
para curar várias infecções estrep- 
tocócicas experimentais. A seguir, 
adicionou-se a este primeiro pro
duto o grupo — S 0 2H2 (sulfonamí- 
dico), que favorecia sua fixação so
bre as proteínas dos 
microrganismos analogamente ao 
que acontecia com os antigos co
rantes. Contudo, o novo composto 
tinha uma propriedade importante 
e inédita: nao era ativo in mas mas 
somente no próprio organismo. O 
motivo é que a amida do ácido sul- 
fanílico —  o verdadeiro agente an- 
tibacteriano —  se formava no inte
rior do próprio ser vivo, por 
redução da ligação entre dois nitro- 
gênios.

O composto era conhecido desde

1906, quando foi citado numa tese 
universitária sem que o autor, no 
entanto, suspeitasse de suas pro
priedades terapêuticas. Mas já  em 
1940 (de acordo com trabalhos de 
Woods), sabia-se até como atuava: 
por um “ mecanismo de competi
ção”, o produto substituía gradual
mente o ácido p-aminobenzóico, 
constituinte da molécula de ácido 
tetra-hidrofólico ou coenzima F 
(que age como fator de crescimento 
em muitos microrganismos). Uma 
confirmação dessa tese é a inibição 
que o excesso de ácido^ p-amino- 
benzóico provoca na ação do sul
famídico.

Logo após a descoberta, verifi
cou-se que era possível produzir 
um sulfamídico ainda mais ativo, 
substituindo um hidrogênio do 
grupo — S 0 2H, por um grupa
mento em geral heterocíclico, ob- 
tendo-se assim milhares de com
postos diferentes (embora poucos 
tenham aplicação terapêutica).

Normalmente, os sulfamídicos 
são administrados por via oral. Al
guns apresentam pequena capaci
dade de absorção pelas paredes dos 
intestinos, sendo, por isso, usados 
no tratamento de infecções intes
tinais: é o caso da  sulfadiazina, da 
sulfasuxidina, da sulfatalidina e 
dos formoderivados de sulfatiazol e 
sulfamerazina.

Aspectos terapêuticos e tóxicos

Sulfamídicos de ação prolon
gada, ou retardada, são a sulfame- 
toxipiridazina e o sulfafenilpirazol, 
cuja propriedade fundamental re
side em serem rapidamente absor
vidos e lentamente eliminados. Em
bora a ação terapêutica desses 
produtos seja mais demorada, as

Com  uma econom ia basicam ente agropecuária, o Rio Grande do Sul foi 
povoado sobretudo por im igrantes europeus de origem  não-portuguesa.

A seta aponta uma célula do corpo humano atacada por gonococos. As 
sulfonamidas constituem  um a proteção contra este e outros tipos de germe.



Necessário para se obter o ácido sulfúrico, o dióxido de enxofre é feito a par
tir  da pirita em dois estados: pulverizada (esquerda) e granulada.

Sulfúrico, Acido

O ácido sulfúrico é usado no fa
brico de superfosfatos (que absorve 
36% da produção), de sulfato de 
amónia, de pigmentos* de titânio, 
raiom, tintas e detergentes*, e ou
tros produtos, e seu consumo é um 
dos indícios de desenvolvimento 
econômico de um país. Líquido in
color, corrosivo e oleoso (entra em 
ebulição a 338° C, com uma com
posição constante de 98%), é 
agente oxidante e desidratante, 
principalmente de compostos orgâ
nicos (onde intervém nos processos 
de nitmção, esterificação e sulfona- 
ção). E perigoso para a pele, muco
sas e olhos.

Herança de alquimistas

Não se sabe quando o ácido sul
fúrico foi descoberto, mas já  em 
meados do século XV Basil Valen- 
tim descrevia seu preparo a partir 
da calcinação de sulfato ferroso hi
dratado com sílica (FeS04.7H20 )  e 
da combustão de enxofre com sali
tre. E, no início do século XVII, 
era obtido em pequena escala pelos 
alquimistas, mediante a queima de 
enxofre em ar saturado com vapor 
de água. Sua produção intensifi
cou-se quando os fabricantes pas
saram a colocar o enxofre em pre
sença de salitre e a condensar o 
ácido em grandes vasilhames de vi
dro; somente em 1976 foram em
pregados recipientes forrados com 
placas de chumbo. Essa técnica, 
com algumas modificações, foi a 
única utilizada até a segunda me
tade do século XIX.

No século X X  surgiu um mé
todo mais econômico: o de contato, 
também conhecido como “método 
cat alítico” .

O processo de câmaras de

chumbo passou a ser empregado só 
nos casos em que se exige ácido de 
grande pureza ou concentração.

Método de contato

Na produção de ácido sulfúrico, 
o ponto de partida é sempre o dió
xido de enxofre (S 0 2), e suas prin
cipais matérias-primas são o enxo
fre e a pirita (FeS2), além do sulfato 
de zinco (ZnS) e do sulfato de cál
cio (CaSÒ4). Do ponto de vista in
dustrial, a mais importante dessas 
substâncias é a pirita, cuja ustula
ção se faz em grandes fornos cilín
dricos, divididos em cinco ou sete 
seções horizontais; introduzida do 
alto, a pirita reage com o oxigênio 
que entra em contra-corrente, ustu
lando-se cerca de 10 toneladas do 
minério a cada 24 horas. Em se- 

uida, o S 0 2 é transformado em 
O , por uma reação reversível 

(SO, +  1/2 0 2 i=! S 0 3 +  22,6 
kcal) e, finalmente, o tnóxido de 
enxofre reage com água para pro
duzir o ácido sulfúrico (SO, +
H2p  —  h 2s o 4).

A temperatura de 450° C, cerca 
de 97% do S 0 2 converte-se lenta
mente em S 0 3; a uma temperatura 
de 500° C, o trióxido de enxofre 
dissocia-sç em dióxido de enxofre e 
oxigênio. E, portanto, indispensável 
operar entre essas duas temperatu
ras, acelerando-se a reaçao por 
meio de um catalisador. Com esse 
fim usa-se a platina ou o pentóxido 
de vanádio (V2O J  finamente divi
didos para que ofereçam maior su
perfície de contato.

Método de câmaras de chumbo

O processo de câmaras de 
chumbo utiliza uma instalação 
composta_ de três seções: torre de 
Glover, câmaras de chumbo e torre 
de Gay-Lussac. A torre de Glover 
recebe o gás sulfuroso (S02), mis
turado com oxigênio e nitrogênio, 
a uma temperatura aproximada de 
400° C: sua função é c o n c e n tra r  o
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doses podem ser reduzidas. A sul- 
fadiazina, a sulfadimetazina e a 
sulfamerazina, bem como outros 
sulfamídicos que custam a ser eli
minados pelas vias urinárias, são 
empregados na cura de infeccões 
ali localizadas: é necessário, po
rém, que tais compostos sejam do
tados de elevada solubilidade na 
água, pois a rápida e maciça elimi
nação tende a aumentar o perigo de 
cristaluria (cristalização de com
postos sulfamídicos nos túbulos re
nais, causando bloqueio físico ou 
mesmo a morte).

Embora sejam medicamentos de 
longo espectro e de atividade tera
pêutica bastante eficaz, os sulfamí
dicos possuem, em contrapartida, 
índice de toxicidade relativamente 
elevado, observando-se com al
guma freqüência leves manifesta
ções de intolerância, como náu
seas, vômit.os e dores de cabeça.

Já que a eliminação dessas subs
tâncias é realizada, em grande 
parte, através das vias urinarias, a 
maior ou menor solubilidade tejn 
enorme importância na avaJiação 
da toxicidade, por influir direta
mente sobre a cristaluria e o conse
qüente bloqueio renal. Por isso, al
guns sulfamídicos mais modernos 
possuem elevado grau de solubili
dade, de modo a evitar possíveis in
convenientes.

Os sulfamídicos podem, ainda, 
provocar efeitos colaterais, como a 
cianose e a agranulocitose, bem 
como reações alérgicas e de fotos- 
sensibilização. Por esse motivo, 
sua aplicação deve ser feita sempre 
sob supervisão médica.

VEJA TAM BÉM : Antibióticos: 
Infecciosas, Doenças.

Conhecidas desde o início do século, as sulfonamidas foram  aplicadas na 
terapia humana pela prim eira vez em  193 3 . Alguns anos mais tarde, desco- 
briu-se que, na molécula do produto empregado, o "prontosil rubrum" 
(esquerda), a parte realmente ativa era a fração sulfanilamida (direita).

Na molécula de sulfisoxazol (um sulfamídico), vêem -se o núcleo sulfanila- 
mídico e os radicais responsáveis pela solubilidade, a toxicidade e a excre
ção. Facilm ente absorvido pelo organism o, o sulfisoxazol nele permanece  
por pouco tem po, sendo e lim inado, em sua form a ativa , pela urina.
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Desenvolvendo técnicas refinadas, tom aram -se hábeis artesãos em  m etai.

Sumérios

Povo da Antiguidade, os sumé- 
rios habitavam a porção meridio
nal da Mesopotâmia, junto à con
fluência do Tigre e Eufrates. A 
região corresponde hoje ao trecho 
do Iraque* situado entre Korna e 
uma linha que, partindo de Kut-el- 
Amâra, alcança Bahr Nedjif, ao 
norte.

Até o século XIX, ignorava-se a 
existência, na Mesopotamia, de um 
povo de cultura tão remota. 
Quando se dedicavam ã decifração 
de tabuletas assírias, arqueólogos 
ocidentais encontraram documen
tos ainda mais antigos, que traziam 
inscrições em linguagem não-semí- 
tica e pré-babilonica. Estabelece
ram, inicialmente, uma conexão 
com o título real da Babilônia — 
reino de Sumer e Akad — e, como 
os acadianos já  haviam sido identi
ficados como semitas, atribuíram o 
nome de “sumeriana” a essa lin
guagem não-semitica.

Escavações em estratos mais 
profundos, levadas a cabo em aj- 
guns pontos da antiga Mesopotâ-

mia meridional, em meados do sé
culo XIX, confirmaram a 
existência de uma cultura não- 
semítica nos sítios arqueológicos 
de Uruk e Ur, que Sir Henry Cres- 
wike Rawlinson (1810-1895) reco
nheceu como centro de uma das 
mais antigas dinastias sumerianas.

Coube, porém, a E. de Sarzec o 
mérito de realizar a primeira esca
vação sistemática de um tell sume- 
riano (1877). O resultado de suas 
pesquisas em Tello, antiga Lagash, 
tornou possível a identificação do 
período arcaico sumeriano (cerca 
de 3000 a.C.) e também do período 
do patesi Gudea (2200 a.C.).

Pesquisas realizadas, principal
mente em restos de cerâmicas, já  
no século XX, possibilitaram a sis
tematização da cultura sumeriana 
em três estágios sucessivos: (a) fase 
um, ou período al’Ubaid, desco
berto por Leonard Wooley 
(1880-1960); (b) fase dois, ou pe
ríodo de Uruk, escavado pela mis
são alemã em W arka; (c) fase três, 
ou período de Jam dat Nasar, estu
dado por Stephen Herbert Langdon 
(1876-1937).

Tomando essas descobertas 
como ponto de partida, concluiu-se 
que os sumérios não eram autócto
nes. Embora sua língua se mos
trasse aglutinante, não possuía

ácido sulfúrico, decompor o sulfato 
ácido de nitrosila e o acido nítrico, 
e formar ácido sulfúrico (em parte 
enviado para consumo e em parte 
remetido à torre de Gay-Lussac), 
resfriando os gases antes de trans- 
feri-los às câmaras de chumbo.

No alto da torre coloca-se o 
ácido sulfúrico (proveniente das câ
maras de chumbo e cuja função é 
eliminar do gás sulfuroso os últi
mos traços de impurezas) e o ácido 
nítrico: do forno saem ácido sulfú
rico a 80% e os gases SO,, N ,0 , ,  
Oz e Nj.

Através de um tubo curto e 
grosso, o óxido sulfuroso que não 
reagiu e outros gases penetram nas 
câmaras de chumbo (a cerca de 
100° C), enquanto no alto das câ
m aras a àgua é vaporizada. Das 
câm aras de chumbo, obtém-se 
H2 S 0 4, que, em parte, se destina ao 
consumo, enquanto o resto volta à

torre de Glover; o N20 ?, o nitrogê
nio e um pouco de oxigênio são en
viados para a torre de Gay-Lussac. 
Nesta, além dos vapores provenien
tes das câmaras de chumbo, pene
tra ácido sulfúrico a 80%, oriundo 
da torre de Glover: devido à baixa 
temperatura da torre e à alta con
centração do ácido, ocorre, então, 
uma abundante formação de solu
ção nitrosa, que é enviada, em se
guida, à torre de Glover.
__ As paredes internas dessas torres 

são revestidas internamente de tijo
los refratários à ação do ácido sul
fúrico, e, externamente, recobertas 
de chumbo; ambas têm vários anéis 
de Raschig, que tornam mais com 
pleta a mistura de líquidos e gases.

VEJA TAM BÉM : Detergentes; 
Enxofre; Petroquímica; Pigmentos.

No processo de ustulação da pirita, usam-se grandes fom os cilíndricos, 
capazes de produzir o dióxido de enxofre exigido em escala industrial.

H;SO,

O m étodo de co n ta to : dióxido de enxofre e ar são lavados em M : nas torres 
de síntese TS, reagem  sob a ação de catalisadores (e são resfriados nos tro 
cadores de calor S), produzindo trióxido de enxofre que vai à torre de absor
ção A, onde será transform ado em  ácido sulfúrico (H 2S 0 4).
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mais tarde, expulsos pelos antigos 
habitantes.

Durante toda sua evolução his
tórica, os sumérios não consegui
ram criar uma forma eficaz e per
manente de integração política. Por 
esse motivo, em geral os sumérios 
apresentavam-se como cidadãos de 
determinado núcleo urbano e, as
sim sendo, somente deviam obe
diência a seu deus e ao represen
tante deste, que se chamava Ensag, 
Patesi ou Lugal.

Um  E stado  teocrá tico

A estrutura bãsica que deu ori
gem à cidade-Estado dos sumérios 
foi o núcleo criado em torno do sis
tema de irrigação. Segundo o cos
tume, o deus era dono absoluto de 
todo o território, que compreendia 
a cidade e suas adjacências. 
Grande parte das terras ficava, na 
realidade, sob o controle da classe 
sacerdotal, que mantinha servos e 
trabalhadores assalariados; as ou
tras glebas eram reservadas a parti
culares, que, entretanto, pagavam 
tributos aos sacerdotes. Da prática 
do comércio incumbia-se também a 
elite eclesiástica.

Embora cada comunidade pos
suísse seu próprio deus, havia, en
tre os sumérios, algumas divinda
des aceitas por todos, como Anu, 
deus do céu; Enlil, da Terra; e Ea, 
do oceano. Estas divindades cósmi
cas geraram, por sua vez, deuses 
astrais encarregados de presidir as 
atividades humanas: Chamachi, 
deus do Sol; Sin, da Lua; Ichtar, o 
planeta Vênus; e Dumuzi, deus da 
agricultura e dos mortos. O maior 
centro religioso do reino localiza
va-se em Nippur.

As grandes cidades mantinham 
intenso intercâmbio comercial na 
Mesopotâmia, geralmente impor
tando matérias-primas (madeiras, 
pedras e metais) e exportando ma
nufaturas. A fim de obter saldos 
comerciais favoráveis, os sumérios 
desenvolveram técnicas de produ
ção refinadas, tornando-se, por

isso, os mais hábeis artesãos em 
metal da época (embora não tives
sem qualquer reserva mineral). 
Eridu foi, provavelmente, o mais 
antigo centro urbano da região; 
mas é através da reconstituição de 
Ur que se pode conhecer^ aproxi
madamente, o traçado básico de 
um a cidade sumeriana: sua área ur
bana dividia-se em três partes: o 
Temenos, ou zona sagrada, a an
tiga cidade murada e a cidade ex
terna; um enorme ziggurat domi
nava a paisagem circundante. As 
casas, que se enfileiravam em am
bos os lados das ruas, possuíam pá
tios internos.

Os templos abrigavam, em seu 
interior, estátuas antropomórficas 
de deuses e esculturas humanas, 
executadas em diorita.

Mas a maior de todas as contri
buições da civilização sumeriana 
foi a escrita ideográfica, que surgiu 
da necessidade de se criar um sím 
bolo capaz de identificar as pro
priedades do deus e para propor
cionar à classe sacerdotal um 
processo eficiente de organizar a 
contabilidade dos templos. Inicial
mente, as tabuletas traziam o dese
nho de um animal ou planta, se
guido de círculos ou pingos que 
indicavam a quantidade do pro
duto. A partir dessa linguagem ru
dimentar, os sumérios perceberam 
que um sinal poderia adquirir um 
valor fonético, e, desse modo, re
presentar gualquer pensamento.

A influência cultural dos sumé
rios manteve-se por longo período, 
estendendo-se, de certa forma, até 
a época da supremacia babilónica 
(cerca de 1770 a.C.). Mas as conse
cutivas invasões, aliadas às crises 
internas decorrentes da descentrali
zação política e da decadência eco
nômica, acabaram por determinar 
a gradativa absorção dos sumérios 
por outros povos.

VEJA TAM BÉM : Assírios; Babi
lônios; Mesopotâmica, Arte.

Sobretudo para controlar a contabilidade dos tem plos, os sumérios criaram  
um sistema de sinais que constituiria seu maior legado: a escrita.

P-le

parentesco com qualquer outro 
idioma conhecido. Ainda não se 
conseguiu identificar o grupo ét
nico que constituiria o foco origi
nal do povo sumeriano.

Os primeiros elementos que ocu- 
aram a região, por volta do IV mi- 

ênio a.C., possuíam uma cultura 
um pouco mais avançada que a 
neolítica, pois já  praticavam a agri
cultura e conheciam a metalurgia. 
Além disso drenavam terras e con
trolavam rios. Mas dedicavam-se 
também a outras atividades, como 
a caça, a pesca e o comércio com 
outras regiões, através do qual ob
tinham matérias-primas, principal
mente madeiras e pedras, para a fa
bricação de instrumentos de 
trabalho. Tudo indica que esses 
grupos não se concentraram ape
nas no campo, pois, no período 
Ubaida, delinearam-se alguns gran

des centros urbanos; é também por 
essa época que a vida econômica e 
social começa a girar em torno do 
templo e da classe sacerdotal. Du
rante o dilúvio — tradição sume
riana comprovada pela arqueologia 
— , vários desses centros foram 
destruídos.

Após o advento dos Ubaida, po
vos agricultores que trouxeram 
grande contribuição à cultura su
meriana, a região foi invadida por 
imigrantes que introduziram novas 
técnicas metalúrgicas e o uso da 
roda destinada à confecção de ce
râmica. A escrita, que era utilizada 
principalmente na contabilidade 
dos templos, somente teria sido 
adotada no final do período Uruk.

Por volta de 3000 a.C., a região 
sofreu uma infiltração pacífica de 
elementos do povo de Jandar Na- 
sar, os quais, no entanto, foram, A cerâm ica sumêria foi de inestim ável valor aos estudos arqueológicos
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Sun lat-sen

Derrotada sucessivamente por 
potências estrangeiras no decorrer 
do século XIX, a China, sob o 
domínio da dinastia dos Manchu, 
assistiu ao nascimento de numero
sas sociedades secretas que visa
vam a eliminar o governo despó
tico e ineficiente dos imperadores. 
No início do século X X , essas so
ciedades, que a princípio alimenta
vam projetos moderados, começa
ram a converter-se em movimento 
generalizado e de caráter nacional. 
Nessè processo, que culminou na 
abertura de uma nova era política 
para o pais, o papel central foi de
sempenhado por Sun lat-sen, fu
turo herói nacional para as duas 
facções da China moderna.

Ele nasceu em 1866, numa al
deia de camponeses, na província 
de Kwantong, próxima de Cantão. 
A chamado de um irmão mais ve
lho, dirigiu-se (com treze anos) a 
Honolulu, onde, temporariamente 
cidadão norte-americano, recebeu 
formação cristã. Assimilou a cul
tura do Ocidente a ponto de, ao re
tornar a sua aldeia, algum tempo 
depois, impacientar-se com os cos
tumes tradicionais.

Em 1883, passou a morar em 
Hong Kong, e, após completar os 
estudos de medicina, exerceu a pro
fissão em Macau por algum tempo. 
Já  nessa época a educação ociden
tal levava-o a desejar mudanças em 
seu país.

Procurando recrutar adeptos 
para suas idéias, Sun pediu a ajuda 
de chineses emigrados.

Em 1894, enviou uma petição ao 
Vice-Rei Hi Hung-chang, solici
tando algumas reformas, mas o pe
dido foi ignorado; desse ano data 
sua prim eira organização revolu
cionaria, uma sociedade secreta 
chamada Hsing Chung Hui. Sen
tindo-se ludibriado, promoveu uma 
insurreição em Cantao, após a der
rota ante os japoneses, em 1895. 
Essa revolta seria seguida de outra 
em Hweichow, em 1900, e por mui
tas mais nos anos seguintes. Nelas, 
Sun aliou as técnicas conspirató- 
rias das sociedades secretas às rei
vindicações do nacionalismo.

Novos objetivos

Desses esforços nasceu, em 
1905, a Liga Revolucionária Chi
nesa (Tung Meng Hui), fundada 
por Sun em Tóquio, com o propó
sito de unificar diversas sociedades 
surgidas a partir do começo do sé
culo e caracterizadas por objetivos 
políticos mais amplos.

Enquanto as sociedades secretas 
tradicionais se propunham apenas 
a derrubar a dinastia Manchu para 
restabelecer o poder dos Ming, Sun 
pretendera, ao lado de outros gru
pos que se formavam sobretudo 
com o apoio do Japão, modificar a 
Constituição do país e instaurar 
uma monarquia constitucional. 
Mas o programa da Liga ia além, 
em seus pontos fundamentais: reer
guer o poderio chinês, instituir a 
República e implantar a reforma

Sun lat-sen (acim a, sentado, ao lado de Chiang Kai-shek) tornou-se herói 
nacional, tanto para a China continental como para a China nacionalista.

agrária (que não implicava expro
priar os donos de terras).

Dessa forma, Sun avançava por 
sobre seu antigo projeto de monar
quia constitucional e advogava a 
instauração de um regime novo.

Em 10 de outubro de 1911, eclo
diu uma revolta no exército contra 
os Manchu, e, após um mês de luta, 
a dinastia foi deposta. Sun, que se 
encontrava nos Estados Unidos, re
gressou ao país e foi aclamado he
rói nacional, passando a ocupar o 
cargo de presidente. Sua organiza
ção revolucionária foi oficializada 
com o nome de Kuomintang.

Sem suficiente apoio militar, po
rém, viu-se obrigado a renunciar, 
em 1912, em favor de Yun Che-kai 
(1859-1916). Mais tarde, afirmou 
sobre esse período: “ Meu pro
grama tinha menos possibilidade 
de se realizar quando estive no 
posto de presidente do que quando 
era líder do partido que preparava 
a revolução”. A princípio, ele con
fiou no aparelho constitucional 
para controlar o novo presidente e 
tentar encaminhar os projetos de 
reforma, mas logo ficou claro que, 
com apoio do exterior, Yun podia 
burlar facilmente qualquer oposi
ção. Dessa forma, Sun lat-sen viu 
o novo governo tomar-se “desas
trosamente associado ao milita- 
rismoj à desordem, à insegurança e 
à miséria” .

Educado segundo os padrões do 
Ocidente, Sun esperava o apoio dos 
Estados Unidos e da Inglaterra em 
sua luta; entretanto, as grandes po
tências prestaram assistência ao 
governo militarista de Pequim. Em 
1913, chefiou uma rebelião, logo 
derrotada. Yun obrigou-o a refu- 
giar-se no Japão, onde Sun reorga
nizou o Kuomintang. Em 1914, 
preparou uma revolta em Xangai.

Preparando a unificação

Com a morte de Yun Che-kai, 
em 1916, a China mergulhou em 
um período caótico em que o poder

Após seu país ser derrotado pelos japoneses, em  1 89 5  (acim a). Sun organizou sucessivas rebeliões arm adas.



nacional esfacelou-se nas mãos de 
chefes militares. Sun Iat-sen mani
festara sua oposição à entrada da 
China na Primeira Guerra Mun
dial, mas, em 1917, o Primeiro-Mi
nistro Tuan Chi-jui declarou guerra 
à Alemanha. Sun deixou Xangai, 
onde governava, e, à frente de uma 
pequena força naval, entrou em 
Cantão, formando um novo go
verno com a ajuda dos chefes mili
tares do sul — embora seu princi
pal apoio fosse representado pelos 
estudantes, comerciantes e traba
lhadores das cidades.

Ao iniciar-se a década de 1920, 
a situação internacional não favo- 
recia o governo de Sun Iat-sen em 
Cantão, que —  além de não ser re
conhecido pelas grandes potências 
—  se via obrigado a entrar em 
aliança com os potentados milita
res locais para poder prosseguir em 
seu projeto.

Nessa época, Sun recebeu uma 
proposta soviética de cooperação 
entre o Kuomintang e os comunis
tas. O acordo foi aprovado pelo PC 
Chinês, sendo ratificado por uma 
declaração conjunta assinada por 
Sun e Adolf JotFe (1881-1927), en
viado soviético.

No mesmo ano (1923), um con
gresso do Partido Comunista Chi
nês aprovou oficialmente a entrada 
de seus membros no Kuomintang, 
em caráter individual, e vários de
les — entre os quais Mao* Tsé- 
tung — passaram a fazer parte dos 
quadros da organização de Sun.

Mesmo subordinando-se à chefia 
deste, os comunistas imprimiram 
características marcantes no Kuo
mintang, cuja estrutura interna foi 
inteiramente remodelada de acordo 
com o padrão soviético. Fundou-se 
uma academia militar em Wham- 
poa (Huang-pu), assessorada dire
tamente por instrutores militares 
russos, com o fito de reorganizar o 
poderio armado, e, em janeiro de 
1924, criou-se a primeira Frente 
Unida Chinesa, destinada a promo
ver a desejada unificação do país e 
a lutar contra os militaristas do 
norte.

Na última carta à União Sovié
tica — escrita quando já  se encon 
trava prestes a falecer —  Sun ma
nifestou a esperança de que o 
Kuomintang se empenhasse na “ta
refa histórica da libertação final da

China e dos demais países explora
dos do jugo do imperialismo”.

Com a morte de Sun Iat-sen 
(1925), afloraram conflitos internos 
no Kuomintang, sobretudo em 
torno da colaboração com os co
munistas. Sob a liderança de 
Chiang Kai-shek, depois que este 
encabeçou a vitoriosa expedição ao 
norte, a ala anticomunista prevale
ceu, iniciando-se uma perseguição 
às esquerdas, que culminou com a 
expulsão final dos comunistas da 
organização.

O legado revolucionário

Sun foi sobretudo um ativista. 
Propugnando o nacionalismo, de
nunciou o controle estrangeiro so
bre a China. Seu programa revolu
cionário foi expresso já  em 1905, 
nos Três Princípios do Povo (San 
M in Chu I): “Governo do Povo” 
(nacionalismo), “Autoridade do 
Povo” (democracia) e “ Subsistên
cia do Povo” (que, em 1924, Sun 
definiu como “comunismo e socia
lismo”). Esses princípios orienta
ram a atuação de Sun até sua 
morte.

Na Constituição dos Cinco Po
deres, Sun propos uma organização 
política onde, ao lado dos três po
deres habituais nas democracias 
ocidentais —  executivo, legislativo 
e judiciário — , figuravam duas ins
tituições tradicionais chinesas: o 
exame para a escolha de funcioná
rios e o controle da burocracia. A 
fim de realizar esse programa, a re
volução deveria cumprir três está
gios: um de governo militar; outro 
de tutela política; e, por fim, o go
verno constitucional.

Devido à ausência de tratamento 
sistemático, os escritos de Sun Iat- 
sen puderam servir a propósitos 
distintos. Sua viúva procurou har
monizar o programa do governo 
comunista — do qual participou 
como vice-presidente — com as 
concepções do marido; entretanto, 
foi sobretudo o governo naciona
lista de Chiang Kai-shek que pro
moveu o culto à memória de Sun 
Iat-sen.

VEJA TAM BÉM : China, História 
da.

Sun Iat-sen

Sua ação revolucionária culm inou na queda dos M anchu em 1 91 1 . Eleito 
presidente, mas sem apoio m ilitar, Sun renunciou em  favor de Yun Che-kai.

O novo governo trouxe o m ilitarism o e a desordem ; sucederam -se insurrei
ções. Em 1 91 7 , Sun ocuppu Cantão e inipiou a unificação do país.



Superficiais. Tratamentos 3

Superficiais,
Tratamentos

Em geral, os revestimentos metá
licos sao utilizados para proteger 
outros metais. Na engenharia, apli- 
cam-se em estruturas expostas à at
mosfera, na proteção de equipa
mentos contra ataques químicos e 
mesmo com fins decorativos.

Quando destinados a sofrer cor
rosão denominam-se “anódicos” ; é 
o caso do aço (cátodo) revestido de 
zinco (ânodo). Nos revestimentos 
catódicos, a película de cobertura é 
mais nobre, ou seja, menos corro- 
sível que o metal-base (por exem
plo, níquel* ou cromo sobre latão). 
Esses revestimentos precisam ser 
mais perfeitos do que os anódicos: 
qualquer poro, trinca ou fissura 
possibilita o ataque do metal-base. 
Zinco, alumínio*, níquel, cromo, 
estanho, chumbo*, cobre e cádmio 
são os revestimentos mais comuns.

Sua escolha baseia-se na finali
dade, considerando as proprieda
des físicas e químicas em relação a 
Seu uso. Entre as químicas desta 
cam-se a relação eletroquímica en
tre o revestimento e o metal-base, 
a própria resistência ao ataque e a 
passivação. Alta ductilidade e du
reza são propriedades físicas indis
pensáveis aos revestimentos.

A seleção do processo depende 
da forma e do tamanho das peças 
a serem tratadas, da temperatura a 
que estarão expostas e das proprie
dades físicas e químicas do revesti
mento. Além disso, o custo do pro
cesso pode limitar tanto a escolha 
do revestimento quanto a do pró
prio processo.

A eficiência de um revestimento 
é verificada através de ensaios 
como, por exemplo, exposição ao 
meio em que irá trabalhar, por de
terminado tempo, e observação 
posterior do aspecto da peça e da 
variação em peso e espessura do 
material.

Ensaios acelerados de corrosão 
(de câm ara úmida, de névoa salina, 
em atmosfera de S 0 2) também são 
usados. A espessura do revesti
mento pode ser determinada por 
processo químico, baseando-se no 
peso da camada do metal aplicado; 
ou por processo magnético; ou, 
ainda, no microscópio, com técnica 
metalográfica.

Da mesma forma é necessário 
verificar a uniformidade da ca
mada; isso pode ser feito com a re
moção dela até se atingir o metal- 
base (por exemplo, no ensaio de 
Preece para peças galvanizadas). O 
controle da porosidade faz-se por 
meio de reagentes que indicam vi
sualmente se o metal-base está ex
posto; no caso de aderência e 
flexibilidade usam-se métodos 
mecânicos. O comportamento nos 
ensaios irá decidir sobre a quali
dade do revestimento obtido.

Banho de zinco

A imersão em banho fundido, o 
mais antigo sistema de revesti
mento, consiste na deposição de

As cam adas de estanho com binam  a alta facilidade de se deform arem  com  
boa resistância à Corrosão: por isso usam-se em  chapas para estam pagem .

uma película metálica sobre a peça 
colocada dentro do metal fundido. 
Embora de uso comercial limitado, 
esse processo é aplicado no revesti
mento de arames e fios de aço com 
zinco. Estanho e chumbo também 
são, empregados.

É preciso considerar ainda a 
forma da peça: chapas, canos e 
arames são assim tratados, mas em 
artigos de contornos irregulares é 
muito difícil a aplicação do mé
todo. A camada que se deposita di
funde-se e combina-se com o metal. 
O aumento da temperatura e do 
tempo de imersão faz crescer a di
fusão e, assim, consegue-se maior 
espessura no revestimento. No en
tanto, ela é limitada pela própria 
difusão: a partir de certa espessura 
a aderência jic a  prejudicada.

A imersão em banho de zinco 
fundido —  galvanização* —  pro
duz um revestimento que protege o 
aço contra a corrosão. O zinco 
combina-se com o ferro, formando 
uma solução sólida que, na camada 
mais interna, é rica em ferro; a 
quantidade de zinco aumenta nas 
camadas seguintes (a última con
tém apenas zinco). A cristalização 
da cam ada de revestimento deter
mina a aparência externa dos gal
vanizados, o que depende tambem 
da temperatura de resfriamento. 
Formam-se grandes cristais 
quando se resfria lentamente; com 
resfriamento rápido, constituem-se 
pequenos cristais mecanicamente 
mais resistentes que os anteriores. 
A adição de outros metais no ba
nho, como alumínio, estanho e 
chumbo, altera o ponto de fusão e, 
muitas vezes, uniformiza e diminui 
a espessura da camada.

No processo de galvanização, a 
peça deve_ ser desengraxada em sol
vente orgânico ou em solução alca
lina e lavada com água. Depois, 
faz-se a decapagem —  imersão em 
solução de ácido sulfúrico ou clorí
drico. Lava-se novamente e subme-

A açío  de certos agentes químicos corrói os metais. Para protegA-los. utilizam-se revestimentos metálicos.
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te-se ao fluxo (solução de cloreto 
de zinco e amonia). A peça está 
pronta para o banho de galvaniza
ção. A cuba para o banho —  feita 
em aço e geralmente de forma re
tangular —  tem dimensões varia
das, de acordo com o tamanho da 
peça a galvanizar. O processo é uti
lizado para proteger as peças con
tra a corrosão.

Para alimentos, estanho

Somente em 1728 foi industriali
zado o revestimento com estanho. 
(O processo, originário da Boêmia, 
tinha sido descoberto por volta de 
1240 a.C .).Em  1874, os Estados 
Unidos começaram a aplicar a es- 
tanhagem por imersão em banho 
fundido, principalmente para o uso 
doméstico.

Os revestimentos _ de estanho 
combinam boa resistência à corro
são com alta facilidade de se defor
marem; por isso, são usados em 
chapas para estampagem (que so
frem deformações). Tambem são 
usados em embalagens para ali
mentos, por não possuirem carac
terísticas tóxicas.

Nesses revestimentos, a última 
cam ada é constituída essencial
mente de estanho puro, e a mais in
terna, de cristais de FeSn2, impede 
a difusão de mais estanho para o 
ferro. (Daí as camadas terem espes
sura inferior à dos revestimentos de 
zinco.)

Como o estanho é catódico em 
relação ao aço e tem minúsculos 
poros, há possibilidade de corrosão 
do metal-base.

O processo de eletrodeposição 
permite obter camadas menos po
rosas que o de imersão.

A preparação exigida na galva- 
nizaçao (desengraxamento, decapa- 
gem e fluxo) é igualmente necessá
ria para o uso de banho de estanho.

Banhos de chumbo 
e de alumínio

Muitas vezes usa-se chumbo 
para revestir aço, mas a aderência 
do revestimento fica prejudicada, 
pois o chumbo não forma liga com 
o aço. Nos processos de revesti
mento por imersão em banho fun
dido, adiciona-se estanho, que me
lhora a aderência. O revestimento 
é catódico e, por isso, qualquer po
rosidade pode acelerar o ataque do 
metal-base.

Embora a técnica seja seme
lhante para ambos, o chumbo é 
muito mais barato do que o esta
nho e, portanto, de aplicação bas
tante econômica. Funciona de ma
neira excelente para proteger o aço 
contra a corrosão atmosférica, 
principalmente em ambientes in
dustriais, poluídos com S 0 2. Além 
disso, chapas revestidas com 
chumbo servem para a fabricação 
de tanques de gasolina e óleos. Não 
se utiliza o chumbo em embalagens 
destinadas a produtos alimentícios 
por ser nocivo à saúde.

O revestimento de alumínio por 
processo de banho fundido confere 
ao material razoável resistência à 
corrosão, ao calor, além de boas 
propriedades de reflexão. Comer
cialmente, reveste-se com alumínio 
o aço doce, aço ao cobre e aço de 
baixa liga, de forma que a superfí

cie externa seja composta pratica
mente de alumínio puro; a camada 
mais interna é uma solução sólida 
de ferro e alumínio.

Também esse processo exige que 
a peça esteja limpa e preparada. A 
camada depositada tem baixa du
reza, que pode ser aumentada por 
resfriamento. Com esse banho con
segue-se obter superfícies com pro
priedades do alumínio puro. De 
grande aderência, esse revestimento 
confere ao aço excelentes qualida 
des, a ponto de aços aluminizados 
poderem competir com inoxidáveis 
(18% de cromo e 8% de níquel). 
Devido à boa resistência à corro
são, é usado em peças de automó
veis, refletores, corttainers, etc.

Revestimento com pó

Na cementaçâo, forma-se uma 
camada de liga protetora pelo 
aquecimento do metal-base em

contato íntimo com outro metal em 
pó (difusão do metal de revesti
mento no metal-base); este sistema 
mantém camadas uniformes que 
guardam a mesma geometria da 
peça. De modo geral, não é empre
gado em peças grandes.

Os revestimentos metálicos estão 
limitados com a capacidade do aço
—  metal-base mais comum —  de 
formar liga com eles.

A cementaçâo do zinco (“sherar- 
dizaçao”) é muito utilizada para 
proteger pequenas peças (porcas, 
parafusos, etc.).

Na cromeação — cementaçâo 
com cromo — , as peças a serem re
vestidas são geralmente aços de 
baixo teor de carbono (0,1% a 
0,2% de carbono); caso contrário, 
precisam ser descarbonetados pre
viamente na superfície.

A cromeaçao é realizada geral
mente em peças acabadas ou semi
acabadas, que deverão estar sujei

tas a atrito; a superfície cromada 
apresenta elevada dureza e grande 
brilho após o polimento; a resistên
cia à corrosão, nesse caso, é prati
camente a mesma da dos aços de 
alto cromo. Resiste muito bem a 
ensaios de névoa salina e a meios 
com ácido nítrico diluído, e à at
mosfera em geral. No entanto, é 
atacado por ácidos clorídrico e sul
fúrico diluídos.

Na calorização —  cementaçâo 
com aluminio — , a camada de re
vestimento é devida à formação de 
película de óxido de alumínio que 
protege o metal. O processo con
siste em colocar as peças de aço em 
uma mistura de po de alumínio e 
pequenas quantidades de cloreto de 
amónia (l% /5% ). Deposita-se uma 
cam ada formada por uma solução 
sólida de alumínio com o metal- 
base.

Peças com esse revestimento ofe
recem boa resistência a atmosferas 
que contêm gases sulfurosos; por 
isso, ele é usado em partes de for
nos expostas a óleos com alto teor 
de enxofre, válvulas, retortas e con
densadores na indústria de refino 
de óleo.

Cobertura por jato

O processo por spray —  reali
zado através de pistola — é bas
tante comercial devido à facilidade 
de transporte e à possibilidade de 
ser efetuado em peças acabadas. 
Além disso, é de rápida execução 
e não influi na estrutura da peça 
que está sendo revestida. Usado 
mesmo em materiais não-metáli- 
cos, esse sistema pode ser execu
tado tanto com fio como com pó.

No primeiro, mais conhecido, o 
metal e colocado em forma de fio 
e aquecido por um dispositivo espe
cial; em seguida é vaporizado sobre 
a peça. O tamanho e a forma do 
bocal onde passa o ja to  relacio- 
nam-se com a pressão do spray. 
Podem ser utilizados zinco, 
chumbo, alumínio, aço de alto car
bono, estanho, cobre, bronze, latão, 
níquel, aços inoxidáveis, prata, 
ouro, molibdênio e tântalo.

A técnica com pó, por outro 
lado, é um método restrito a metais 
de ' mais baixo ponto de fusão, com
o inconveniente do preço: o metal 
em pó com granulometria ade
quada é muito dispendioso. Por 
esse processo pode-se misturar pó 
de varios metais e obter uma ca
mada com a composição desejada. 
Para boa aderência, a superfície 
deve sempre estar limpa e possuir 
rugosidade conveniente.

Processo de clad 
e eletrodeposição

A cladização consiste em reves
tir por acoplamento um metal com 
outro, como por exemplo uma 
chapa de aço revestida por outra de 
cobre, níquel, monel, inconel ou 
aço inoxidável; dessa maneira, me- 
lhoram-se as propriedades elétri
cas, mecânicas e a resistência à 
corrosão. Pelo fato de resistirem 
bem a diversas substâncias quími
cas, as ligas de níquel são muito 
utilizadas na cladização.

A cladização é feita em elevada 
temperatura e pressão. Em ligas de 
níquel, o metal-base é aço carbono.

O processo de cadmiação é o preferido para o revestim ento de pequenas  
peças. Os recipientes para alim entos são revestidos com estanho.

A cuba de eletrodeposição é de aço, revestida de acordo com  o tipo de ba
nho. Serve de recipiente para as soluções dos sais que se depositam .
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A diversificação étnico-cultural é um dos grandes problemas do Surinam e.

A chapa cladizada funciona coino 
peça única, pois o módulo de elasti
cidade e o coeficiente de expansão 
do níquel e do aço são pratica
mente os mesmos. 0  clad com ligas 
de níquel oferece resistência à cor
rosão muito superior à dos aços 
carbonos. O alumínio também en
contra uso bastante freqüente na 
cladização.

A eletrodeposição consiste em 
revestir peças com uma película 
metálica peia passagem de corrente 
elétrica. Conseguem-se superfícies 
com elevada resistência à corrosão, 
grande brilho, alta dureza (cromo 
duro), resistência ao ataque quí
mico e ao desgaste. O revestimento 
pode ser feito em peças de formato 
complicado — desde minúsculas 
peças de adorno (broches, brincos, 
etc.), até pára-lamas de automó
veis, cabeçotes de válvulas, tornan
do-se razoavelmente uniforme — 
mesmo nas reentrâncias —  e com 
boa aderência.

Do mesmo modo que nos outros 
processos, as peças a serem revesti
das devem estar mecânica, química 
e fisicamente limpas. Além disso, é 
preciso que se tenha cuidado para 
não contaminar os banhos.

A cuba é feita de aço, e, de 
acordo com o tipo de banho, deve 
ser revestida adequadamente; por 
exemplo, cubas para cromo têm co
bertura de chumbo. São enchidas 
com soluções de sais dos banhos a 
depositar (o banho de cobre é uma 
solução de cianeto de cobre ou de 
sulfato de cobre; o de cromo, uma 
solução de ácido sulfúrico e ácido 
crômico).

Os ânodos são consumíveis ou 
inertes. Nos primeiros, ocorre a 
reação anódica: o íon entra na so
lução segundo a reação Me —* 
—* M e2+2e_, em seguida, deposi- 
ta-se sobre a peça (cátodo). Os âno
dos inertes nao se consomem, mas 
orientam a corrente no banho. Por 
exemplo, nos banhos de cromo, os 
ânodos são de chumbo, que não se 
consomem, e, nesse caso, o cromo 
a ser depositado sai da solução.

Procura-se construir o ânodo 
com forma semelhante à da peça, 
para se obter um revestimento per
feito. Os cátodos são as peças (por
cas, parafusos, torneiras, pára-cho- 
ques de automóveis, etc.) suspensas 
em gancheiras, de tal modo que a 
corrente elétrica flui e dá a reação 
catódica: Me2+ +  2e~ —* Me. 
Quando o metal é depositado, a so
lução fica empobrecida nesses íons; 
deve-se então supri-la com novos 
íons (ânodos inertes); ou através da 
dissolução do ânodo (ânodo con- 
sumívef), ou, ainda pelo acerto do 
banho.

Para se conseguir o brilho das 
peças revestidas por esse processo, 
utilizam-se abrilhantadores dos 
mais diversos tipos como, por 
exemplo, a cola, o açúcar, a goma- 
laca, etc. A uniformidade do reves
timento é, de modo geral, excelente, 
conseguindo-se assim camadas 
muito finas.

VEJA TAM BÉM : A ço; A lum í
nio; Chumbo: Eletrólise; Galvani
zação; Laminação; Liga Metálica; 
M etalização; M etalurgia; Níquel, 

Grupo do.

Suriname

S U M Á R IO

Localização: NE da América do Sul 
Limites: Oceano Atlântico (N); Brasil 

(S): Guiana Francesa(L); República 
da Guiana 10)

Superfície: 163 2 6 5  k m 2 
População: 4 3 0  0 0 0 hab.: indianos e 

crioulos (68%); Busch negros, 
ameríndios, europeus, chineses e 
sírios (32% ) -  1974  

Id iom a: Holandês (oficial)
Religiões: Hindu, Católica Romana, 

Muçulmana 
Cidades principais:

Paramaribo (cap), com 110  8 67  
hab. (1974)

Porto principal: Paramaribo 
Aeroporto: Paramaribo 
Rodovias: 1 5 6 0  km (1974)
Unidade m onetária:florim  guiano

A República do Suriname — ex- 
Guiana Holandesa — situa-se 
numa região que não apresenta 
contrastes geográficos marcantes;

na coita, estende-se uma planície 
fértil e parcialm ente pantanosa; o 
centro e formado por colinas bai
xas, cobertas de florestas, ricas em 
madeiras e minéiios; na direção su
deste localiza-se uma cadeia mon
tanhosa de 900 m de altitude (as 
serras Kayser e Tumucumaque) e o 
pico mais alto é o Julianatoç, com
1 280 m. O clima é quente e umido, 
e as chuvas atingem uma média 
anual de 2 215 mm.

Rico em minerais, florestas e po
tencial hidrelétrico, o Suriname 
apresenta também uma produção 
agrícola desenvolvida, sendo o ar
roz o principal produto de exporta 
ção. Bauxita, ouro, cobre e caulim 
são os principais minérios. fEm
1971, o Suriname foi o 2.° produtor 
de bauxita, com quase 7 milhões de 
toneladas, representando 15% da 
produção mundial.)

A população, formada por vá
rios grupos que se diferenciam ét
nica e culturalmente, é bastante di
versificada.

Descoberta pelos espanhóis no 
início do século XVI, a região foi, 
até o século XVIII, palco de muitos 
conflitos, conseqüentes das dispu
tas entre Espanha, Inglaterra, 
França e Holanda pela hegemonia 
sobre o comércio internacional. 
M as foi a Holanda que, a partir do

século XVII, conseguiu o domínio 
sobre o território.

A colonização foi iniciada com 
a introdução de escravos africanos, 
e com ela desenvolveu-se a produ
ção agrícola destinada a suprir os 
mercados europeus.

Com a libertação dos escravos, 
em 1863, foi necessário recorrer à 
imigração. Em 1870, os holandeses 
assinaram um acordo com os ingle
ses para trazer imigrantes indianos. 
A partir de 1873, começaram a 
chegar os primeiros grupos de la
vradores, atraídos por "concessões 
de terras e por contratos remunera
dos. Tais medidas, embora eficien
tes, criaram alguns problemas: 
além da modificação do modo tra
dicional de produção, que passa a 
basear-se na mão-de-obra assala
riada, cada grupo étnico-religioso 
recém-chegado procurou conservar 
suas tradições, gerando rivalidades 

ue impediam qualquer tentativa 
e unificação do povo.

No início do século XX, a eco
nomia da  região ganhou novo 
alento com a entrada de capitais es
trangeiros destinados à exploração 
de riquezas naturais.

Com sua economia revigorada, o 
país ganhou mais força política. 
Em 1954, deixou de ser colônia 
para tornar-se constitucionalmente 
equiparado à Holanda, como Es
tado Associado Independente.

Essa abertura política acabou 
propiciando o surgimento de ideais 
nacionalistas. Em 1973, Hank Ar- 
ron, representante dos crioulos e de 
uma coligação de 5 partidos, ven
ceu as eleições para 1.° ministro, 
defendendo um programa de inde
pendência política e recuperação 
das riquezas nacionais em.mãos es
trangeiras.. Contra ele ergueu-se 
Lachmon, representante dos india
nos, com interesses ligados às com
panhias estrangeiras. Contudo, a 
oposição anti-separatista não con
seguiu se manter, porque a própria 
Holanda mostrou-se interessada na 
independência do país.

Dessa forma, com a assina
tura da ata de Independência 
(25-11-1975), nasceu o Suriname, 
12.“ república da América do Sul, 
158.° país tecnicamente soberano 
do mundo.

VEJA TAM BÉM : Américas; 
Guiana.
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Surrealismo

Numerosas descobertas científi
cas, uma visão psicanalítica do ho
mem e algumas crises (morais, es
pirituais, ideológicas, etc.) — com 
essa herança do século XIX, as pri
meiras décadas de 1900 transcorre
ram em um clima de grande agita
ção cultural.

O Dadaísmo*, por exemplo, con
seguiria abalar formas estabeleci
das de apreciação e definição da 
arte, ao adotar como proposta bá
sica a antiarte*. (Essa posição, na 
verdade muito coerente com o es
pirito niilista do movimento, 
baria levando-o à dissolução.)

No período, intelectuais e artis
tas reuniam-se em torno de André 
Breton*, homem cheio de idéias no
vas e contrário à posição niilista do 
movimento dadá. Por isso, propu
nha um programa construtivo que 
tinha o objetivo de recrutar todos 
os intelectuais num Congrés de
l "Esprit Moderne.

Realizado (e fracassado) em 
1922, o congresso conseguiu, ao 
menos, precipitar a ruptura do Da
daísmo, além de atrair adeptos 
para outro centro de interesse: a li
vre vazão do onírico e da imagina
ção, e também seu significado para 
o homem.

Em 1924, André Breton tornou 
públicas, num primeiro manifesto, 
suas idéias revolucionárias: estava 
nascendo o Surrealismo.

Psiquiatra praticante durante 
toda a Primeira Guerra Mundial 
(1914/19), Breton descobriu que a 
teoria de Freud*, assim como seus 
métodos clínicos, oferecia instru
mentos revolucionários (como o 
automatismo e uma nova síntese do 
“real” e do irracional) para as ar
tes. “Creio”, escreveu em seu mani
festo, “na futura resolução desses 
dois estados aparentemente tão 
contraditórios, que são o sonho e a 
realidade, numa espécie de reali
dade absoluta, uma surrealidade, 
por assim dizer.”

Mas o manifesto continha tam 
bém uma definição filosófica do 
movimento: “ O Surrealismo é ba
seado na crença da realidade supe
rior de certas formas de associação 
antes negligenciadas, na onipotên
cia do sonho e no jogo desinteres
sado do pensamento. Ele conduz à 
destruição permanente de todos os 
outros mecanismos psíquicos e à 
substituição deles na solução dos 
principais problemas da vida”. A 
fim de alcançar resultados concre
tos nesse sentido, o método era de
finido como “puro automatismo 
psíquico, pelo qual se tenta expres
sar, verbalmente ou em escritos ou 
de qualquer outro modo, o funcio
namento real do pensamento. Pen
samento ditado na ausência de 
qualquer controle exercido pela ra
zão, e deixando de lado qualquer 
preocupação de ordem estetica ou 
moral .

Desse modo, mantendo a mesma 
atitude de revolta dos dadaístas, os 
surrealistas recusavam qualquer es- 
teticismo e qualquer pretensão pu
ramente formal A arte. valia en

Usando a livre imaainação. os adeptos do Surrealismo pretendiam perturbar e intervir. (Trabalho coletivo.)

Contra o niilism o do m ovim ento dadá, e descobrindo nas teorias de Freud 
meios de revolucionar as artes. Breton acabou criando o Surrealismo.

?
pan to  conteúdo, veículo de uma 
ilosofia de vida, um modo de inter

vir. E, embora tenha se manifes
tado primeiramente como literário, 
o movimento pretendia ser enca
rado como uma atitude metafísica 
diante da totalidade da existência 
humana, e um método de investiga
ção — mais que uma teoria da arte 
e d a  literatura.

Assim, era perceptível no se
gundo manifesto, escrito por Bre
ton em 1930, que todo o empenho 
para romper os bloqueios da con
venção e do pensamento lógico 
para alcançar a livre-imaginaçao e 
o inconsciente visava apenas a pro
vocar uma “crise de consciência”.

Segundo Breton, todos os produ
tos da atividade psíquica (sonhos, 
desenhos, pinturas ou textos auto
máticos) “ oferecem uma chave ca
paz de abrir indefinidamente 
aquela caixa de múltiplas profun
dezas chamada homem . Do 
mesmo modo como Freud se refe
ria à censura do sonho e à supres
são do inconsciente, os surrealistas 
procuravam ressaltar a necessidade 
de acabar com toda a censura, 
identificada com as formas de pen
samento tradicional. A razão, o in
telecto e a consciência seriam obs 
táculos que se erguem entre o eu 
humano e real e o universo. E para 
transpor essas barreiras todos os 
meios seriam válidos —  sarcasmo, 
ironia, ridículo, provocação pelo 
absurdo, etc. Por outro lado, todas 
as leis estéticas e morais deveriam 
ser vistas como meros preconcei
tos, contra os quais a humanidade

I n  rt n  r
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disporia de uma arma fundamen
tal: o humor*. O humor objetivo, 
como o chamava Breton, diferia do 
dadaísta em espírito e intenção, na 
medida em que era dirigido siste
maticamente para um fim constru
tivo: colocar o surreal fora de seu 
esconderijo, para que o milagre da 
vida pudesse ser experimentado.

Assim, para investir contra o ra- 
cionalismo que recalca as forças 
internas da vida, Breton atacou “o 
ódio do maravilhoso onde quer que 
ele desponte” . Em sua concepção 
o maravilhoso surge na própria 
realidade, e vem à luz em sonhos, 
obsessões, preocupações,__ medos, 
amores, acasos, alucinações, pre
tensas desordens, extravagâncias, 
devaneios ociosos, poesia, sobrena
tural, inusitado — enfim, em super- 
realidade. Em seu primeiro mani
festo, Breton afirmara: “O 
maravilhoso é sempre belo, toda 
coisa maravilhosa e sempre bela. 
Apenas o maravilhoso é belo”.

O objetivo do movimento era 
perturbar e intervir. E foi esse de
sejo de intervir que fez com que 
Breton se ligasse ao programa dos 
comunistas. Sua atitude provocou 
alguns rompimentos no grupo dos 
surrealistas, mas propiciou também 
a obra L e  Surréalisme au Service 
de la Révolution, publicada quase 
um ano depois do segundo mani
festo, que, por sua vez, já  represen
tava uma radicalização. Dessa 
forma, o marxismo* passou a de
sempenhar o papel de catalisador, 
antes exercido pela psicanálise. No 
entanto, embora defendessem o 
proletariado e fizessem protestos 
anticolonialistas, os artistas não 
abandonaram as diretrizes do Sur
realismo para passarem definitiva
mente a uma ação mais eficaz no 
plano social.

Precursores

O termo “surrealista” , escolhido 
por André Breton para designar o 
novo movimento, significava uma 
homenagem ao poeta Guillaume 
Apollinaire*, que empregou a pala
vra ao descrever sua peça Les M a
me lies de Tirésias (1917) como um 
“drame surrealiste”.

Descendente imediato do Da- 
daísmo, o Surrealismo admite pre
cursores ao longo da história da 
arte, tanto na literatura quanto nas 
artes visuais. Assim, em sua atitude 
anti-racionalista, remonta ao Ro
mantismo*; empresta do Simbo. 
lismo*, e particularmente de Odi
lon Redon*, o interesse pelo 
fantástico e pelo onírico.

Ideologicamente, o primeiro pre
cursor foi Gerard de Nerval*, com 
seu apego aos sonhos e ao “super
natural’ , pela magia do que está 
além da natureza sensível. Também 
o “ satanismo” de Baudelaire*, a 
desesperada exigência para “mudar 
a vida” de Rimbaud* e a insatisfa
ção individual, a revolta social e a 
sede de liberdade de Lautréamont* 
foram contribuições importantes 
para o movimento. O simbolismo 
de Stéphane Mallarmé* teve grande 
influência, porque introduziu a rup
tura com as associações gramati
cais convencionais entre as pala
vras e seus significados objetivos, e 
revelou o carater simbólico das pa
lavras, o valor delas em si mesmas

— o que constituía um processo 
poético, antilógico e anti- racional.

Além desses ancestrais literários, 
houve considerável influência da fi
losofia de Hegel*, que afirmou, na 
introdução da Phänomenologie des 
Geistes (Fenomenologia ao Es
pírito, (1807): “ Beleza sem poder 
odeia o espírito porque o espírito 
exige dela o que ela não pode dar. 
Mas não é a vida que se inclina 
diante da morte e se preserva da 
destruição, mas a vida que aceita e 
se renova na morte que e a vida do 
espírito”. Para Breton, “ Hegel ata; 
cou todos os problemas que até 
hoje são tidos como os mais difí
ceis no campo da poesia e da arte, 
e o fez com uma lucidez sem prece
dentes, bem como os resolveu na 
maior parte. Ainda hoje é a Hegel 
que devemos perguntar se a ativi
dade do Surrealismo é bem ou mal 
fundada”.

Nas artes visuais admite-se a in
fluência de três correntes, a saber: 
a arte primitiva, a visionária e a 
psicopatológica.

Bosch*, com sua simbologia ex
pressa através de imagens aluci
nantes, foi o que mais se aproxi
mou da essência do Surrealismo. 
Inspirado na literatura, Füssli* pin
tou o sono perturbado por pesade
los. Na ilustração de seus poemas, 
William Blake* criou gravuras in
sólitas.

Na época do Fauvismo* e do 
Cubismo*, os pintores voltaram-se 
para a arte dos povos primitivos*, 
pesquisando e colecionando artefa
tos que tiveram valor estético reco
nhecido. Esse interesse acabou 
sendo sistematizado pelos surrea
listas. A arte africana, por exem
plo, considerada muito realista, foi 
superada pela da Oceania e dos 
índios americanos, devido princi
palmente à riqueza mitológica ma
nifestada através de objetos rituais 

As alucinações: uma inspiração para M ax Ernst. ("As Vestes da Esposa".) fantásticos e misteriosos.

Tentando em prestar à arte um m étodo mais ativo. Salvador Dali desenvolveu a "ativ idade paranóico-crltica".



8 Surrealismo

O resultado da arte surrealista foi levado a público em  várias mostras.

A arte psicopatológica foi objeto 
de interesse dos surrealistas menos 
por seu aspecto artístico do que por 
sua mensagem provinda das pro
fundezas do ser humano.

Métodos e técnicas

Baseadas no princípio do auto
matismo, surgiram, na literatura, a 
“escrita automática”, e, nas artes 
visuais, a feitura automática de ob
jetos: colagens (diferentes dos pa
pier collés do Cubismo), justa
pondo realidades diversas num 
plano estranho a elas — o que Max 
Ernst* chamava de “alquimia vi
sual” ; ainda de Emst são as frotta- 
ges, resultantes da sobreposição de 
uma folha de papel numa superfície 
não-lisa, de maneira a se obterem 
imagens (em geral fantásticas) atra
vés da fricção de um lápis sobre o 
papel. Essa técnica é considerada 
pelos surrealistas como o equiva
lente que mais se aproxima da es
crita automática.

Também foi muito usada a “de
calcom ania”, processo descoberto 
por Oscar Dominguez em 1936.

Utilizava-se ainda o cadavre ex- 
quis (“cadáver delicado”), “um 
jogo de papel dobrado jogado por 
muitas pessoas, compondo uma

sentença ou um desenho sem que 
ninguém veja a colaboração prece
dente” , como explica Breton. Ou
tras técnicas resultaram nos cha
mados “objetos surrealistas”, isto 
é, objetos com uma função simbó
lica, distintos dos “objetos acha
dos” (objects trouvés) e dos “obje
tos já  feitos” (ready-mades).

Foi bastante freqüente também o 
uso da perspectiva fantástica, a fim 
de se obter uma atmosfera de so
nho, bem como a combinação de 
objetos reais pintados.

Todos esses “métodos passivos” 
foram descritos por Ernst: “ As in 
vestigações sobre o mecanismo da 
inspiração, ardentemente persegui
das pelos surrealistas, levaram-nos 
à descoberta de certas técnicas, es
sencialmente poéticas, capazes de 
remover a obra de arte da domina
ção das assim chamadas faculda
des conscientes. Essas técnicas que 
enfeitiçaram a razão, o gosto e a 
vontade consciente, tornaram 
possível uma aplicação vigorosa 
dos princípios surrealistas ao dese
nho, à pintura e até, em certa me
dida, à fotografia. Alguns desses 
processos já  eram empregados an 
tes  do Surrealismo (especialmente a 
colagem), e são agora sistematiza
dos e modificados, tornando possí

vel para alguns representar em pa- 
el ou tela a fotografia pertur- 
adora de seus pensamentos e de 

seus desejos”.
A esses processos se contrapõe 

um método ativo: a contribuição de 
Salvador Dali* (em 1930), uma 
“ atividade paranóico-critica”, que, 
conforme o autor, visava a “mate
rializar as imagens da irracionali
dade concreta e consistia em 
“uma sistemática irrupção violenta 
do desejo de um homem mundo 
adentro , um “ método espontâneo 
do entendimento irracional ba
seado na associação crítico-inter- 
pretativa de fenômenos delirantes” .

Sonho, areia e paranóia

André Breton propunha para a 
pintura uma tarefa que pode se es
tender às demais modalidades 
artísticas: “A missão da pintura 
consiste menos em se entregar a 
malabarismos técnicos do que em 
exprimir ( . . . )  o mistério e a poesia 

ue oferecem certas combinações 
e objetos” . O importante era o 

conteúdo; a arte constituía somente 
um veículo. Em seu texto Le Sur- 
réalisme et la Peinture, Breton de
fende a possibilidade de uma pin
tura surrealista e coloca-se contra 
as posições negativistas.

Na primeira exposição de obras

surrealistas, em 1925, na Galeria 
Pierre, ainda não era muito claro o 
papel do movimento na pintura. 
Por isso, apareciam lado a lado 
produções de De* Chirico, Klee*, 
Picasso*, Arp*, Man Ray, Max 
Ernst, etc. Klee não era muito apre
ciado pelo público, e Picasso so
mente mais tarde apresentaria al
guma afinidade com o Surrealismo. 
No entanto, De Chirico foi um ar
tista bastante reverenciado. Ele era 
o pintor do silêncio, das arquitetu
ras envolvidas por um sol de fim de 
tarde. Sofreu influências de vários 
filósofos alemães, especialmente de 
Nietzsche*. Protegido e encorajado 
por Apollinaire, residiu em Ferrara 
e fundou, juntamente com Cario 
Carrà*, a Escola Metafísica, que 
teve pouca duração.

Seus trabalhos influenciaram mui
tos artistas do grupo — particular
mente Tanguy (1900-1955) e Ma- 
gritte* — , mas depois seu estilo foi 
sofrendo modificações e adqui
rindo feições classicistas.

Um dos fundadores do movi
mento, Max Ernst, desenvolveu no
vos métodos de criação. Utilizan- 
do-se das alucinações e da 
semivigília como fontes de inspira
ção, realizou uma produção consi
derável, onde se destacam: La 
Femme 100 Têtes (A Mulher 100 
Cabeças, 1930), Rêve d ’une Petite

Seres estranhos no mundo indefinh/el de Tanguy. ("O  Sol em  seu Cofre" )
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Filie (Sonho de uma Jovem, 1930) 
e Une Semaine de Bonté (Uma Se
mana de Bondade, 1934). Em frot- 
tage, seu melhor trabalho foi His- 
toire Naturelle (1926).

Outro cultor do automatismo foi 
o pintor e gravador francês André 
Masson (1896- ). Iniciou sua 
carreira como cubista, despertou a 
atenção de Breton e acabou exi
bindo seus trabalhos junto com os 
surrealistas no período de 1924 a 
1928. Além dos desenhos publica
dos pelas revistas do movimento, 
Masson notabilizou-se, em 1927, 
pelo uso de areia em seus traba
lhos. A descoberta da técnica foi 
assim descrita pelo artista: “ A ne
cessidade delas [das areias] me 
ocorreu quando tomei consciência 
da distância entre meus desenhos e 
pinturas a óleo —  distância entre 
a espontaneidade, a rapidez fulgu
rante dos primeiros e a reflexão fa 
tal nas segundas. ( . . . )  Descobri a 
solução à beira-mar, contemplando 
a beleza da areia composta de mi
ríades de matizes e de infinitas va
riações, da opacidade à cintilação. 
( . . . )  Dispus no chão de meu 
quarto uma tela não preparada, so
bre a qual lancei borbotoes de cola 
e, a seguir, a cobri toda com areia 
trazida da praia. Eu refazia, a meu 
modo, o muro exemplar de Leo
nardo da Vinci, com a diferença 
considerável de que este muro nao 
me fora dado, mas antes, fora o pri
meiro movimento de uma intuição 
em que logo encontraria o que era 
meu. Com camadas sucessivas de 
cola e areia de consistência e grãos 
diferentes, enriqueci o processo. 
Todavia, como para os desenhos a 
tinta, o surgimento final era solici
tado, e este quadro heterodoxo en
contrava a forma graças à ajuda de 
um traço de pincel, de uma mancha 
de cor pura, por vezes” . 
Profundamente influenciado pela 
filosofia de Heráclito*, Masson 
apresentava pontos em comum 
com o Existencialismo* e via na 
beleza e no mistério a salvação. 
Para ele, não havia hierarquia na 
natureza: o mistério cósmico e o 
mistério humano tinham igual valor.

A passagem de um artista como 
Ernst, por exemplo, para outro 
como Salvador Dali equivale à pas
sagem da psicologia para a psi
quiatria. O temperamento violento 
e desequilibrado do pintor catalão 
não se satisfazia com os métodos 
estabelecidos do Surrealismo. So
nhos e automatismo eram coisas 
muito passivas para Dali: ele pro
curava um método ativo e acabou 
encontrando-o na “atividade para- 
nóico-crítica”. Como técnica, re
correu ao realismo tridimensional 
expresso com clareza fotográfica e 
perspectiva enfatizada (infinidade, 
sentimento de estar perdido e aban
donado no sonho ou na vida), que 
deriva de De Chirico.

Revelando em suas primeiras 
obras influências de Ernst, Masson 
e Miró, Yves Tanguy uniu-se aos 
surrealistas em 1925. No mundo de 
Tanguy, o espaço não é expresso 
através da perspectiva, mas por 
meio de uma infinidade vazia como 
a de um deserto, cujas distâncias 
não têm ar e não são norteadas por 
um horizonte. Uma luz artificial 
origina sombras escuras, criando 
uma atmosfera nebulosa. É um E alastrou-se para outros paises. (À esquerda. "R ayoram a". de M . Ray; à direita. "A  M esa", de G iacom etti.)

O m ovim ento reuniu artistas como Paul Delvaux. ("A  M ulher com a Rosa" )

mundo de sonho estéril, anterior ao 
ato bíblico da criação. Tanguy rea
viva essa atmosfera morta com se
res inventados, que nada têm a ver 
com os orgânicos ou com os inor
gânicos existentes na terra. Inicial
mente, sua arte vincula-se a forma
ções gasosas (obras do período de 
1927 a 1929); depois, a fenômenos 
de solidificação em formações de 
tipo vulcânico (1930/31); a seguir 
vem formações ósseas combinadas 
com cristalinas; e, finalmente, os 
elementos puramente racionais, re
lações de linhas geométricas ou 
formas reminiscentes dos modelos 
de moléculas orgânicas —  uma 
mistura de formas abstratas e bio- 
mórficas. De sua produção desta
cam-se: Extinção de Luzes sem 
Uso; Uma Grande Tela que É uma 
Paisagem; Mamãe, Papai Está Fe
rido (1927); Velho Horizonte; Os 
A  mantes (1928/1929) j  Divisibili
dade Infinita e Vagarosamente em 
Direção ao Norte (1942); no pós- 
guerra criou Mar Fechado, Am plo  
Mundo (1944) e A  Rapidez do 
Sono  (1945). Atingiu o clímax com 
a obra monumental Multiplicação 
dos Arcos (1954).

Como Tanguy — o “ pintor abs
trato” do Surrealismo — , estive
ram ligados ao movimento artistas 
do porte de Paul Delvaux 
(1897- ), Magritte Arp, Pica- 
bia*, Duchamp*, Giacometti*, 
Juan Miró (1899- ) e  outros.

Na escrita, automatismo

Em 1948, referindo-se ao meca
nismo da inspiração poética, Max 
Ernst dizia: A cultura ocidental 
conservou uma última superstição: 
a lenda da capacidade criadora do 
artista. Um dos primeiros atos re
volucionários do Surrealismo foi

T O S S '
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atacar esse mito objetivamente, da 
forma mais violenta, e renunciar a 
ele, ao mesmo tempo que insistia 
energicamente no papel meramente 
passivo do autor”. Julgava contrá
rio a essa inspiração todo o con
trole da razão, da moral ou de 
quaisquer considerações estéticas.

O movimento surrealista pressu
punha em todo homem — e não 
apenas no artista —  um manancial 
inesgotável de imagens, que, com 
um pouco de coragem, um gesto li
beratório traria à luz. Isso se pro
cessaria através da “escrita auto
m ática”, capaz de descobrir o 
inconsciente, trazer imagens não 
adulteradas por qualquer tipo de 
inibição.

André Breton e Philippe Sou 
pault foram os primeiros a tentar a

escrita autom atica” . Breton dizia 
que o resultado dessa experiência 
havia sido “uma eloqüência espan
tosa, uma emoção profunda e uma 
riqueza considerável de imagens”.

Dessa forma, a produção literá
ria dos surrealistas tentaria ser um 
empreendimento do espírito, que 
obrigaria a realidade a transpor 
seus próprios limites e apresen
tar-se sob uma aura de liberdade, 
já  que se aboliam os constrangi
mentos e as oposições.

A posição de destruir e depois 
reconstruir o mundo é apontada 
muitas vezes como uma atitude 
neo-romântica dos surrealistas. 
Embora distante de Lamartine* ou 
de Victor Hugo*, o romantismo 
dos surrealistas identificava-se com 
o dos sonhos do escritor alemão 
Friedrich de Novalis*, de Kay 
Hoffmann (1874-1949), e de Lewis 
Carrol*, que, em Alice no País das 
Maravilhas (1865), havia desco
berto o “sonho de todos nós”, a in
fância — a mesma infância na qual 
Freud descobrira a fonte de todas 
as perversões e aberrações.

Depois de se ter afastado do Da- 
daísmo, em 1920, André Breton co
meçou (juntamente com Soupault) 
os experimentos do automatismo 
psíquico, cujo resultado foi a publi- 
caçao da obra Campos Magnéticos 
(1921). Em torno de Breton agru
param-se vários poetas, como An- 
tonin Artaud*, Louis Aragon, Ro- 
bert Desnos (1897-1945), René 
Grevel (1900-1935).

Aquilo, que inicialmente parecia 
uma experiencia isolada, foi ado
tado como técnica freqüente e veí
culo de expressão, do qual se utili
zaram muitos poetas na Europa e 
nas Américas. Dessa forma, o mo
vimento surrealista acabou reper
cutindo na obra de autores de di
versos países.

A revista Revolução Surrealista 
foi o órgão principal do grupo e 
serviu também para excomungar 
aqueles que se distanciavam da ri
gorosa pureza concebida pelo mo
vimento, ou os que dele deserta
vam, atraídos pela política — 
como ocorreu com Paul Éluard*, 
considerado o maior poeta do Sur
realismo francês.

Com o início da Segunda Guerra 
Mundial (1939/45), muitos críticos 
já  haviam colocado o Surrealismo 
na galeria histórica dos movimen
tos ruidosos e passageiros. Depois 
da guerra, no entanto, houve um re
florescimento. Outros grupos pros
seguiram realizando pesquisas de

Buscando sua difusão, os artistas serviram-se de numerosos jornais e revistas. O autom atism o, na escrita ou na 
representação plástica, foi uma das técnicas usadas pelos surrealistas na exposição de seu universo.

erotismo, de humor negro, de esote
rismo, acarretando a publicação de 
novas revistas: Neon (novo período 
de 1948 a 1949), Medium  
(1954/55), Le Surréalisme, Même 
(1956/59), B íe/Í 1958/60) e La Brer- 
che (1961).

O Surrealismo ainda apareceu 
na obra de autores como Garcia* 
Lorca (Romancero Gitano, 1928; 
Llanto por la Muerte de Ignacio 
Sanchez Mejias, 1935; Poeta em 
N ova York, 1940), Pablo Neruda* 
(Residencia en la Tierra, 1931/35), 
Rafael Alberti (1902- ) —  So
bre Los Angeles (1929) —  e Luís 
Cernuda (1904-1965), autor de Um 
R io, um A m or  (1929).

Sob a máscara

Depois de Guillaume Apolli- 
naire, Yvan Goll (1891-1949) pu
blicou dois “superdramas” reuni
dos sob o título Os Imortais (1920), 
em cujo prefácio propunha um tea
tro “ surrealista” , que mostrasse “os 
homens e as coisas através de uma 
lente de aumento, de modo a fazer 
aparecer a realidade sob a máscara 
das aparências”.

No entanto, o “ automatismo psí
quico puro”, preconizado por Bre
ton como meio de exprimir o fun
cionamento real do pensamento, 
fora de todo o controle da razão e 
à margem de quaisquer preocupa
ções estéticas e morais — a que se 
devem os melhores trabalhos do 
Surrealismo — , não alcançou no 
teatro sua máxima expressão.

As peças que, segundo muitos 
críticos, melhor ilustram o Surrea-

Embora tenha encontrado pequena expressão nos palcos, a arte surrealista 
teve representantes tão significativos como Antonin Artaud (acima).

Yves Tanguy -L e t tr e  à  Paul Eluard -  1933



Surrealismo 11

lismo teatral são Os Mistérios do 
A m or (1927) de Roger Vitrac, eJu- 
lieta ou a Chave dos Sonhos 
(1930), de Georges Neveux 
(1900- ). Todavia, essas peças 
não ultrapassavam, por exemplo, o 
Simbolismo de Strindberg*, autor 
que, no início do século XX, havia 
transposto para o palco a forma 
desconexa dos sonhos, com Cami
nhos para Damasco.

Na verdade, as relações do tea
tro com Breton nunca foram satis
fatórias. Para ele, “o Surrealismo é 
a negação mais forte do Realismo. 
Faz aparecer a realidade sob a 
máscara da aparência”, de forma 
que o dramaturgo surrealista deve
ria colocar a nu os instintos, em de
trimento do caráter e da psicologia. 
Durante muito tempo, Breton acre
ditava que dar vida a uma persona 
gem era algo convencional. Além 
disso, repugnavam-lhe os aspectos 
comerciais do teatro e sua estreita 
dependência do público. Por isso o 
teatro surrealista decorreu de ini
ciativas individuais, realizadas à 
margem do movimento. Louis Ara- 
gon, Robert Desnos, Roger Vitrac, 
Phillipe Soulpault e o próprio Bre
ton escreveram peças intencional
mente surrealistas. Tais trabalhos, 
geralmente curtos, raramente fo
ram levados à cena; além aisso, va 
rios deles perderam-se em revistas 
efêmeras.

Para muitos, o Surrealismo no 
teatro começou bem antes, com a 
estréia da peça Ubu R ei (1896) de 
Alfred J a r r y .  Embora não esti
vesse querendo fundar nenhuma es
cola dramática, as proposições de 
Jarry, contrárias aos princípios ilu
sionistas do teatro naturalista, 
eram bastante revolucionárias. 
Ubu R ei era tida pelos surrealistas 
como a expressão do inconsciente. 
Em 1926, quando desligados do 
movimento surrealista, Raymond 
Aron (1905- ), Antonin Artaud 
e Roger Vitrac fundaram um grupo 
dramático denominado Teatro Al
fred Jarry. Foi, na verdade, o único 
de procedência estética surrealista. 
Apesar de sua curta duração (1927 
a 1929), passaria à posteridade por 
ter tentado uma verdadeira liberta
ção do teatro, por sua vontade de 
convertê-lo num lugar mágico, ca
paz de levar o espectador a identifi
car seus desejos mais ocultos com 
a cena, procedendo a uma catarse, 
da qual sairia purificado. O Teatro 
Alfred Jarry realizou apenas qua
tro espetáculos constituídos por pe 
ças de Vitrac (Os Mistérios do 
A m or  e Victor ou as Crianças no 
Poder), Claudel* (Partage de Midi), 
Strindberg (O Sonho) e um musical 
de Artaud (Ventre Queimado ou A  
Mãe Louca), cujo texto se perdeu.

A visão teatral de Artaud, defi
nida após 1930, seria uma das que 
mais influenciariam o teatro de 
vanguarda do pós-guerra. No M a
nifesto do teatro da Crueldade, pu
blicado em 1932, propunha “resti
tuir a representação teatral o 
aspecto de um braseiro devorador, 
de conduzir, pelo menos uma vez 
no_ decurso de um espetáculo, a 
ação, as situações, as imagens, 
àquele grau de incandescência im
placável que, no domínio psicoló
gico ou cosmico, se identifica com 
a crueldade”.

Artaud preconizava a elabora

ção de personagens que se reduzi
riam a protótipos e dava extraordi
nária importância às possibilidades 
de expressão através da fala dialo
gada, “as suas possibilidades de ex
pansão fora das palavras de desen
volvimento no espaço, de ação 
dissociadora e vibratória”. Preten
dia suprimir a cena e a platéia por 
uma espécie de lugar único “ sem 
separações nem barreiras de ne
nhuma e sp é c ie ... Restabelecer- 
se-ã uma comunicação direta entre 
o espectador e o espetáculo, entre 
o ator e o espectador, pois este, co
locado no centro da ação, é envol
vido e absorvido por ela, por força 
da própria configuração da sala” . 
Por outro lado, não haveria cená
rio, mas manequins e máscaras 
enormes, objetos de estranhas pro
porções que “ aparecerão no mesmo 
plano das imagens verbais, subli
nhando o lado concreto de todas as 
imagens e expressões”.

Um apaixonado 
apelo ao crime

Ado Kyrou, influente cineasta e 
renomado historiador, autor de

uma das principais obras sobre o 
Surrealismo no cinema, escreveu: 
“A força do cinema é que ele pode 
(e deve) ser o melhor trampolim 
para o mundo moderno mergulhar 
nas águas magnéticas e brilhante
mente negras do subconsciente, da 
poesia, do sonho. O cinema é de es
sência surrealista”.

Embora não haja no cinema 
uma escola surrealista tão estrutu
rada e complexa como na literatura 
e na pintura, procuraram-se em di
versos filmes manifestações surrea
listas, mesmo ocasionais e involun
tárias e que não proviessem de 
artistas surrealistas. Dessa forma, a 
história do cinema acabou forne
cendo numerosos exemplos de 
busca da “libertação do homem 
pela procura e descoberta do fun
cionamento real do pensamento”, 
de “formas de associação de idéias 
até então neglicenciadas”, do “ po
der do sonho, do jogo desinteres
sado do pensamento”.

O filme L ’Omnibus des Toqués 
(O Ônibus dos Doidos), por exem
plo, apresenta características sur
realistas bastante acentuadas. Seu 
autor, Méliês*, assim resume o ar

gumento: “Chega um ônibus pu
xado por um extraordinário cavalo 
mecânico. Na parte superior do 
ônibus, encontram-se quatro ne
gros. O cavalo escoiceia e dá uns 
empurrões nos negros, que se trans
formam em palhaços brancos. Eles 
se esbofeteiam uns aos outros e tor
nam-se negros. Finalmente, são 
transformados num enorme negro 
que se nega a pagar a passagem. O 
cocheiro bota fogo no ônibus e o 
negro explode”.

Mas e no gênero comédia que se 
têm encontrado exemplos mais fre
qüentes de filmes com tendências 
surrealistas: desde os irmãos Marx 
até Jerry Lewis.

Os surrealistas também foram 
seduzidos por filmes de terror e de 
ficção* cientifica; pelo erotismo de 
Louise Brooks e Marlene Dietrich; 
pelo cinema soviético da década de 
1920, de conteúdo eminentemente 
social. Entretanto, a produção cine
matográfica dos adeptos do movi
mento foi minima, e não houve ar
tistas que fizessem do cinema seu 
meio de expressão principal, mas 
sim poetas ou pintores que estende
ram suas atividades ao cinema. 
(Foram artistas plásticos ligados 
ao movimento que sugeriram a 
Hans Richter o tema das sete se
qüências do filme Drams that M o
ney Can Buy).

Dessa forma, o resultado nem 
sempre foi convincente, pois os fil
mes eram muitas vezes mais vincu
lados ao Impressionismo do que ao 
Surrealismo. É ocaso  de La Coquile 
et le Clergyman (A Concha e o Sa
cerdote, 1928), com roteiro de An
tonin Artaud. Do mesmo modo, o 
filme E n tr’acte (Intervalo, 1924), 
de René Clair, estava mais ligado 
ao Dadaísmo do que ao Surrea
lismo.

O único cineasta realmente sur
realista foi Luís Bunuel*, em dois 
filmes: Le Chien Andalou (O 
Cão Andaluz, 1928) e L ’Â ge d ’Or 
(A Idade do Ouro, 1930). O pri
meiro obedece à técnica do cadavre 
exquis, com associação de elemen
tos inesperados (por exemplo, um 
piano onde estão dois burros apo
drecendo, e ao qual estão am arra
dos dois padres), com um poder de 
perturbação que incomoda as pla
téias. Seu autor comenta: “O pú
blico imbecil achou belo ou poético 
o que, no fundo, não passa de um 
desesperado, de um apaixonado 
apejo ao crime”. Com L Age d  ’Or, 
Bunuel alcançou uma dimensão 
maior: uma tentativa de mostrar re
volta social. Grupos fascistas rebe
laram-se contra o filme, provo
cando sua interdição. Segundo 
Bunuel, é preciso “enfraquecer a 
capacidade de resistência de uma 
sociedade em putrefação, que tenta 
sobreviver utilizando os padres e os 
policiais. A_ passagem do pessi
mismo à ação é determinada pelo 
Amor, que exige que tudo lhe seja 
sacrificado: status social, família, 
honra”.

VEJA TAM BÉM : Abstracio- 
nismo; Absurdo, Teatro do; An- 
tiarte; Arte; A tor; Cinema; Da
daísmo; Estética; Humor; 
Primitiva, Arte; Psicanálise; R o
mantismo; Simbolismo; Teatro.

Com  a peça "U bu Rei" (acim a) Jarry antecipou o Surrealismo. No cinem a, 
Bunuel foi o único a engajar-se no m ovim ento ("Le Chien Andalou").
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Sursis

Juridicamente, o sursis (do 
francês sursesoir =  suspender) 
constitui a suspensão da execução 
da pena, beneficio que ò legislador 
concede ao réu primário, como su
cedâneo das penas curtas de prisão. 
Esse instituto penal, socialmente de 
grande importância, visa a evitar 
os males advindos das penas priva
tivas de liberdade de curta duração, 
que, ao invés de preencherem as fi
nalidades educacionais, só servem 
para corromper o delinqüente, pra
ticamente “forçando-o” a reincidir 
na infração penal.

Em relaçao à repressão da crimi
nalidade, esse aspecto das penas 
curtas é uma preocupação muito 
antiga dos juristas. Os crimes, an
tes ou além de serem punidos, de
vem ser evitados. Assim, a pena 
precisa ter duplo caráter, repres
sivo e preventivo, constituindo, 
além de uma retribuição do mal 
pelo mal, um exemplo às pessoas 
que, no futuro, sejam eventual
mente tentadas a delinqiiir. Nesse 
sentido, a pena privativa de liber
dade, em suas tres modalidades — 
reclusão, detenção e prisão simples 
— , representa não so medida edu
cativa, como também meio de coer
ção social por excelência, imposta 
pela sociedade contra quem a 
ameace.

Penas de curta duração

As penas curtas de prisão, entre
tanto, acarretam graves inconve
nientes e, no dizer de Basileu G ar
cia (1905- ), “não é possível 
extrair da pena de prisão os princi
pais benefícios a que visa, se não 
se conta com o fator tempo. Para 
se conseguir a melhoria moral do 
culpado, a sua regeneração para 
readaptar-se à coletividade, é pre
ciso que a segregação não seja 
breve. Além de não servirem à ree
ducação, as diminutas penas pri
vativas de liberdade concorrem 
para envilecer e piorar o delin
qüente”. Por essa razão, o direito 
busca uma forma de evitá-las, sem, 
entretanto, se descuidar da preven
ção geral, que, em última análise, 
e a única função dessas penas.

Além do mais, no Brasil e em 
outros países, há falta de presídios 
adequados para atender o grande 
número de delinqüentes que, em 
virtude da pequena gravidade de 
seu delito e da ausência de pericu- 
losidade, devem ser apartados do 
contato com elementos considera
dos perniciosos. Por isso, o legisla
dor sentiu a necessidade de substi
tuir as penas curtas, que não 
preenchem totalmente sua função, 
por outra medida conciliatória. 
Esta, no direito atual, é o sursis, 
que, ao lado da multa, constitui su
cedâneo da prisão de curta dura
ção, objetivando, segundo Roberto 
Lyra (1902- ), “não inutilizar o 
primário, expondo-o ao contágio 
carcerário; diminuir a reincidência; 
e aliviar os cofres públicos” .

Previsto no direito penal brasi
leiro desde 1922, o sursis, ou sus

pensão condicional da pena, é um 
benefício de caráter facultativo e 
não se confunde com uma conde
nação condicional. Constitui a sus
pensão da execução da pena de pri
são simples ou de detenção e, em 
rarissimas hipóteses, da pena de re
clusão. A prisão simples refere-se 
aos casos de contravenção e a pena 
de detenção aos crimes que não se
jam  puníveis com a pena de reclu
são. Esta é reservada aos crimes 
mais graves e que não permitem, 
em geral, que a condenação seja 
suspensa, exceto nos casos de ter o 
agente menos de 21 anos ou mais 
de setenta anos. Mesmo tratando-se 
de pena de detenção e de prisão 
simples, para que haja sursis a lei 
exige que a pena imposta não ex
ceda dois anos. Assim, o juiz terá 
a faculdade de suspender sua exe
cução por um prazo não inferior a 
dois anos, nem superior a seis anos. 
Para a fixação desse período de 
prova, o juiz levará em conta exa
tamente os elementos em que se ba
seou para conceder o benefício do 
sursis.

Condições para a concessão 
do sursis

A concessão do sursis pressupõe 
certos requisitos a serem atendidos 
e que devem autorizar a presunção 
de que o agente não voltará a deíin- 
qüir. Desse modo, devem ser leva
dos em consideração os anteceden
tes do agente, sua personalidade, os 
motivos que o levaram ao delito e, 
até mesmo, as circunstâncias que 
acompanharam o delito. Tudo, en
fim, que possa levar o juiz a presu
mir que o agente não se tornará 
reincidente,

O mais importante dos pressu
postos em relação ao agente é sua 
primariedade, a constatação de que 
não sofreu, no Brasil ou no estran
geiro, qualquer condenação por ou
tro crime, nem condenação no Bra
sil por contravenção. Se já  houver 
sido condenado, não será primário 
e não poderá, em hipótese alguma, 
ser beneficiado com o sursis.

Por outro lado, quando o agente 
de um crime condenado a uma 
pena cuja execução foi suspensa 
por sursis, voltar a delinqüir, não 
poderá mais ser beneficiário da 
suspensão da pena, ainda que o se
gundo delito seja punido com de
tenção ou prisão inferior a dois 
anos. Isso porque, na ocasião da 
segunda condenação, não gozará 
mais da condição de réu primário, 
requisito indispensável à concessão 
do sursis. Além disso, se o prazo 
de prova do sursis não houver sido 
cumprido, o agente terá de sofrer 
não só a condenação referente ao 
segundo delito, como a relativa ao 
primeiro, revogando-se a suspensão 
da pena. Isto é, deverá responder 
pelas penas acumuladas.

No caso de correrem, na mesma 
época, diversos processos contra a 
mesma pessoa, o juiz, por ocasião 
da sentença do primeiro processo, 
não estara autorizado a presumir 
periculosidade do agente, podendo 
conceder o sursis, ja  que a prima
riedade não estará comprometida, 
em vista de o agente ainda não ter 
sido condenado por outro delito. 
(Mesmo porque pode ocorrer que 
haja absolviçao em todos os outros

O instituto do "sursis" visa a corrigir falhas na execução da justiça.

Em certos casos, penas breves podem  ser suspensas; ê im prescindível, po
rém , que o delinqüente seja primário.
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Swift

Como seu pai morrera sete me
ses antes, não faltou quem atri
buísse a paternidade de Jonathan 
Swift (nascido a 30 de novembro de 
1667, em Dublin) ao nobre John 
Temple, um amigo de sua mãe.

Quando o menino tinha um ano, 
sua ama levou-o, por conta pró
pria, para a Inglaterra. Era a época 
do despótico Oliver Cromwell* e 
de seu sucessor, o Rei Carlos Ilj o 
país passava por grandes agitações 
políticas.

Dois anos depois, Jonathan foi 
devolvido à mãe, mas ela resolvera 
morar sozinha em Londres e dei
xou-o com o cunhado Godwin. O 
tio mandou-o estudar na Escola 
Kilkenny (1673) e esqueceu-se dele. 
Em 1681, Jonathan foi matriculado 
na Universidade de Trinity, conse
guindo diplomar-se depois de quase 
ter sido expulso. Godwin morreu 
em 1688 e Swift, na pobreza, partiu 
da Irlanda para a Inglaterra.

Lá, através da amizade da mãe 
com os Temple, conseguiu com o 
escritor e estadista William Temple 
(seu irmão, segundo se dizia) um 
emprego de guarda-livros na pro
priedade rural da família, em Moor 
Place. Entediado com os livros de 
contabilidade, a chegada de Esther 
Johnson animou-o. Swift apaixo
nou-se por ela, apesar do possível 
parentesco (ela também seria a fi
lha de John Temple) e da  diferença 
de idade (ele com 32 e ela oito). 
Dedicou-lhe poemas chamando-a 
de Stella, segundo a moda corrente 
de latinizar o nome da amada.

Ambicioso, Swift sempre procu
rou o aperfeiçoamento: em 1693, 
doutorou-se em teologia pela Uni
versidade de Oxford e, pouco de
pois, com a ajuda de Sir Temple, 
conseguiu o posto de cônego em 
Kilrooth (Irlanda).

Longe de Stella, apaixonou-se 
por Jane Waring, a quem chamava 
de Varina e dedicou poemas e ju ras 
de amor eterno. Mas a eternidade 
desse amor —  talvez não corres
pondido — durou poucos meses. 
Em 1695, Swift voltou a Moor 
Place.

Sir Temple escrevia um panfleto 
conservador sobre a “batalha dos 
livros”. (A literatura refletia as lu
tas entre whigs e tories, dividindo 
os escritores em “conservadores” e 
“modernizantes” .) Promovido a se
cretário de Temple, Swift defende-o 
dos ataques dos “modernos” na 
obra A  Batalha dos Livros (1697), 
que satiriza as duas facções. Na 
mesma época, escreve também O 
Conto do Tonel, um ataque à vida 
religiosa.

Em 1699, a morte de Sir Temple 
deixou Swift desempregado e le
vou-o a partir em busca de novas 
proteções: pleiteou o cargo de deão 
de Derry —  e só conseguiu o de 
cônego de Dunlevin. Por isso, em 
1701 estava de novo na Irlanda.

Nesse período, publicou Dis
curso sobre as Dissensões entre 
Nobres e Comuns em Atenas e 
Roma, que continha uma alusão di
reta aos partidos ingleses e uma de

M uitas vezes, as penas curtas apenas constituem  um a "escola do crim e".

processos; e a lei não permite que 
o juiz pré-julgue os demais proces
sos.) Firma-se, portanto^ como 
princípio, a não-orientação pela 
data do crime anterior, mas pela 
anterioridade da condenação. Ha
vendo condenação anterior, não ca
berá o sursis, não interessando o 
caráter do crime, se foi culposo ou 
doloso e nem se, de alguma forma, 
foi extinta a punibilidade do 
agente.

Revogação do “sursis”

A revogação da suspensão da 
execução da pena pode ser obriga
tória ou facultativa. Terá o caráter 
de atividade obrigatória do juiz, 
quando o beneficiário vier a ser 
condenado irrecorrivelmente por 
crime culposo ou doloso, ou por 
contravenção a que tenha sido im
posta a pena privativa de liberdade. 
Outro caso de revogação obrigató
ria diz respeito apenas ao conde
nado solvente que deixa de reparar 
o dano causado, bem como a pena 
pecuniária imposta. Será faculta
tiva, a critério do juiz, quando o be
neficiário deixar de cumprir as 
obrigações impostas pela sentença, 
como, por exemplo, a de permane
cer no distrito onde foi cometido o 
delito. No caso, o juiz deverá aten
der às circunstâncias do não-cum- 
primento, sua gravidade e seus mo
tivos, determinando, finalmente, a

revogação ou a não-revogação, 
quando poderá prorrogar o prazo 
de prova até o máximo. Não ocor
rendo qualquer motivo para a revo
gação, durante o período de prova 
determinado pelo juiz, fica definiti
vamente afastada a possibilidade 
de execução da sentença condena- 
tória. Se o réu vier a cometer novo 
delito após o transcurso do período 
de prova, não mais se poderá exigir 
dele o cumprimento da pena ante
riormente suspensa.

O argumento mais sério contra o 
instituto do sursis é que ele consti
tui uma garantia de impunidade 
para o primeiro delito, sem se ater 
ao verdadeiro intuito da lei. Porém, 
a falha não decorre do próprio ins
tituto e sim de sua aplicaçao pelos 
tribunais, aliada à falha do sistema 
penitenciário. Enquanto não hou
ver uma organização penitenciária 
capaz de atender a finalidade edu
cativa da pena de prisão, os tribu
nais tenderão a se utilizar do sursis, 
ainda que os beneficiários não se
jam  merecedores no exato espírito 
da lei. Entretanto, a suspensão con
dicional da  pena é uma conquista 
meritória e atende, na medida das 
suas possibilidades, às exigências 
sociais.

VEJA TA M B É M : Crime; Indivi
duais, Direitos e Garantias.

finição de sua posição ao lado dos 
whigs. Com isso ganhou a proteção 
de estadistas como Lord Halifax, e 
alguns ataques violentos por parte 
dos tories. Penetrando nos círculos 
literários, conseguiu publicar, em 
1704, A  Batalha dos Livros e O 
Conto do Tonel. Sua popularidade 
aumentou rapidamente e recebeu o 
apoio de escritores satíricos, como 
Pope*, Richard Steele* e Joseph 
Addison*.

Em 1707, conheceu Esther van 
Homrigh (Vanessa), para quem es
creveu Cadenus e Vanessa, poema 
que convidava a jovem a amá-lo 
platonicamente. Esther se recusa e 
lhe propõe um casamento normal; 
acabam brigando também por 
causa da ligação de Swift com 
Stella. Em 1710, começou a escre
ver o Diário de Stella —  cartas- 
diário enviadas à amada (com 
quem se supõe ter-se casado secre
tamente) —  que interromperia em 
1713. Neste ano, conseguiu ser no
meado deão da Catedral de São 
Patrício, em Dublin.

A contra-utopia

Em 1726, apareceu Viagens em 
Diversos Países Rem otos do 
Mundo, em Quatro Partes, por Le- 
muel Gulliver, a Princípio Cirur
gião e, depois, Capitão de Vários 
Navios.

Protegido pelo anonimato, Swift 
expressa nesse livro toda a sua irô
nica misantropia. Num país de pig
meus, Gulliver descobre que fac
ções políticas rivais discutem e 
lutam por ridículas ninharias. 
Numa terra de gigantes, tenta ex
plicar ao rei as leis e instituições in
glesas, mas suas palestras acabam 
convencendo o monarca de que os 
ingleses são uma praga que assola 
a humanidade. Humilhado com 
isso e repugnado com as dimensões 
exageradas das pessoas, das feri
das. das imundícies, dos insetos, 
Gulliver foge. E chega a uma ilha 
onde sábios passam a vida teori
zando, sem vínculos com a reali-

J. Swift defendeu a liberdade ao 
ironizar as organições sociais.
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dade cotidiana, vivendo na mais 
completa desorganização. Ouve di
zer que ali existe uma casta de 
imortais, e alegra-se ao pensar no 
quanto gente que vive ha milênios 
poderia ensinar à humanidade. 
Mas descobre que essas pessoas 
apodreciam em vida, arrastando 
sua senilidade. A única civilização 
que merece seus elogios é a dos 
Houyhnh-nm, onde os cavalos go
vernam com sabedoria e os homens 
(pouco mais que macacos) se sub
metem.

Os contemporâneos de Swift, so
bretudo os poderosos, não lhe per
doaram a inversão de valores (ani
mais dotados das virtudes que a 
humanidade se atribui e os homens 
cruelmente satirizados) com que ele 
atacava as instituições. E, de certa 
forma, as classes dominantes aca
baram se vingando: amputado e 
submetido a filtragens, o livro redu
ziu-se a uma mera fonte de diver
são para as crianças (que o autor 
jurava detestar).

Em 1729 — um ano após a 
morte de Stella — tornou-se conhe
cido um panfleto, considerado o 
mais veemente dos escritos por 
Swift: Modesta Proposta para Im 
pedir que os Filhos dos Pobres da 
Irlanda Pesem sobre seus Pais ou 
sobre o País, Tornando-os Úteis ao 
Público. Para evitar a essas crian
ças a miséria e o desabrigo a que 
estavam condenadas; para poupá- 
las das doenças, agravadas pelo 
frio e pela fome, e dos vícios que 
vicejavam nas ruelas imundas; 
para salvá-las da solidão de futuros 
delinqüentes perseguidos ou operá
rios explorados horas a fio, Swift 
propunha separar 20 000 crianças 
de um total de 200 000 e reservá- 
las à procriação; as restantes, de
pois de bem nutridas, seriam apro
veitadas para o progresso do país 
sob a forma de alimento. (A pele, 
no dizer do autor, é igualmente de
liciosa, mas quem, por qualquer 
particularidade gustativa, não a 
apreciasse, poderia empregá-la na 
confecção de luvas, por exemplo. O 
material é não só bonito como ma
cio e resistente, garante Swift.)

A publicaçao chocou meio 
mundo, mas repercutiu como um 
grito de fúria do povo irlandês. A 
ironia do autor mostrava a que 
ponto a miséria pode atingir os ho
mens, sob as vistas complacentes 
dos governantes.

Dessa época são também seus 
poemas mais escandalosos e esca- 
tológicos: O Quarto de Vestir da 
Dama; Estrefon e Cloé; Cassino e 
Pedro.

Nos últimos anos de vida, Swift 
sofreu de precária saúde, surdez e 
um acelerado processo de loucura. 
Morreu a 19 de outubro de 1745 e 
foi sepultado na Catedral de São 
Patrício. Ele próprio escrevera seu 
epitáfio: “ Aqui jaz o corpo de Jo- 
nathan Swift, doutor em teologia e 
deão desta Catedral, onde a colé
rica indignação não poderá mais 
dilacerar-lhe o coração. Segue, pas
sante, e imita, se puderes, esse que 
se consumiu até o extremo pela 
causa da Liberdade”.

VEJA TAM BÉM : Cromwell; Grã- 
Bretanha; Irlanda do Sul.

Tabaco

Até a época dos grandes desco
brimentos marítimos, somente os 
indígenas das Américas conheciam 
a planta do fumo, cujas folhas, su
postamente medicinais, eles quei
mavam durante os rituais e cerimô
nias tribais, aspirando a fumaça 
pelas narinas (por meio de uma 
pipa de dois tubos, denominada 

tabaco”, porém, conhecida por 
“cachimbo da paz”).

Os europeus demonstraram inte
resse pelo estranho hábito, mas so
mente em 1556 o embaixador fran
cês em Lisboa, Jean Nicot (daí o 
nome “nicotina”), enviou as pri
meiras sementes da planta à Eu
ropa (de presente à Rainha C ata
rina de Medieis).

Nos anos seguintes, o consumo 
do tabaco difundiu-se, alcançando 
Portugal (1558), Espanha (1559) e 
Inglaterra (1565), o que determinou 
a expansão de sua cultura.

Foi, porém, no continente ameri
cano, especialmente em São Do
mingos (1531), Cuba (1580), Brasil 
(1600), e Estados Unidos (James
town, 1612, Maryland, 1631), que 
se formaram as primeiras extensas 
plantações de tabaco. O produto 
tornou-se objeto de escambo, sendo 
trocado por artigos manufaturados.

E já  em meados do século XIX 
era cultivado em mais de noventa 
países. Alguns deles — índia, Ja
pão, China, Itália e Polônia —  pro
duziam apenas para o consumo in- 
tçrno. Porém, no sudeste europeu, 
Ásia insular (Indonésia) e África 
central, ele ocupava lugarde desta
que na pauta de exportações de di
versos países.

No início da década de 1970, os

§
uatro principais produtores mun- 
ia is,de  tabaco eram Estados Uni

dos, índia, China Popular e União 
Soviética.

Fumo por homens

Cultivado inicialmente junto aos 
canaviais, o tabaco era um dos 
mais valiosos produtos de exporta
ção do Brasil colonial, servindo, 
além disso, como elemento de es
cambo (transportado para a costa 
africana, era trocado —  com trafi
cantes ingleses e holandeses —  por 
negros).

Plantado em forma de monocul
tura pelos grandes senhores escra
vistas (embora na Bahia, impor

Em suas últim as obras. o autor investiu furiosam ente contra a miséria que 
se abatia sobre o povo, denunciando a inatividade dos governantes.

"As Viagens de G ulliver", uma profunda e irônica crítica às utopias da hu
m anidade, foi transform ada numa simples obra da literatura infantil.


