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dade cotidiana, vivendo na mais completa desorganização. Ouve dizer 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 governam com sabedoria e os homens (pouco mais que macacos) se submetem.Os contemporâneos de Swift, sobretudo os poderosos, não lhe perdoaram a inversão de valores (animais 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 acabaram se vingando: amputado e submetido a filtragens, o livro reduziu-se a uma mera fonte de diversão para as crianças (que o autor jurava detestar).Em 1729 —  um ano após a morte de Stella —  tornou-se conhecido um panfleto, considerado o mais veemente dos escritos por Swift: Modesta Proposta para Impedir que os Filhos dos Pobres da Irlanda Pesem sobre seus Pais ou sobre o País, Tornando-os Úteis ao 
Público. Para evitar a essas crianças 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 operários explorados horas a fio, Swift propunha separar 20 000 crianças de um total de 200 000 e reservá- las à procriação; as restantes, depois de bem nutridas, seriam aproveitadas para o progresso do país sob a forma de alimento. (A pele, no dizer do autor, é igualmente deliciosa, 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 macio 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 homens, 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 colérica indignação não poderá mais dilacerar-lhe o coração. Segue, passante, 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 descobrimentos marítimos, somente os indígenas das Américas conheciam  a planta do fumo, cujas folhas, supostamente medicinais, eles queimavam durante os rituais e cerimônias 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 interesse pelo estranho hábito, mas somente em 1556 o embaixador francês em Lisboa, Jean Nicot (daí o nome “nicotina”), enviou as primeiras sementes da planta à Europa (de presente à Rainha Catarina 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 americano, especialmente em São D omingos (1531), Cuba (1580), Brasil (1600), e Estados Unidos (Jamestown, 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, Japão, China, Itália e Polônia —  produziam apenas para o consumo in- tçrno. Porém, no sudeste europeu, Ásia insular (Indonésia) e África central, ele ocupava lugarde destaque na pauta de exportações de diversos países.
No início da década de 1970, os

§uatro principais produtores mun- ia is ,d e tabaco eram Estados Unidos, índia, China Popular e União Soviética.
Fumo por homens

Cultivado inicialmente junto aos canaviais, o tabaco era um dos mais valiosos produtos de exportação do Brasil colonial, servindo, além disso, como elemento de escambo (transportado para a costa africana, era trocado —  com traficantes ingleses e holandeses —  por negros).Plantado em forma de monocultura pelos grandes senhores escravistas (embora na Bahia, imporEm suas últim as onras. o a u to r investiu furiosam ente co n tra  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.
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tante centro produtor, o plantio estivesse a cargo de trabalhadores livres), o tabaco exigia muitos cuidados relacionados com adubação, transplante, insolação e pragas. Os trabalhos complementares consis
tiam na secagem, torção e armazenamento do mmo.A produção brasileira elevou-se, em 1969, a 2S0 000 toneladas; a cota destinada à exportação, nesse ano, correspondeu a aproximadamente 20% do total. Os principais Estados produtores são Rio Grande do Sul (100 000 toneladas), Santa Catarina (50 000> e Bahia (30 000).

Tipos e variedades
Planta tropical, o tabaco (Nico- tiana tabacum) adapta-se melhor às regiões quentes e umidas, embora algumas variedades cresçam em condições climáticas diferentes.O tipo de solo escolhido para seu cultivo influi decisivamenne sobre a produtividade média das plantas e a qualidade das folhas. Os fumos- de-estufa, por exemplo, desenvol- vem-se em solos planos e arenosos, de fertilidade média.As diversas variedades de tabaco formam tipos que se distinguem por métodos peculiares de cultivo e de beneficiamento. Os tipos mais conhecidos são:
FUMO DE CORDA —  Prepa

rado de modo artesanal por famílias de “fumeiros”, é produzido principalmente em Minas Gerais, em condições rotineiras e, muitas vezes, inadequadas. Uma cultura racional desse tipo de fumo exigiria a escolha de variedades seleciona
das (goiano, jorjão e jorginho), a melhoria das praticas de cultivo e o aperfeiçoamento da cura.

FUMO DE CHARUTO —  Cultivado sobretudo na Bahia, compreende dois subtipos: o de capote ou subcapa e o de capa, distintos pelas características de coloração, elasticidade, textura, aroma e com- bustibilidade das folhas. Esse tipo deve ser cultivado à sombra de todos, em ambiente de temperatura amena, e as folhas exigem métodos especiais de cura e fermentação.
FUMO DE CIGARRO —  É o mais popular do mundo, sendo produzido em larga escala no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. Compreende dois subtipos fundamentais: o fumo de estufa, que, além de ser obtido de variedades especializadas, exige solos de pequena fertilidade e condições favoráveis de clima e cultivo; e o fumo de galpão, de tratamento fácil, mas heterogêneo.
Entre as variedades mais conhecidas do fumo destacam-se:

Em  M ina s  G era is, a p reparação  do fu m o  de co rda  é um  processo a rtesana l.

O rig in á ria  das A m é rica s , a cu ltu ra  do fu m o  acabou se d ifu n d in d o  na Europa 
a p a r t ir  do século  X V I. (Plantação de tabaco e secagem  de folhas.)

HAVANA —  Considerado o melhor, é produzido na parte ocidental de Cuba, numa faixa de 30 quilômetros de largura por 110 de comprimento, que se estende desde o cabo de Santo Antônio até a baía de Broa.
FLÓRIDA —  Vem dos Estados Unidos, apresenta qualidades semelhantes as do havana, sendo, porém, menos aromático.
VIRGÍNIA —  Também dos Estados Unidos, é conhecido por seu elevado teor de nicotina.
O tabaco produzido na Europa; em geral de qualidade inferior, e utilizado na fabricação de fumo

Êara cachimbo. Argélia, Síria e gito produzem tabaco de tipo suave. Os fumos cultivados no Brasil, Sumatra, Java e Filipinas são apreciados por sua semelhança com o havana.
Fumo e doença

O hábito de fumar produz várias alterações no organismo humano. E muitos pesquisadores têm estabelecido, ainda, através de métodos estatísticos, relação de causa e efeito entre o uso do cigarro e a incidência do câncer pulmonar.Os agentes cancerígenos seriam os hidrocarbonetos inalados junto com a fumaça. Mas a correlação dependeria ainda de outros fatores, como, por exemplo, a duração do 
vício e o número de unidades con

sumidas por dia: quanto maior a quantidade de cigarros fumados, maior será a probabilidade de contrair a moléstia.Observa-se também que os cân- ceres de outras partes do organismo diretamente expostas à fumaça —  Jábios, língua, boca, faringe e esófago —  incidem com mais freqüência entre os fumantes.O hábito de fumar também provoca ou agrava certas doenças broncopulmonares, como a bronquite crônica e o enfisema. No caso da bronquite crônica, a constante irritação da mucosa provocada pelo fumo força a árvpre brônquica a secretar maiores quantidades de muco, produzindo acesso de tosse e expectoração.Ja o ennsema resulta de alterações patológicas dos vasos pulmonares, do colapso dos brônquios e da destruição dos alvéolos. Seus sintomas mais comuns são fôlego curto e falta de ar. Periodicamente, essas doenças são agravadas por infecções secundárias, mas o quadro evolui, chegando à insuficiência respiratória, com repercussões cardíacas.Muitos médicos atribuem ao fumo as predisposições aos resfriados, à pneumonia e à tuberculose, afirmando, ainda, que ele é nocivo às géstantes, pois prejudicaria o desenvolvimento do feto.Por todos esses motivos, diversos países promovem campanhas contra o habito de fumar, objetivando alertar a população para os 
perigos que ele representa.
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No T a ch ism o : no a to , p ensam ento  e expressão . ("D a m a  L u a ", P o llock .)

Tachismo

O Tachismo, variante francesa do movimento denominado genericamente “arte informal”, surgiu na década de 1950, a qual, sofrendo ainda as conseqüências da Segunda Guérra Mundial, registrou grandes transformações no âmbito das artes visuais. Este movimento caracterizou-se pela ruptura radical com toda a tradição plástica anterior, mesmo a do mais recente Abstra- cionismo*. Embora abandonando a representação do objeto, os abstra- cionistas seguiam linhas básicas de 
evolução estética oriundas do passado renascentista e barroco, 
quando se apegavam aos princípios 
construtivos da forma ou se empol

gavam pela sensibilidade à cor. O Tachismo, ao contrário, fundamentava-se no puro valor do signo*, ue, como elemento caligráficoime- iato ou como simples matéria, poderia traduzir uma decisão expressiva do artista.
Signo e gesto: dois caminhos

O desenho industrial fizera do projeto* e do desenho* uma técnica em que a atividade do artista, orientada por um programa, nem sempre podia ser esteticamente livre. A arte informal abandona esse universo de convenções e abre um novo horizonte para a atividade expressiva: oposição a qualquer forma, a qualquer estruturação racional e mesmo a efeitos colorísti- cos ou capazes de criar uma atmosfera. Embora um puro e radical informalismo talvez seja impossível, pois algum esquema previo é H a rtu n g : um  p recu rso r ded icado  a d esco b rir  a e xp ress iv idade  da m ancha .

sempre necessário à atuação criadora, o termo “informal” se aplica, ainda assim, à pintura do artista que procura se libertar de esquemas, identificando-se com seu ato criativo. Opõem-se, dessa maneira, as noções de projeto e forma (e, com isso, ao desenho industrial), reproduzindo a matéria apenas para desorganizá-la e libertar sua 
vitalidade. O Tachismo (do francês tache =  “mancha”) busca uma linguagem livre de mediações da inteligência ou da sensibilidade para fazer concluir, num só ato, pensamento, gesto e expressão.Desligando-se do passado (a arte de “sempre”, preocupada com a composição, a forma e o efeito co- lorístico), a nova corrente lança- va-se à conquista de uma absoluta identificação do artista com seu ato (ou gesto) expressivo, do qual a obra passa a constituir um documento e testemunho (daí a designação de “arte j>estuai”). Devido a seu aspecto grafico ou caligráfico, alguns viram, um tanto precipitadamente, semelhanças entre a pintura informal e a arte caligráfica oriental, donde originou-se a expressão “caligrafismo” ou “sinalé- tica” para designá-la.N os Estados Unidos, a nova corrente recebeu o nome de “Expres- sionismo Abstrato” e ainda de Ac-

tion Painting, sendo esta última desenvolvida sobretudo por Pol- lock*. Precursores da nova pintura são o francês de origem alemã Hans Hartung (1908- ) e o francês Jean Fautrier (1898-1964), que se interessaram pela expressividade da mancha nas décadas de 1920 e 1930.
Tachismo e si na léti ca

O movimento tomou corpo a partir de 1947, com uma exposição organizada em Paris por Georges Mathieu (1921- ) , e da qual participaram Picabia*, Antônio Tapies (1923- ), Camile Bryen (1907- ), Otto A. S. Battman, dito Wels, (1913-1951) e Hans Hartung. Já maduro à época dessa exposição, Wels, em suas experiên
cias, espremia a bisnaga de tinta diretamente sobre a tela, produzindo manchas livres, com o que buscava libertar a forma, mais que destruí-la. Quanto a Mathieu (que reivindica o mérito de ter sido um dos criadores do movimento), além de possuir uma visão clara das novas tendências, foi seu divulgador em conferências e escritos. Recusando a premeditação do gesto de pintar, da origem ao emprego do imprevisto como fundamento da criação, ligado intimamente à rapi-
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dez da execução. Com uma grafia misteriosa e que evoca os signos da pintura oriental, o tachismo ex-
firesso nas telas de Mathieu possui igações com o sumy, técnica japonesa que utiliza pincel macio e muita tinta sobre papel de arroz bem fino, e na qual a inspiração deve ser transmitida no mais curto espaço de tempo, sem correções ou retoques. Contudo, o caligrafismo 
oriental buscava uma fusão expressiva entre a forma ideoerâmica e seu conteúdo conceituai, diferen- 
ciando-se do informalismo ocidental, que não se preocupa com este último aspecto. Assim, a arte informal japonesa contemporânea, apesar de suas raízes tradicionais, constitui um caso de influência do Ocidente sobre o Oriente, e não o contrário. Isto não impediu, porém, que o calígrafo norte-americano Mark Tobey (1890- ) estudasse a arte do Oriente, e Franz Kline (1910-1961) —  outro tachista sina- lético — , com seus signos negros, 
evocasse as manchas de Sofu Teshigahara.

Correntes informais
Surgiram dentro do Tachismo diversas tendências transitórias, tais como o grupo Cobra, na 

França, cujos expoentes são Karel 
Appel (1921- ), Cornelius von 
Beverloo, dito Corneille, e Pierre

Alechinsky (1927- ), e o Gutai, no Japão, liderado por Yoshihara (procurando obter novos elementos comunicativos, o Gutai usava, para apliçar a tinta, meios insohtos, como bastões, papéis rasgados e pés). Na Itália, entre 1958 e 1960, foi editado II Gesto: redigida por diversos pintores, a revista misturava o Tachismo e o Surrealismo*, identificando o movimento ao Da- daísmo* e ao Futurismo.*Outro grupo, do qual fizeram parte Achille Perilli (1927- ) e Arcadi, deu mais destaque ao elemento sinalético que ao gestual, podendo-se afirmar o mesmo de Emílio Vedova (1919- ). Capo- grossi, abandonando toda sua atividade artística anterior, expõe, a partir de 1950, telas nas quais um unico e repetido signo gráfico, verdadeiro ideograma executado rapidamente e sem desenho, é ampliado, diminuído e transformado em modulações infinitas. Entre os italianos, Lucio Fontana (1899-1968) caracterizou-se por emprestar à gestualidade o caráter de agressão à própria tela, na forma de incisões e cortes de violento efeito expressivo; Alberto Burri (1915- ), colando tecidos, madeira, ferros e plásticos lacerados e queimados, cria nos objetos quase  ̂ em relevo uma dimensão 
dramática. Na Espanha, o informa 
lismo é representado sobretudo por

Antonio Tapies, pintor essencialmente “materico”; na Alemanha, destaca-se Sonderborg, com sua caligrafia caracterizada por um violento dinamismo.No Brasil, a tendência é seguida principalmente pelos pintores nipo- brasileiros, entre os quais sobressai 
Manabu Mabe (1924- ). A pintura de Iberê Camargo (1914- ) 
aproxima-se mais da “nova figura- çao” ; o pintor Antônio Bandeira*, que conviveu em Paris com Wels, também se inscreve no movimento.

Gesto e justificativa
O nome de A ction Painting, que é usado sobretudo nos Estados Unidos, designa uma corrente tachista em que prevalece a rapidez e energia do gesto. Embora a diversidade de meios e gêneros seja muito ampla, a corrente norte-americana distingue-se por sua impetuosidade quase brutal. De Kooning (1903-1974), Gottlieb (1903- ) e Hans Dofmann, expoentes norte- americanos, são às vezes agrupados sob a designação de “expres- sionistas abstratos , mas Pollock é a figura central do movimento.
Querendo romper com a arte de cavalete, depois de ter passado por uma fase de Surrealismo simbólico, Pollock começa, a partir de 1946, a utilizar o dripping (escorrer as cores diretamente na tela) para obter resultados que não interpusessem entre obra e criador o meio inerte do pincel. Depois de abandonar, assim, o método “normal” de pintar, abandona também as cores a óleo, passando a experimentar

materiais nunca antes utilizados, como esmalte opaco, verniz de alumínio, poeira. Isso lhe valeu, além de grande sucesso junto ao público, a conquista de numerosos seguidores. Pollock, entre 1951 e 1952, resume sua pintura ao preto e branco (influenciando De Kooning e Still), após ter experimen
tado na tela os mais diversos tipos 
de materiais.A ênfase na rapidez e espontaneidade de execução abriga uma semelhança apenas aparente com as técnicas automátocas do Surrealismo: os surrealistas serviram-se da espontaneidade e do sinal traçado ao acaso apenas como ponto de partida para uma imagem elaborada e definida posteriormente, enquanto os action-painíers identificam a obra com o próprio ato de execução. Terminada a ação, a obra assume um valor e passa a existir no momento mesmo em que deixa de ser expressão do artista para adquirir dimensão autônoma (ainda assim retém uma qualidade informativa, na medida em que resulta da ação). O conhecimento que os action-painters têm do uni
verso é físico: ao contrário do que ocorre no Surrealismo, o que importa é o aspecto concreto da ação, e a pintura toma-se uma dança na uai a narrativa desaparece para ar lugar à expressividade.

VEJA TAM BÉM  Abslracionismo; Concretismo; Conslruíivismo; Da- daísmo; Expressionismo; Surrealismo.

M abe opâs-se decididam ente ao desenho industrial. ("M e lod ia  de Paixão".)
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A velocidade nas telas de M ath ieu: " 0  S istem a Financeiro e Econôm ico".
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Tácito

dos germanos, cuja luta contra Rom a foi esculpida no Arco de Constantino.

Alguns dados sobre a vida do historiador Tácito são bastante imprecisos; persistem dúvidas até mesmo acerca de seu prenome. Pú- blio (ou Caio) Comélio Tácito nasceu por volta do ano 55. Pelo nome Comélio poderia descender de libertos da gens Cornélia (uma das mais ilustres da nobreza romana) que, conforme o costume, adota ram o gentilicum  de seu senhor. Poderia ainda, pela aparência física e maneira de se expressar, ser gaulês da Provença, provavelmente da região de Marselha. Isto explicaria seu casamento, em 77, com a filha do general gaulês Júlio Agrícola, que o teria escolhido para genro por ser compatriota, patrocinando sua carreira em Roma.De qualquer forma, Tácito teve sua educaçao orientada pelos grandes oradores da época e, graças à influência de Agrícola junto ao imperador, ocupou cargos elevados na vida pública: recebeu de Vespa- siano o Tribunato Militar; Tito nomeou-o questor, em 81; sob Domi- ciano, tornou-se edil (84) e pretor, cargo em que presidiu os jogos seculares em 88; e, no ano seguinte, passou a exercer funções administrativas em uma das províncias do Império Romano (provavelmente a Gália Belga ou a Germânia). A  morte de Agrícola, em 93, trouxe-o de volta a Roma. Tendo ingressado no Senado, testemunhou passivamente o terror que havia sido desencadeado durante os três últimos anos do reinado de Domiciano, apesar de reprová-lo.Sob o Imperador Nerva, ascendeu ao consulado (98). Na época de Trajano, recebeu elogios do Senado por sua atuação no processo contra os desmandos de um cônsul na África. Em 110, Tácito era procônsul da Ásia e parece que ainda estava vivo por ocasião das bem sucedidas campanhas militares no Oriente, empreendidas pelo Imperador Trajano de 115 a 117. Morreu por volta de 120.
Escritor e historiador

Tácito escreveu uma biografia—  Vida de Agrícola  (97 ou 98) — , um estudo sobre os germanos —  Germânia (98) — e duas grandes obras históricas —  Histórias (completada em 115 ou 116, últimos anos do reinado de Trajano) e Anais (concluída depois da morte desse imperador). Atribui-se também a ele a autoria do opúsculo Diálogo dos Oradores (76 ou 77), no çjual deixa de lado a brevidade e síntese (característica marcante de suas obras) e, adotando um estilo ciceroniano, exalta a antiga oratória e, ao mesmo tempo, investiga as causas da sua decadência, 
bem como da deterioração geral da 
educação romana.Vida de Agrícola  é uma obra na qual Tácito apresenta o biografado como vítima da tirania de Dom iciano e também tenta justificar sua própria passividade diante das ini-

Em sua obra. Tácito falou tam bém

qüidades do imperador. Contém vigorosas condenações à tirania política e uma viva descrição da Bretanha sob a ocupação romana.Germânia —  cujo titulo completo é Sobre a Geografia, as M aneiras e Costumes e as Tribos da Germânia —  constitui um verdadeiro tratado de etnologia, no qual

o autor analisa judiciosamente as qualidades e os defeitos dos germanos, ressaltando a ameaça potencial que representavam esses belicosos vizinhos, ainda divididos por conflitos internos. Estudando-lhes os costumes, Tácito compara seu primitivismo, ingenuidade e energia com o refinamento e a corrupção

reinantes entre os romanos.Em Histórias (doze livros), Tácito narra acontecimentos dos reinados de Galba, Vitélio, Vespa- siano e Domiciano. Desses livros só foram preservados os quatro primeiros e a metade do quinto. Dos Anais, dezesseis livros que traziam as crônicas dos imperadores da família Júlia, Tibério, Cláudio, Calígula e Nero, restaram apenas os quatro primeiros livros e trechos das demais obras.
Uma história interpretada

Como historiador, Tácito adotou duas diretrizes fundamentais: descreveu acontecimentos e pessoas com imparcialidade, e narrou não apenas os fatos em seqüência, mas também suas causas. Com o intuito de dar mais vida às narrativas, exagerava os acontecimentos, sem, contudo, trair deliberadamente a verdade. E, para justificar a longa seqüência de crimes e horrores por ele descritos, dizia ser função precipua do historiador abranger a totalidade dos fatos. Apesar de considerar-se imparcial, nao raro empregava recursos gramaticais (formas impessoais, como “dizia-se”, “rumores públicos”, etc.) para atingir desfavoravelmente as personagens contra as quais tinha restrições, como é o caso de Tibério e Nero. Por outro lado, o “desprezo” que ele parecia demonstrar pela plebe deve ser entendido não como uma opção pessoal, mas decorrente de sua posição de classe (aristocrática).Embora reconhecesse que o regime imperial era indispensável à preservação da unidade do mundo romano, relacionava as características desse sistema de governo com o clima de depravação que envolvia a sociedade e exaltava as instituições republicanas.Mais um moralista que um político, Tácito, apesar de ter reconhecido como utópico um retomo à república, combateu vigorosamente a tirania.A análise de sua obra mostra que o escritor supera o historiador.

V E JA  T A M B É M : H istória.
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Na obra "A nais", a crônica dos im peradores. (M anuscrito do século IX .)
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Tailândia

S U M A R IO

Localização: Sudeste Asiá tico  
Limites: Birmânia (N e 0 ); Laos (NE 
e L); Malaísia (S); Camboja (SE) 
Superfície: 514  0 0 0  k m 2 
População: 41 0 2 0  0 0 0  hab. (est. 
1974)
Cidades Principais:

Bangkok (capital, 2 2 2 8  144  hab.) 
(1 97 0 ); Thon Buri (6 06  31 7 hab.); 
Chiang Mai (82 0 00 ); N akhon Rat-
chasima (73 000); Udon T h a n i.....
(47  0 00 ); Nakhon S a w a n ...............
(45  0 00 ); Songkhala (41 000) 

Idiom as: tai (oficia l); ch inês e inglês 
Religiões: budism o (94%), islam ism o 

(4%), confuc ion ism o e cristia 
n ism o

Porto Principal: Bangkok 
Aeroportos Principais: Bangkok e 

Chiang Mai 
Rodovias: 16 4 9 2  km 
Ferrovias: 8 2 0 7  km 
Unidade M onetária : baht, d ivid ido 

em 100 satang

O território tailandês não apresenta características físicas unitárias. A região central é constituída pela bacia do rio Menam e seus afluentes. Mais ao norte, encontra-se uma zona montanhosa, que é formada por uma cadeia de pregas dispostas no sentido dos meridianos que partem do Tibete e do sul da Cnina. A altura média do relevo é de 1 500 metros.Na parte sudoeste, desde o baixo curso do rio Mae Klong, estende-se a çrande região peninsular, onde esta situada, a noroeste, a cordilheira de Bilauktaung, nos limites com a Birmânia.Ao sul do istmo de Kra, a Tailândia ocupa o território em toda a sua largura, limitando-se com o mar da Çhina meridional e com o oceano Índico. A noroeste da planície central, aparece um planalto de arenitos, Khorat, de altitudes baixas na parte central e mais pronunciadas ao sul e sudeste.Os montes Khao Laen, que formam a fronteira da região litoral de Chanthaburi, têm seu ponto culminante a 1 282 metros, e prosseguem em paredes abruptas, porém baixas, que dão origem aos montes Dang Rek, na fronteira com o Camboja. O rio Mekong e os montes Den Muong formam a fronteira com o Laos.De clima monçônico, a Tailândia apresenta três estações: uma de maio a outubro, quente e úmida, com monção de sudoeste; outra, entre novembro e fevereiro, com monção de nordeste, que traz da Chinâ um ar temperado mais seco; a terceira estaçao, mais seca e 
muito quente, manifesta-se nos me
ses de março a abril.

Na Tailândia ("Terra dos Ta i"), a religião que congrega m aior número de adeptos é o budismo theravada. proveniente  
do Ceilão. Seus tem plos (os pagodes) desem penham  im portante papel na vida social das cidades.

Em Bangkok, parte da população é de origem  chinesa. (M ercado flu tuante.)

A temperatura média é de 29°C, e o índice pluviométrico, bastante elevado na região sul (supera os 2 000 milímetros anuais na zona peninsular), diminui ao norte, oscilando entre 900 e 1 500 milímetros por ano.A abundância das chuvas é responsável pela farta vegetação: florestas de tipo equatorial cobrem o sul e o sudeste; ao norte estende-se a floresta associada a tipos temperados, que compreende 70% da vegetação do país.
Terra dos Tai

Até o século XIII, a história do Sião prende-se à indianização. Os Tai, provenientes da região do Yunnan chinês, teriam começado a migrar para o vale do Menam por volta do século XIII, criando seu
Erimeiro Estado: o reino de Suk- othai (1220-1350). Estabeleceram, então, sua hegemonia sobre as populações vizinhas, e estenderam o reino de Luang Prabang e Vien-
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tiane até o atual Laos. O Estado or
ganizou-se pelos modelos mongol e 
dos khmers; nesse período fixou-se 
a escrita siamesa.Posteriormente, instalaram sua capital em Ayutthaya, onde ficaram de 1347 até 1767, quando a cidade foi destruída pelos birmaneses 
invasores. A capital do reino passou a situar-se próximo à atual Bangkok.Em 1782, o General Chao Phya Shakri —  Rama I (1737-1809) —  expulsou os birmaneses e levou a capital para Bangkok; iniciou-se a dinastia dos Shakri, que alcançaria o século X X . A partir do seculoXVI, o Sião iniciou seus contatos com povos europeus; Portugal foi o primeiro a estabelecer tratados comerciais.No século X IX , o comércio com o exterior intensificou-se e as influências ocidentais começaram a se fazer sentir; nessa época foi introduzida a imprensa. Contudo, até a morte do Rei Rama III (1788-1851), o Sião ainda não apresentava muitas mudanças significativas em relação ao que tinha sido no fim do século anterior.No reinado de Mongkut ou Rama IV —  período de 1851 a 1868 — , iniciou-se um esforço de modernização do Sião, ideal que teve continuidade no reinado de seu filho Chulalongkom —  Rama V (1868-1910); reorganizou-se a administração e o exército, aboliu-se a escravidão e de sen volveu-se o ensino. A habilidade política dos siameses, mantendo o equilíbrio entre as influências estrangeiras, salvou a Tailândia da dominação colonial direta; porém as fronteiras do país foram bastante diminuídas, em proveito das possessões coloniais britânicas e francesas.

Golpes sucessivos
O desenvolvimento do ensino secundário e superior favoreceu a constituição de uma nova elite, de origem administrativa e militar, que permanecia alijada do poder politico, privilégio de príncipes e da antiga aristocracia.A uma crise local, preexistente, superpôs-se a mundial de 1929/30, e surgiram graves conseqüências econômico-sociais, que culminaram em 24 de janeiro de 1932: um golpe de Estado aboliu a monarquia absoluta e o Sião entrou em nova fase de sua história, sob a liderança do liberal Pridi Phanomyong e de alguns oficiais, entre eles, Pibul Songgram.Organizados em um partido do povo, Phanomyong e os oficiais promulgaram uma constituição que previa uma Assembléia e um Conselho de Estado.Phanomyong apresentou um plano de reformas econômicas e sociais que instaurava uma espécie de socialismo de Estado (março de 1933). Mas durou pouco. Acusado de comunista pelo rei e pelos conservadores e desaprovado até pelos liberais, ele viu os militares imporem seu poder no verão de 1933. Progressivamente, os civis foram excluídos da vida política, através de uma série de golpes.Em 1935, Rama VII foi obrigado a abdicar e um menino de dez

Em 1 78 2 , a capital do país transferiu-se para Bangkok (no alto, o Palácio Real). A partir daí, in iciaram -se os contatos  
com povos europeus, mas perm aneceram  influências chinesas e hindus e as tradições budistas.

Núcleo com ercial às margens do M enam . Bangkok é alvo de m aciços investim entos japoneses. (Fábrica Honda.)
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De e conom ia  e ssen c ia lm e n te  a g ríco la , a Ta ilâ n d ia  usa m u ito  a exp lo ração  fa m ilia r . D epo is do arroz, o pe ixe  é o 
p rin c ip a l a lim e n to . A  m a io ria  das in d ú s tr ia s  apresen ta  pequena p rodução, destacando -se  a de te c ido s .

anos, Ananda Mabidol, subiu ao trono. Três anos depois, o  Coronel Songgram tomou-se primeiro-ministro. No ano de 1939, o Sião tornou se Tailândia (terra dos Tai), aliada do Japão na Segunda* Guerra Mundial.Porém, em 1944, Songgram retirou se em favor de Phanomyong, organizador de um movimento clandestino (Tai Livre), com apoio dos Estados Unidos. Ao final da guerra, o novo governo tailandês, além de repudiar toda a política desenvolvida anteriormente, devolveu os territórios conquistados durante o conflito.Em 1946, o Rei Ananda Mabidol foi misteriosamente assassinado; em conseqüência, Phanomyong foi retirado do poder. Em novembro do ano seguinte, um golpe recolocava Songgram no governo, onde permaneceu até 1957, quando as crescentes divisões entre os militares provocaram novo golpe: o governo passou a ser presidido pelo Marechal Sarit Thanarat, comandante-chefe do exército.Com sua morte, em 1963, ascendeu ao poder o colaborador mais próximo —  Marechal Thanom Kit- tikachom (1911 ). Nesse período a Tailândia viveu um clima de autoritarismo e severidade. Mesmo após 1968, com a promulgação de uma nova Constituição, os militares continuaram como autoridade soberana; a tentativa de democratização pouco durou: em 11 de novembro de 1971, Kittika- chorn suspendeu a Constituição, fechou o parlamento, dissolveu o gabinete e decretou lei marcial, transformando-se em chefe do “governo revolucionário”, formado por uma junta militar.Somente dois anos mais tarde, após uma sangrenta revolta estudantil, os militares deixaram o governo, assumindo o poder Sanya Thammasakj reitor da Universidade da Tailandia. Uma nova Constituição, promulgada em 1974, estabeleceu as bases da monarquia tailandesa. A partir daí, dentro de um precário regime democrático, passaram a existir 42 partidos políticos, além do proscrito Partido Comunista. Este, juntamente com a Frente Patriótica da Tailândia (ambos de orientação maoísta), é responsável pelas guerrilhas existentes nas regiões mais pobres do país. A Confederação dos Estudantes Livres, altamente politizada, constitui-se também numa força política efetiva, como ficou demonstrado na revolução de 1973. Entretanto, os militares continuam poderosos, e é constante no país o temor a novos golpes dos setores de extrema direita.
Mais uma base

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Tailândia passou a fazer parte da área de influência norte americana; tornou-se base indispensável para a intervenção militar no Vietnam*, e assim permaneceu mesmo depois de terminada a interferência direta dos Estados Unidos naquele país.
A aliança foi efetivada também no campo econômico, com a entrada de capitais norte-americanos

em troca da instalação de algumas bases militares.Dessa forma, a Tailândia serviu de base militar dos EUA nos ataques ao Camboja. Mas a presença americana tem sido contestada, e o governo tailandês entrou em entendimentos com os EUA para a retirada de suas tropas. Em dezembro de 1975, só restavam 150 conselheiros militares, dos 25 000 soldados norte-americanos que anteriormente estavam no país. Suas relações com o  Laos são tensas (este acusa a Tailândia de agressões) e as províncias fronteiriças ao Vietnam do Sul, Laos e Camboja, já estão sob lei marcial. Apesar disso, a Tailândia, como os EUA, está procurando restabelecer relações diplomáticas com a China, ao mesmo tempo que se reaproxima do Vietnam do Norte.
População

“Tai” é um termo que designa os diversos grupos étnicos dissemina

dos na península indochinesa e na China do sul; compreende aproximadamente 80% da populaçao do território tailandês.As comunidades estrangeiras compreendem cerca de 15% da população. Dos habitantes de Bang- kok, 40% são chineses, que controlam grande parte do comércio de arroz, o sistema bancário e o comércio em geral.A Tailandia apresentava em 1970 uma densidade demográfica de quase setenta habitantes por quilômetro quadrado —  é um dos países mais populosos do sudeste asiático. Aproximadamente 75% da populaçao vive nas 50 000 cidades ue, em sua maioria, não passam e povoados —  poucas atingem 100 000 habitantes.Embora seja essencialmente agrícola, apenas 25% de seu terri- torio é cultivado, sendo, em grande parte, destinado ao arroz. O modo de cultura mais disseminado é a exploração familiar. Assim mesmo, a Tailândia aparece como sendo a se

gunda produtora de arroz do sudeste asiático. (Depois do arroz, o peixe é o principal alimento do povo.) Outros produtos vegetais de destaque são a cana-de-açúcar, o algodao, o tabaco, a borracha e o milho, enquanto que búfalos e suínos constituem a maior parte do rebanho tailandês.As reservas minerais, que são consideradas relativamente pequenas, constituem-se de estanho, fluo- rita, chumbo, antimônio, zinco, ferro e linhita.Embora a Tailândia seja auto- suficiente em petróleo refinado, cimento e açúcar, a maioria de suas indústrias apresenta uma pequena produção. Quase todas são de propriedade de chineses residentes no país. Destacam-se as indústrias de tecidos, de produtos petrolíferos e de cimento.

VEJA TAMBÉM: Ásia; Sudeste Asiático.
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Tange: a cidade ousada para um hom em  m ais produtivo. (Ginásio Nacional de Tóquio, para a X V III Olim píada.)

Tange, Kenzo

Arquiteto, urbanista, pesquisador, professor e escritor, Kenzo Tange dedicou-se à renovação do homem e seu meio no século X X , com uma projeção para o futuro.Nasceu a 4 de setembro de 1913 em Imabari, município de Ehime, perto de Hiroshima. Cursou arquitetura* na Universidade de Tóquio de 1935 a 1938 e conquistou um prêmio ao se diplomar. Enquanto prosseguia os estudos na mesma instituição, com vistas ao magistério, trabalhou no atelier de um ex- aluno de Le* Corbusier e associou-se a comitês e institutos ligados a sua atividade.Os projetos que idealizou entre 1945 e 1950 conquistaram regularmente o primeiro ou o segundo prêmio em concursos nacionais. A lguns deles foram concretizados, como o Palácio da Paz de Hiroshima (terminado em 1956) e a Prefeitura de Tóquio (1958). De 1953 a 1958, viu executados projetos seus para edifícios públicos. Nao se incomodava em gastar tempo e energia em concepções não aproveitadas no projeto final, por achar que poderiam ser retomadas depois, mesmo de forma inconsciente.Ainda nesse período (1953/58), Tange tornou-se um nome respeitado na arquitetura de todo o mundo. Começou a receber prêmios internacionais e realizou uma série de viagens, participando de cursos, conferências, congressos e construções em vários países. Presidiu o júri da Bienal de Arte Moderna de São Paulo, em 1957, e viajou pelos Estados Unidos, Europa e índia. Foi nomeado membro honorário

em diversas sociedades de todo o mundo e suas intervenções foram prestigiosamente acolhidas pelos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna.A obra de Tange é uma seqüência de marcos importantes, a partir do Palácio da Paz de Hiroshima, muito ligado à história japonesa. Nessa e em outras das primeiras obras, a influência de Le Corbusier evidenciava-se no uso de pilotis. O prédio da administração de Ka- gawa, em Takamatsu (1955/58), assinalou uma nova orientação em seu estilo, que ganharia pleno amadurecimento nas obras seguintes.
O visionário lúcido

A obra principal de Tange, que condensa concepções anteriores e irradia outras para o futuro, foi o
f)lano para a reorganização e evo- ução de Tóquio*. Pela primeira vez, uma cidade* de 10 milhões de habitantes era vista em sua totalidade e a característica de crescimento contínuo era levada em conta. Tange transformou a própria noção de cidade: não mais um mero receptáculo de indivíduos, mas um “espaço de comunicação”, condicionado por vida acelerada, centralização, acumulação, circulação e mudança constante. Tudo isso exigiria uma estrutura principal adequada: em vez dos elementos de expansão radial orientados para um centro, Tange optou pela antiga expansão linear.Era um plano deliberadamente “visionário’ , mas reconhecido como fruto de erudita lucidez: traçava um eixo de vias de comunica- ão e edifícios públicos ao longo da aia de Tóquio, unindo as duas margens e comportando transversalmente várias expansões para conjuntos residenciais. Propunha aglomerar as comunidades, recor

rendo à moderna tecnologia. Preservava ao mesmo tempo a liberdade de movimento humano.Mais renovadores e ousados que esse plano foram os estudos prospectivos de Tange que consideram todo o país como uma só estrutura urbana. Deles resultou o texto To- kaido Megalópolis: o Futuro do Arquipélago Nipônico. Entre seus escritos, destacam-se os artigos Criação na Arquitetura de H oje e a Tradição Arquitetural Japonesa (1956); O Arquiteto no Japão —  seu Mundo Exterior e seu Mundo Interior (1956); Um Núcleo Central para a Cidade de Tóquio (1958); Arquitetura e Urbanismo: Esteticismo e Vitalismo; Tecnologia e Humanidade; Uma Construção e um Projeto  (1960); A rquitetura e Cidade (1961); Funções, Estruturas e Símbolos (1966). Escreveu também os livros Tradição e Criação na Arquitetura Japonesa—  O Palácio de Katsura  (de 1960, com Walter Gropius* e Yasuhiro Ishimoto), Um Plano para Tóquio, 1960  (1961) e Ise —  Origem da A  rquitetura Japonesa (1962).Suas realizações posteriores incluem os Estádios Olímpicos de Tóquio (1961/64), a Catedral de Santa Maria, em Tóquio (1962/64), o plano para a cidade iugoslava de Skoplje (1965) e o plano mestre para a Expo’70 de Osaka.Nos anos seguintes, participou do debate urbanístico travado entre um grupo de jovens arquitetos japoneses conhecidos como “me- tabolistas”, dos quais alguns tornaram-se seus alunos e colaboradores. Esse grupo trouxe novas contribuições ao urbanismo* japonês, com repercussão mundial.

VEJA TAMBÉM: Arquitetura; Planejamento Urbano; Urbanismo.

S U M Á R IO

Localização: costa leste da África 
Limites: Quênia e Uganda (N); M o 

çambique, M a law i e Zâmbia (S ); 
Zaire, Burundi e Ruanda (0 ): 
oceano (ndico (L)

Superfície: 945  0 87  k m 2 
População: 13 9 9 6  0 0 0  hab. (1972) 
Cidades Principais:

Dar es Salaam (capital, 3 43  911 
hab.): Zanzibar (70  0 0 0  hab.) 

Id iom as: sw ah ili e inglês (oficiais), 
cerca de 120  d ia le tos 

Religiões: is lam ism o (31%), c ris tia 
n ism o (25%) e anim ism o 

Portos Principais: Dar es Salaam, 
Tanga e M tauara 

Aeroporto Principal: Dar es Salaam 
R odovias : 16 7 42 km 
Ferrovias: 2 5 66  km 
Unidade M onetária : sh illing

Constitui a Tanzânia a união dos antigos territórios de Tanga- nica e Zanzibar.A parte central de Tanganica é formada por um vasto planalto (1 000 a 1 400 metros de altitude), cujas bordas, fortemente escarpadas (excetuando-se a porção norte, que se inclina suavemente para o lago Vitória), são limitadas pelos lagos Tanganica e Rukwa, a oeste, e Natron, Manyara e Eyasi, a nordeste. Em tomo desse planalto erguem-se imensas montanhas, cujos picos mais elevados localizam-se na cordilheira nordeste: o Kiliman- jaro, que é o ponto culminante da África, com 5 895 metros, o Meru (com 4 565 metros) e o Ngoron- goro (com 3 648 metros). Grande parte do território de Tanganica possui clima semi-árido, devido às peculiaridades do relevo e ao regime dos ventos.As médias pluviométricas anuais estão situadas em tomo de 700/800  milímetros, alcançando, porém, nas regiões mais próximas aos lagos Nyasa e Vitória, índices superiores a 2 000 milímetros. Nas zonas elevadas a temperatura média anual oscila entre 10 e 20°C, enquanto na faixa costeira a média das temperaturas máximas não ultrapassa 30°C.A vegetação característica é o miombo, espécie de floresta de árvores decíduas; existem também alguns trechos que se apresentam cobertos de floresta equatorial, sava nas e estepes.Os principais rios de Tanganica—  Rufigi, Pangani e Ryvuma —  desembocam no oceano Índico; os demais rios lançam suas águas nos lagos Vitória, Tanganica e Nyasa.A fauna inclui praticamente todos os tipps de animais característicos da África: elefantes, girafas, rinocerontes, leões, leopardos, hie-
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nas, antílopes, como também numerosas espécies de aves, serpentes e lagartos.
Zanzibar compõe-se de duas ilhas —  Zanzibar e Pemba —  e possui clima úmido, tipicamente equatorial, com temperaturas entre 25 e 30°C e precipitação pluviomé- trica em torno de 1 800 milímetros anuais.Palmeiras e restos de uma pequena floresta tropical são os elementos que constituem sua vegetação predominante.Zanzibar e Pemba apresentam grande densidade demográfica: 115 e 167 hab./km2, em 1972, com presença de importante minoria árabe.

A economia
O esteio da economia nacional é a agropecuária. A lavoura tropical de exportação está localizada na faixa costeira e ao longo do lago Vitória, e seus principais produtos— cafe (800 000 sacas, em 1972), algodão (em fibra, 65 Ò00 toneladas; em semente, 11 500 toneladas) e sisal —  representam aproximadamente 45% das exportações do país. Tabaco, cacau, amendoim, milhete, sorgo, milho, mandioca e batata são também cultivados em diversas regiões.As atividades ligadas ao extrativismo vegetal restringem-se a uma pequena area da bacia do lago Tan-

O K ilim a n ja ro  é um  s ím b o lo  da Tanzân ia , país onde  te r ia m  v iv id o  os  p rim e iro s  hom e n s  sobre  a fa ce  da Terra . ganica, que produz madeiras e es
sências. Nas ilhas do arquipélago de Zanzibar destacam-se as culturas do cravo-da-índia (de que é o 
maior produtor mundial) e do coco.O diamante extraído das minas de Shinyanga, no continente, é o mais importante produto mineral: 708 000 quilates, em 1972 (décimo produtor mundial). Ele representa 15% das exportações totais do país. Existem ainda jazidas de chumbo, volfrâmio, magnesita, ouro e estanho.O pequeno mercado interno e a escassa disponibilidade de energia elétrica limitam o desenvolvimento industrial. As poucas fábricas existentes destinam-se ao beneficia- mento de produtos agrícolas e ex- trativos (alimentos, oleo de coco, madeira laminada, corda de sisal) e produzem outros bens de consumo, como móveis, calçados, bebidas, etc.

Uma jovem nação
Em Tanganica foi descoberto, na década de 1950, o que se considerou os mais antigos vestígios do homem sobre a Terra: descobriram-se restos de hominídeos com 2 milhões de anos de idade. Considera-se autóctone a população de tronco bantu e nilótico-camita. A expansão islâmica subseqüente ao século VII colocou toda a costa das atuais Quênia e Tanzânia sob a influência muçulmana.No século XV, os portugueses, estando em busca,de um caminho marítimo para as índias, tomaram posse de Zanzibar e outros pontos da costa.Com a reconquista árabe no século XVII, quando a região caiu sob o dominío do sultanato de Omã, foram estabelecidos o tráfico

UGANDA

As savanas da Tanzânia  ab rig a m  um a das m a is ricas faunas a fricanas  —  vá rias  espécies a n im a is  estão p ro teg idas  
da e x tinçã o . A  m a io ria  da popu lação  a tiva  ded ica-se  à a g ropecuá ria , a base da e conom ia  do país.

ZÂMBIA
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Os grupos tribais têm  sua origem  nos troncos bantu e nilótico-cam ita.

de escravos e o comércio de marfim. Durante a expansão colonial européia do século X IX , a região foi disputada pela Grã-Bretanha e Alemanha. O acordo de 1886 garantiu para a coroa inglesa o controle de Quênia e o “protetorado” sobre Zanzibar, reservando Tanga- nica para o império alemão.Pelo Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, os alemães perderam Tanga- nica para a Inglaterra, que recebeu um mandato da Liga das  ̂Nações para administrar o território. Seguindo a política de descolonização gradual adotada depois da Segunda Guerra Mundial, a Grã- Bretanha incorporou _a Tanganica à Comunidade Britânica de Nações, em 1961, como país independente. No ano seguinte, instituiu- se o regime republicano.A evolução política de Tanga- nica sofreu, a partir da independen- cia, considerável influência do líder nacional Julius Nyerere e de seu partido, a União Nacional Africana de Tanganica (UNAT). Obtendo maiorias sempre superiores a 90% dos votos, desde as eleições

“preparatórias” de 1958, Nyerere defendeu inicialmente uma posição “democrática” e pró ocidental, mas, logo após a independência,
Í>assou a adotar o chamado “ socia- ismo democrático africano”. Aproximou-se dos países comunistas, mas sua concepção de socialismo, que se inspirava nas tradições africanas do clã e da tribo, exaltando a ajuda mútua, foi rejeitada numa reunião de Praga, em janeiro de 1963. Em dezembro desse mesmo ano, Zanzibar tornou-se independente e logo depois proclamou a República. Em outubro de1964, uniu-se à Tanganica, formando a República Unida da Tanzânia, com Nyerere na presidência e o líder socialista de Zanzibar, Abeid Karume, na vice-presidência. Depois das eleições gerais de1965, promulgou-se uma nova constituição que consagrou o regime de partido único.O novo país evoluiu para a esquerda, permitindo a fundação, em Dar es Salaam, de comitês pró-li- bertação da Rodésia, Moçambique e África do Sul, como também o treinamento, em seu território, de guerrilheiros, que eram assessorados por soviéticos e chineses. Em fevereiro de 1967, na Declaração de Arusha, Nyerere deu mais uma guinada para a esquerda, colocando os principais meios de produção sob controle estatal.Houve a nacionalização dos bancos estrangeiros, das refinarias de trigos, das indústrias alimentícias e também das grandes firmas de importação e exportação.Verificou-se a primeira tentativa africana de formação de comunidades socialistas, através das vjam aa, denominação dada às fazendas coletivas. Em 74, as 6 mil ujam aa  existentes abrigavam 16% da população total. E a partir de 76 todos os agricultores viverão em fazendas coletivas, ao que vêm se opondo os ricos fazendeiros. Em política externa o país aproximou-se da República Popular da China, entretanto continuou mantendo relações com o Ocidente.

D ar es Salaam , capital do pais
form ado por Tanganica e Zanzibar. V E JA  T A M B É M : Á frica .

Tapeçaria

Tapeçaria é um tipo de tecido feito a mão, geralmente em lã ou seda, de trama uniformemente trabalhada, utilizado para cobrir móveis ou como decoração mural.Os nomes que recebe estão vinculados à técnica empregada (tapeçaria de alto lisso, por exemplo), à epoca (da Renascença, do Barroco), ou ainda aos centros manu- fatureiros (Gobelins, Arras).Ao contrário de outras modalidades de tecelagem (em que um único fio de trama recobre toda a urdidura), na tapeçaria o fio é tecido somente nas areas que correspondem à cor indicada no motivo. Inicialmente, desenha-se o modeló no papel (pe titp a tro n )  e em seguida amplia-se o desenho para o tamanho da tapeçaria; as cores exatas- são depois aplicadas sobre papel ou linho (grand pa tron  ou “cartão”), que e entregue ao tecelão. O próprio cartão, quando executado em linho, tinha função decorativa, chegando a substituir a tapeçaria, e era chamado toile de pein te . Uma coleção desses cartões, datada do século XVI, encontra-se na Catedral de Reims, na França.Um dos tipos mais simples de ta

peçaria é o k’ssu chinês, cuja técnica consiste em cortar cada fio da trama, deixando-o pelo avesso nos contornos dos motivos. Outras técnicas permitem acabamento mais sólido: algumas vezes, os fios são deixados soltos pelo avesso para remate posterior, como nas tapeçarias européias do século XIV ao XVII; o  mesmo fio colorido também pode ser retomado na carreira seguinte e levado até o fim do motivo ao qual corresponde a cor. Uma variante desse tipo de acabamento, empregada pelos persas no século XVI, acentuava, com um traço preto, os limites entre duas áreas de cor.Essa técnica foi também utilizada em tapeçarias peruanas bem mais antigas. Ainda no Peru pré- colombiano, bem como na Pérsia oriental do século X  e no Japão dos séculos VII e.VIII, aparece um tipo de tapeçaria que ostenta pequenos objetos (contas, penas, etc!), aplicados no meio da trama.A tapeçaria que mais se desenvolveu foi a européia, com seus dois procedimentos técnicos: em alto e em baixo lisso. No primeiro deles, os fios da urdidura, esticados num tear vertical, desenrolavam-se de cima para baixo durante a tecelagem; os fios eram divididos em pares e ímpares por meio de barras fixadas às cordas (ou lissos), que permitiam o manuseio, baixando e levantando as barras; fazia-se en-

Na Antiguidade, a tapeçaria aliou funções com em orativas e decorativas.
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0  cuidado do artesão ao reproduzir m odelos feitos por grandes pintores tornou-a um a m odalidade artistica.

tão a trama, com os fios enrolados em bobinas de madeira. Já na técnica do baixo lisso, surgida por volta do século XV, empregava-se o tear horizontal e os hssos eram ligados a pedais, deixando assim o tecelão com as mãos livres para lidar com as bobinas. Esse processo é mais eficiente que o anterior e usa também cilindros para enrolar o tecido pronto e desenrolar a urdidura a ser trabalhada. Em ambos, o tecelão trabalha pelo avesso e, com o auxílio de um espelho, controla a parte em execução.
Uma longa história

Fragmentos de seda descobertos em Luían (século III ou IV a.C.) indicam que a técnica da tapeçaria foi introduzida no Egito, vinda do Turquestão, através da Síria, nos tempos de Tutmés III.Os vestígios da tapeçaria síria são mais recentes: nos séculos VI e VII foram adotadas como motivos figuras de animais fortemente estilizadas e, do século XI ao XIII, período em que é utilizada a seda, aparecem muitos motivos religiosos.Os mais antigos fragmentos da tapeçaria persa remontam aos períodos Sassânida e Seldjúcida. Entre os séculos VIII e X , desenvolveu-se na China uma arte delicada, trabalhada em seda, empregando motivos florais e animais. E, no século XV (período de Ashikaga), a tapeçaria chinesa é introduzida no Japão. Na América pré-colom- biana, usavam-se técnicas bastante avançadas. A produção na região andina inicia-se por volta do século VII, sendo particularmente notável G radativam ente, o aum ento da produção acentuou seu caráter decorativo.

o florescimento desses tecidos no Peru entre os séculos VII e XII.Representavam, com muita freqüência, símbolos religiosos, deuses antropomórficos, personalidades importantes, peixes e aves. A introdução de modelos híbridos pelos conquistadores espanhóis acelerou bastante a decadencia da tapeçaria americana.
No mundo europeu

As mais antigas tapeçarias da Europa, que geralmente eram confeccionadas em conventos, destinavam-se à decoração de igrejas, como a da Catedral de Halbers- tadt, de origem germânica. Com a difusão da técnica de fabricação, a partir do século XIII surgiram manufaturas em Brabante e Hermaut, na Suíça; Arras e Bruges, em Flandres; e Paris, na França. Gradualmente, as tapeçarias deixaram de ser peças decorativas exclusivas das igrejas e passaram a enfeitar tambem os castelos senhoriais.Em meados do século XIII, as figurações adquirem maior complexidade, formando verdadeiras histórias em capítulos. Tapeceiros famosos da época foram Nicolas Bataille, de Paris, que teceu a série A pocalipse Segunao São João, sobre desenhos de Hennequin de Bruges; e Vincent Boursette, de Arras. O espírito de aventura e conquista reflete-se nas tapeçarias “comemorativas”, como os jou tes  de Saint- Denis (hoje desaparecidos), que Carlos VI (1368-1422), da França, mandou fazer quando da sagração —  como cavaleiros —  de seu irmão, o duque de Orléans, e de seu primo, Luis II d’Anjou.No século XIV destacam-se as manufaturas de Arras e Tournai, que trabalhavam sobre cartões do pintor Baudoin du Bailleul. Nas tapeçarias dessa época, a figuração ocupava o primeiro plano, e os episódios eram projetados no sentido vertical.As peças eram acompanhadas de textos que comentavam a ação e aproveitavam temas da literatura medieval. Em seu conjunto, refletiam os conhecimentos científicos, os ideais e os gostos da sociedade aristocrática da época.Depois que Arras caiu em poder dos franceses (século XV), suas manufaturas deslocaram-se para Bruxelas, onde os artesãos aproximam ainda mais a tapeçaria da arte da pintura mediante o emprego de “molduras” e a adoção de divisões como o tríptico. Verificou-se, no entanto, a utilização abusiva de materiais refinados e de fios de ouro e prata. Exemplo desse tipo de tapeçaria é a Comunhão de Her- kenbald, conforme desenho de Jean van Roome, um dos expoentes dos motivos à verdures, em que as cenas se desenrolavam sob fundo de flores e folhas.Com a substituição, a partir do século XV, da técnica de alto lisso pela de baixo lisso, a produção intensificou-se. Mas a tapeçaria flamenga, que exportava peças para várias cortes européias, acabou se deixando influenciar por outros
centros artísticos sem tradiçãonesse campo. Cartões da autoria de Rafael*, por exemplo, passaram a
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ser executados nos ateliers de Pie- ter van Aelst; e os desenhos do grande pintor italiano, que não visavam propriamente a transpor a linguagem pictórica para cópias tecidas, revolucionaram a estetica do “mural tecido”, que passou a ser regido por normas arquitetônicas. Outros italianos, como Zanino di Pietro, Bramantino e Cosmè Tura também produziram cartões, para serem executados na Bélgica. Somente em fins do século XV apareceram, na Itália, algumas manufaturas, como as de Ferrara, Mântua e Florença.
G obelin s e m odernos

Devido às lutas religiosas, numerosos protestantes migraram para a Alemanha, Dinamarca, Suecia e Holanda, e a Bélgica perdeu grande parte de seus tapissiers. Rubens*, que desenhou seus cartões em Paris, deu início a uma nova fase na figuração e mesmo na técnica: executava o grandj>atron a óleo sobre linho, o que dificultava a obtenção de efeitos de transparência e brilho, nas tapeçarias; esse problema seria resolvido, em parte, pela utilização das hachures (zonas de cor diferente intercaladas). Dessa forma, com Trionfi e Figure dei SS. Sacramento, começa o período barroco na tapeçaria.No ano de 1667, foi oficialmente fundada a Manufacture des Meu- bles de la Couronne, que era também chamada Gobelins, para onde foram transferidos todos os ateliers 
de Paris.Trabalhando em conjunto com as marcenarias reais, essas manufaturas, que inicialmente eram dirigidas por Charles le Burn, passaram a produzir peças destinadas aos mais variados fins. Por motivos de ordem prática e estética, a tapeçaria sofreu, em conseqüência, gran des mudanças em sua linha evolu tiva. O emprego crescente de estuques, pinturas e boiseries pro

vocou o declínio da função mural. E o anti-historicismo, que já começava a se delinear em fins do século XVII, fez desaparecer a função “comemorativa . Só restou., portanto, a função decorativa. E dentro desse espirito que se situava a produção das manufaturas dos 
Gobelins.Nessas tapeçarias, o episódio central era geralmente adocicado por alentours, guirlandas de flores, 
frutos e cornucopias, enfeites muito ao gosto rococó, que tornavanj inexpressiva a cena representada. E dessa época também a preferência por motivos orientais. Apenas na Real Fábrica de Tapices y Alfombras de Madria produziam-se peças de grande originalidade, como as cenas da vida burguesa e popular sobre cartões de Goya*.No resto da Europa, as manufaturas entraram em declínio, especialmente a partir do fim do séculoXVII.Mesmo assim, por essa época, William Morris* tentou revitalizar a tapeçaria, dentro das tradições e moldes da Idade Média, com o emprego de corantes naturais, tecedu- ras de ponto grosso e gama reduzida. Depois das tentativas levadas a efeito por Gustave JefTroy e Guil- laume Janneau —  que encomendavam cartões a artistas contemporâneos, não para serem copiados, mas sim interpretados pelos tecelões — , o gênero seria ressuscitado, na terceira década do século X X , por Jean Lurçat, nos ateliers de Aubersson.Mais tarde Miró, Picasso* e Ma- tisse* introduziram na tapeçaria as formas de pintura cubista e abstrata, e Maria Laskiewicz procurou dar-lhe a terceira dimensão. 
Em 1964, realizou-se, em Lau- sanne, a I Bienal de Tapeçaria.

V E JA  T A M B É M . A rte ; A rtesa  
nato; A rtes e Oficios.

A vida de Torquato Tasso reflete o agitado mundo do Renascimento italiano, com suas viagens, expedições militares e intrigas políticas; sua obra contém os principais ingredientes da ebulição de idéias e das novas concepçoes literárias da época.Desde pequeno, o poeta viu-se envolvido na vida turbulenta das cidades italianas, com suas cortes e festas. Primeiro em Sorrento, onde nasceu, em 1544; depois em Salemo e Nápoles, em companhia da mãe e da irmã (o pai, o poeta Bernârdo Tasso, secretário do duque de Salemo, seguia seu senhor em constantes viagens e incursões militares).O exílio do pai, em Roma, e a morte da mãe, quando Tasso tinha apenas catorze anos, foram acontecimentos traumatizantes e que o impressionaram fortemente. Em breve, porém, estaria em peregrinações pela Itália em companhia do pai. No ambiente refinado da corte de Guidobaldo II delia Rovere, iniciou sua formação literária, que complementou com cursos de direito, filosofia e retórica, nas Universidades de Pádua e Bolonha.Datam desse período seus primeiros versos, inspirados em paixões juvenis e reunidos no volume intitulado Rinaldo (1562). A pequena obra ainda não revela a

grandeza do gênio de Tasso, mas já evidencia algumas tendências de sua inspiraçao. Suas criações se mostrariam mais amadurecidas nas Rim as dos A cadêm icos Eteres, primeira importante coletânea de poesias líricas.Enquanto servia ao cardeal Luigi D ’Este, em Ferrara, de 1565 a 1570, freqüentou a Academia da cidade, onde leu o Discurso sobre a A rte Poética, no qual recapitula suas experiências literárias e procura esboçar as linhas fundamentais de sua concepção da arte poética. Suas idéias a tal respeito se resumem na tentativa de conciliar os princípios aristotélicos com a imaginaçao e o espírito de independência do Renascimento, personificados na obra de Ariosto*.Durante a permanência na corte do Duque Afonso II, em Ferrara, escreveu versos de circunstância, explorando, no entanto, formas variadas: sonetos, canções, madrigais e poemas de amor, em grande parte inspirados por Laura Peperara e Eleonora Sanvitale. Pertence a essa época também o drama pastoral À m inta  (1573), em cinco atos, levado à cena pela primeira vez no palácio da ilha Belvedere. Trata-se de obra lírica de grande delicadeza poética, que já contém uma prefiguração da melancolia romântica do seculo XIX.
A obra-prima

Em 1575, Tasso concluiu o poema Jerusalém Libertada, no qual trabalhava havia muitos anos, e cujo título inicial era O Poema de

Com  sua poesia. Tasso deixou um lúcido depoim ento sobre a Renascença.

A tapeçaria reafirm ou-se com o arte. merecendo a criação de exposições.



Godofredo. Embora pretendesse, antes de tudo, alcançar as culmi- nâncias do poema épico-heróico (dentro da tradição da época), Tasso escolheu para a obra um tema e uma estrutura que lhe dessem possibilidade de expressar a complexa natureza de sua sensibilidade artística.O tema, histórico —  fim da primeira Cruzada e libertação de Jerusalém, em 1099 — , jpermite a ação de figuras como ôodofredo de Bulhões e Pedro, o Eremita, e envolve elementos contemporâneos (turcos e cristãos estavam em guerra, e a esquadra espanhola destruirá a frota turca na batalha de Lepanto, em 1571). O tom épico adquiriu maior força na descrição dos combates, travados com fé ardorosa (evocada mais pela ação do que pela caracterização psicológica das personagens).Ao mesmo tempo que impulsiona o movimento literário renascentista, Tasso procura renovar a tradição clássica, reconciliando-a com os cânones da Contra-Re- forma. Sem comprometer a unidade da ação, algumas personagens envolvem-se em aventuras extraordinárias, como Rinaldo D ’Este, que é arrastado para longe da luta pelos artifícios da feiticeira Ar- minda. Esta ardilosa pagã, apaixonada pelo cavaleiro, procura man- tê-lo fora dos combates com o auxílio de sortilégios, dos quais só um talismã consegue libertá-lo.Conforme a critica, em geral, a épica de Tasso, embora séria e solene, não é sentida profundamente. Godofredo de Bulhões, protagonista central, é uma figura fria e abstrata, bastante descolorida, se comparada a seu modelo, o pius  Aeneas de Virgílio*.Mas é no romance amoroso que a poesia do autor de Jerusalém L ibertada se realiza por inteiro. As personagens femininas são variadas e verdadeiras, cheias de sentimento vibrante. Realizando uma conciliação entre a inspiração cavalheiresca, o sentimento cristão e a forma classica, Tasso é, antes de tudo, o poeta do coração, que derrama sua paixão criadora na paixão dos homens e não hesita em descrever as efusões amorosas ên- tre cristãos e pagãos, para escândalo dos espíritos “corretos” da época.O poeta exprime a tensão entre uma tradição que não mais podia ser aceita totalmente e a necessidade de expressão de sentimentos que ainda não haviam, surgido no horizonte histórico. É apontado como um espírito escolástico imerso no ambiente efervescente e profano do Renascimento; e sua obra assemelha-se a um pêndulo que oscila entre o sensualismo e o idealismo, o misticismo e a arte.
Um período de crise

A publicação de Jerusalém L ibertada assinalou o início de um período difícil na vida de Torquato Tasso. Esgotado pelo trabalho de elaboração e revisão da obra e angustiado pela frieza e reserva com que ela foi acolhida nos círculos literários, mergulhou numa fase depressiva, testemunhada pela abun

dante correspondência dessa época.Depois de errar por diversas cidades (Sorrento, Roma, Ferrara, Mântua e Turim), acabou encerrado num hospital, como semi- louco. As razões do confmamento teriam sido suas ligações amorosas com a irmã do Duque Afonso II ou, mais provavelmente, intrigas
K)lítico-rehgiosas (a luta contra a 

eforma* estava acesa e Tasso era suspeito de heresia).A correspondência desses anos registra a atmosfera de angústia, alucinação e excitação febril em que vivia. Simultaneamente, escreveu numerosos diálogos e a Apolo-
f ia de Jerusalém Libertada. Em 586, graças à intervenção de um príncipe de Mântua, recuperou a liberdade. Transferiu-se então para aquela cidade onde, movido por uma aguda crise moral, dedicou-se a recompor sua obra-prima, seguindo estritamente as concepções morais e estéticas ortodoxas. Editou a nova versão com o título de Jerusalém Conquistada.O periodo que se seguiu até sua morte (1595) foi marcado por uma tentativa angustiante de expurgar toda sua obra dos elementos que julgava inaceitáveis do ponto de vista religioso. Por isso os últimos trabalhos (O  M onte das Oliveiras, Os Sete D ias da Criação do Mundo, Vida de São Bento) denotam um claro declínio de sua capacidade criativa.

VEJA TAMBÉM: Poema; Poética; 
A primeira Cruzada serviu-lhe de inspiração para "Jerusalém  Libertada". Renascença.

Na corte do Duque Afonso II ,  o poeta não foi m uito feliz. Sem ilouco, seria encam inhado ao in ternam ento.
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Ao coordenar as diversas funções e atividades do organismo, o sistema nervoso* depende, fundamentalmente, de informações sobre as alterações ocorridas no meio 
ambiente e no próprio meió interno. Essas informações são captadas e transmitidas ao sistema nervoso central pelos sistemas sen- soriais, tradicionalmente denominados sentidos e classificados em: visão*, olfato*, paladar*, audição* e tato. Entretanto esta classificação desconhece uma série de sistemas sensoriais que captam informações, não do meio externo, mas do próprio organismo. Por isso costu- ma-se classificar as modalidades sensoriais em: exteroceptivas, relativas à sensibilidade cutânea; inte- roceptivas, à sensibilidade visceral; teleceptivas, à captação de modificações do meio ambiente, que ocorrem longe da pele (visão, audição e olfato); e proprioceptivas, à sensibilidade muscular, que informa o estado de contração do músculo, e à sensibilidade vestibular, que informa a posição do corpo no espaço.A sensibilidade exteroceptiva , que era conhecida por tato, inclui os sistemas responsáveis pela iden tificação de alguns estímulos mecânicos (tato propriamente dito e pressão), térmicos (calor e frio) e dolorosos. Alguns desses estímulos, ao lado dos que captam variações de natureza química, são também objeto da sensibilidade visceral (interoceptiva).

Os receptores
A primeira unidade de um sistema sensorial é o receptor, que capta determinado estímulo e o transforma numa mensagem. Esta, veiculada pelas fibras nervosas, vai ter aos centros nervosos responsáveis por sua recepção e análise, u  receptor, especificamente preparado para a captação de cada tipo de estímulo, gera, a partir desse estímulo, um influxo de ondas elétricas que serão interpretadas pelos centros nervosos. Não serão percebidas as modificações do meio para as quais não haja receptores preparados. É o que acontece com as irradiações de alta energia, como os raios cósmicos, raios X e mesmo as radiações luminosas que se situem 

tora do espectro visível, e o som que se localize fora da faixa audível. Existe sempre um limiar de in tensidade abaixo do qual o estímulo não é recebido.
Os sistemas sensoriais ligados à sensibilidade cutânea possuem diversos tipos de receptores, desde terminações nervosas livres, até corpúsculos mais complexos, como o de Pacini, em que a terminação nervosa se encontra envolta numa cápsula conjuntiva. Assim, apesar de não aceito por todos os fisiolo- gistas, admite-se que a sensibilidade tátil esteja ligada aos corpúsculos de Merkel e de Meissner; a sensibilidade à pressão, aos corpús

Com o outros sentidos, o ta to  recolhe in form ações sobre o organism o e o 
am biente, rem etendo-as ao sistema nervoso. (Células e fibras nervosas.)
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buem -se por toda a pele, ocorrendo tam bém  na m usculatura visceral.

corpúsculo 
de Pacini

expansão
nervosa

culos de Pacini; ao calor, aos corpúsculos de Ruffini; e ao frio, aos de Krause. As sensações dolorosas parecem originar-se em terminações nervosas livres.A sensibilidade tátil está presente em toda a pele e em algumas áreas mucosas (boca, faringe, laringe, vagina, etc.). Além dos corpúsculos de Merkel e Meissner, os de Pacini parecem contribuir igualmente para essa sensibilidade, em bora se limiar mais alto os identifi
que como receptores de pressão. É possível que as terminações livres das raízes dos pêlos exerçam também a função tatil, já que um estímulo mecânico aplicado ao pêlo é ampliado ocasionando maior deformação do receptor.Os receptores sensíveis à pressão (de Pacini) distribuem-se por toda a pele e também na musculatura e vísceras, sobretudo ao nível do pe- ritônio. Nos dentes, parecem localizar-se na membrana peridental e não na polpa. São importantes para o controle da força aplicada à mastigação e permanecem mesmo após a retirada da polpa dentária.Como a tátil, a sensibilidade térmica não se distribui uniformemente pelo corpo. Enquanto as áreas mais sensíveis ao calor são as pálpebras e os lábios, as mais sensíveis ao frio são os lábios, a ponta da língua, a pele do nariz, do tórax e do abdome. O tubo digestivo dispõe de termorreceptores até a altura do esôfago, nao sendo sensível ao calor e ao frio do estômago em diante.Acima de certos limites de intensidade, os agentes mecânicos, térmicos, químicos ou elétricos provocam sensação dolorosa. Mas esta parece ocorrer apenas quando, de alguma forma, ha lesão de tecidos, sendo, por isso, chamada de sensibilidade nonceptiva. Assim, depois de ultrapassar certos limites, o calor deixa de estimular os receptores específicos (corpúsculos de Ruf- fini), que provocam sensação de calor, para estimular os receptores de dor, que ocasionam sensação dolorosa. Parece que a estimulação desses receptores de dor deve-se à liberação de certas substâncias (como a histamina e as postaglandinas) pelos tecidos lesados.Esses receptores de dor não se li mitam apenas à pele, existindo também nos músculos, tendões, pe- riósteo, vísceras, vasos, ligamentos, etc. Entretanto, as vísceras ocas, artérias e músculos, além de originarem dor por lesão, podem cau sá-la também por distensão. Ocorre igualmente dor por isquemia nos músculos, sendo esta característica da angina, que resulta da isquemia do miocárdio.Em geral, a dor profunda dá a impressão de originar-se debaixo da pele, não permitindo uma localização precisa. Há inclusive casos em que a dor está ligada a outra região, como a dor do miocárdio, que pode ser sentida no braço esquerdo, ou a dor do diafragma, sentida no ombro.

VEJA TAM BÉM : Audição; Dor; N ervoso. S istem a: OUato: Paladar; Pele; Sensibilidade; Visão.
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Tauísmo

Sistema filosófico e religioso chinês que conviveu com o budismo* e o confucionismo*, o tauísmo tem sua doutrina expressa nos escritos de Lao-Tsé (séc. VI a.C.), Chuang- Tsé (séc. IV a.C.) e Lie-Tsé (séc. IV ou V a.C.). O Tao-te Ching, livro atribuído a Lao-Tsé* (O Velho Mestre), ensina que o universo se desenvolveu a partir de um elemento eterno e único, sem forma, quantidade ou qualidade. Embora não haja termos humanos para descrevê-lo, esse elemento foi chamado de Tao (“O Caminho”), por estar sempre em movimento; e a realidade suprema e o princípio or- denador que representa a unidade de todas as coisas, acima da ilusória aparência do mundo.A união do indivíduo a esse
firincípio constitui o caminho da fe- icidade e da virtude. Assim, a ética do tauísmo valoriza a vida simples, em harmonia com a natureza e distante das complexidades das etiquetas sociais: de acordo com esse projeto utópico, as pessoas deveriam viver ligadas à terra em pequenas aldeias. Tal preferência transparece também nas idéias políticas de Lao-Tsé: o governante sábio é aquele que despreza os controles burocráticos, estabelece poucas leis e deixa o povo fazer o que pode e o que quer.À época em que foram formuladas, nos séculos IV e III a.C., essas doutrinas se opunham diretamente ao moralismo que permeava o pensamento confuciano. Caracteriza- vam-se dessa maneira dois importantes pólos na reflexão filosofica chinesa: por um lado, a ênfase dada por Confúcio* à responsabilidade social; por outro lado, a importância, salientada por Lao-Tsé, dos valores de uma vida natural e espontânea.

Na filosofia de Lao-Tsé, o indivíduo une-se ao Tao para escapar à vida ilusória e atingir a imortalidade. Mas, em sua feição religiosa, desenvolvida sobretudo a partir da dinastia Han (206 a.C./220 d.C.), o tauísmo visa não sóà  imortalidade espiritual do homem, mas também ao prolongamento de sua vida material. Por isso, práticas mágicas e rituais, ginásticas respi ratorias, controles dietéticos e alquimia passam a integrar a atividade religiosa, orientando-se para tal fim.Por volta do século II, um movimento tauísta liderado por Chuang-Tao-ling assumiu carater político e chegou a ameaçar o império, mas foi abafado depois de algum tempo. Cristalizou-se, naquela ocasião, uma igreja tauísta, que copiava em sua organização o sistema do budismo: foram construídos templos e mosteiros, e o número de adeptos do tauísmo ampliou-se consideravelmente.

VEJA TAMBEM: Budismo; Con
fucionism o. O ideal tauísta é a harmonização do ser com o cosmos. (Dragão com a pérola que representa a energia humana.)
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Taxonomia

Quando propAs a nom enclatura binária, Linau lançava as bases da sistem ática m oderna para o mundo vegetal.

A necessidade de classificar os seres vivos —  animais* e vegetais*—  deu origem à taxonomia, isto é, o estudo dos jirincípios da prática da classificaçao.O termo “taxonomia” (ou “ta- xionomia”) tem sido freqüentemente empregado como sinônimo de “sistemática”, pois não é fácil estabelecer uma distinção precisa entre esses dois ramos da ciência biológica. A taxonomia seria um sub-ramo da sistemática, e seu campo se limitaria à formulação de regras nomenclaturais para designar os grupos (ou taxons) estabelecidos por esta. Já a sistemática estudaria, sobretudo, as bases em que é feita uma classificação.Do ponto de vista biológico, “classificar” significa ordenar os seres vivos segundo grupos hierarquicamente dispostos.Diante da multiplicidade de tipos de organismos, os cientistas adotaram regras universais de nomenclatura, destinadas a estabelecer uma terminologia capaz de distinguir com precisão os animais e vegetais. Mas, devido ao imenso número de espécies existentes, o nome não bastava para determinar o indivíduo. Além disso, havia o problema das semelhanças entre espécies ou grupos de espécies. Tais dificuldades somente seriam superadas no século XVIII, com a adoção da nomenclatura binária proposta por Lineu*, que lançou em Systema Naturae as bases de toda a sistemática moderna. A nomenclatura binária, que atribui a cada espécie um só nome, formado pelo nome do gênero e por uma denominação específica, ainda prevalece.
As categorias taxonômicas
O taxon, ou categoria inferior na hierarquia taxonômica, é a espécie, que reúne os indivíduos de um mesmo tipo, isto é, possuidores de numerosas características comuns. As espécies agrupam-se, por sua vez, em categorias maiores, hierarquicamente superiores —  os gêneros. Desse modo, espécies distintas, mas próximas, pertencem a um mesmo gênero.Cada espécie animal ou vegetal é batizada com dois nomes latinos pelo sistemata que a descreve cientificamente pela primeira vez. Esse binômio identifica a espécie dentro da enorme diversidade biológica existente, sendo que o primeiro nome corresponde ao gênero a que a espécie identificada pertence.Em seguida, vem a família, que engloba gêneros dotados de certas características comuns. Os outros graus hierárquicos sucessivamente superiores são ordem, classe, f i lo  e reino. Conforme as características que aproximam um grupo de outro, podem ser incluídas categorias intermediárias para melhor caracterizar o grupo. Assim, entre o reino e o filo, ha o sub-reino; entre o filoe a  c la sse , o  su b fílo  e a su p erclasse ,e, sucessivamente, subclasse, super -

ordem, -superfamília e subfamília. Entre família e gênero existem três outras categorias taxonômicas: su- pertribo, tribo e subtribo. Todos os nomes das categorias, desde família até gênero (superfamília, família, subfamília, tribo, etc.), baseiam-se sempre no nome de um dos gêneros pertencentes à família em questão.O nome da superfamília é o mesmo de um dos gêneros que ela compreende, acrescido da terminação -oidea, a qual, todavia, não é exclusiva, podendo ser usada, às vezes, para a classe e o filo. O nome da família termina em -idae; o da subfamília em -inae. A categoria supertribo, embora muito usada, não é oficialmente reconhecida e, por isso, não tem uma terminação determinada. A categoria tribo também não possui terminação específica, embora seja identificada pelo sufixo -ini. Para a subtribo, usam-se os sufixos i ou ae.Dessa forma, tomando-se como exemplo a classificação do homem, tem-se:reino: Animalia; filo: Chordata; subfilo: Vertebrata; superclasse: Tetrapoda classe: Mammalia; subclasse: Theria; in fraclasse: E u th eria ;  ordem: Primates;

subordem: Anthropoidea; superfamília: Hominoidea; família: Hominidae; subfamília: Homininae; gênero: Homo; subgênero: H om o (Homo); especie: Homo Sapiens.Podem existir, ainda, categorias infra-específicas, que são as subespécies. Nesse caso, acrescenta-se ao nome da espécie uma terceira palavra, para designar a subespécie, a exemplo de Drosophila virilis virilis e Drosophila virilis americana.
A sistemática moderna

Para que seja reconhecido pelos meios científicos, todo trabalho de estudar uma espécie é regido por uma série de normas. Essas regras—  estabelecidas no 5.° Congresso Internacional de Zoologia, realizado em Berlim (1901) —  vêm sendo revistas periodicamente por outros congressos internacionais. Uma comissão permanente de nomenclatura funciona como órgão consultivo destinado a solucionar o
Íiroblema das omissões do Código nternacional de Nomenclatura Zoológica.Os caracteres utilizados pelos sistematas como base para o reco-
nhecim ento d as espjécies^ ou para aclassificacão dos indivíduos, têm

variado através dos tempos, acompanhando a evolução da taxonomia. No período pré-evolucionista, levavam-se em consideração, principalmente, as características morfológicas e anatômicas, além de fatores relacionados com a distribuição geográfica. Após as descobertas de Darwin*, no entanto, procurou-se dar uma base fi- logenética à hierarquia taxonômica.A sistemática contemporânea fundamenta-se numa gama muito maior de dados e informações. D ispondo de um vasto e eficiente apa- relhamento de análise, o cientista moderno está em condições de propor uma classificação apoiada, por exemplo, em caracteres citogenéti- cos (que levam em conta as características cromossômicas das espécies), ou em peculiaridades bioquímicas (empregando técnicas como a cromografia em papel e camada delgada).Nos grandes centros de pesquisa biológica, utilizam-se sofisticados computadores para desenvolver métodos quantitativos de classificação na taxonomia numérica ou taxometria.

V E JA  T A M B É M : A n im a is: B o tâ nica; Vegetais; Zoologia .
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Tchad

1 1

S U M Á R IO

Localização: cen tro -no rte  da África 
Limitas: Líbia (N); República C entro- 

Africana (S): Sudão (L); Niger, N i
géria e Camarões (O)

Superfície: 1 2 8 4  0 0 0  k m 2 
População: 3 8 7 0  0 0 0  hab. (est.

1973)
Cidades principais:

Fort-Lam y (atua lm ente N D ja- A região que corresponde ao território do Tchad foi um im portante núcleo 
mena - capita l - 179 0 0 0  hab.): de comércio de escravos negros, praticado pelos traficantes árabes.
Sarh (43  7 0 0  hab.): M o u n d o u ......
(39 6 0 0  hab.)

Idiom as: francês (oficial), árabe e 
d ia le tos sudaneses 

Religiões: is lam ism o (50% ), an i
m ism o (40%) e cristian ism o 

Aeroporto principal: Fort-Lam y 
Rodovias: 30  7 2 5  km 
Unidade m onetária: franco da Co

munidade Africana

Antes de ser descoberta pelos franceses, em 1823, a região que corresponde ao território da República do Tchad era importante centro do comércio de escravos negros. Diversos chefes tribais disputavam a hegemonia na área, que acabou sendo incorporada à África Equatorial Francesa (no fim do século XIX). Apesar de ocupada por três colunas militares, a região só foi inteiramente pacificada após a Primeira Guerra Mundial.Em 1958j a colônia tomou-se membro autonomo da Comunidade Franco-Africana, e em 1960 adquiriu completa independência, permanecendo, porém, dentro da Co
munidade.A Constituição promulgada a 14 de abril de 1962 pela Assembléia Nacional instituiu o regime presidencialista.A partir da independência, Fran çois Tombalbaye foi sucessivamente reeleito presidente pelo único partido legal do país, a União para o Progresso do Tchad. Embora fosse autoritário e conservador no âmbito doméstico, o governo procurou adotar uma orientação mais flexível em sua política externa, e estabeleceu relações diplomáticas com todos os países socialistas.Graves problemas nacionais, que em parte foram provocados pelo conflito latente entre a população negra e a de origem áraDe, não permitiram que o Tchad alcançasse a estabilidade interna. O regime de força imposto por Tombalbaye reduziu as tensões políticas, mas ao preço da supressão de todas as oposições e da prisão de seus prin cipais líderes.

A  partir de 1 96 8 , a F ren te  d e Libertação Nacional do Tchad (Freli

nat), movimento guerrilheiro liderado por Abba Siddick, com suas bases no norte do pais, fortaleceu-se e expandiu seu campo de ação, obrigando o governo a pedir ajuda de tropas francesas (enviadas em 1969 e retiradas em 1972, sem que contribuíssem para modificar a situação).O elevado índice de analfabetismo (95% da população), o caráter nômade e seminômade de numerosas tribos e o atraso econômico são os principais problemas do Tchad.
Desertos e pântanos

Isolado no centro da metade norte do continente africano, o Tchad encontra-se longe de todos os oceanos. O porto marítimo mais próximo do país situa-se a 1 500 quilômetros de Fort-Lamy,que é a capital.O norte do país —  praticamente deserto, um prolongamento do

Embora se influenciem  m utuam ente, a população negra e a de origem  árabe ainda m antém  um conflito latente.
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0  sul do pais 6 habitado sobretudo por tribos sem inflm ades; na região norte vivem  grupos étnicos berberes.

Saara —  é dominado, em grande parte, pelo maçiço de Tibesti. Seu clima e quente e as chuvas extremamente escassas (máximo de 251 milímetros anuais). Durante a longa estação seca, toda a área é varrida pelo “har-matam”, um vento seco que sopra do nordeste.O centro e caracterizado por savanas e clima tropical. Junto à fronteira sudanesa, eleva-se o planalto de Ennedi.Ao avançar-se para o sul, as chuvas tornam-se mais freqüentes —  a média anual oscila em torno de 1 000 milímetros — , a ponto de, nos meses de dezembro e ja neiro, converterem as depressões em lagoas e fazerem transbordar o lago Tchad. O clima é tropical quente e úmido. Região de estepes, tem depressões pantanosas constantemente inundadas, que se alternam com bosques de acácias e árvores espinhentas. Devido a essas características — que favorecem as atividades agrícolas —  a região meridional do país é denominada Sahael ou Tchad útil.O maior rio é o Chari, que nasce nos planaltos da República Centro- Africana e recebe, já em território nacional, quatro importantes afluentes, formando com eles uma das maiores bacias hidrográficas da África central. Suas águas alimentam o lago Tchad, vasta superfície líquida no extremo ociden tal do país.A exemplo de outras nações cen- tro-africanas (como o Sudão); o Tchad fica sobre a linha divisória entre o mundo árabe-islâmico, ao norte, e o negro-africano, ao sul.A pupulaçãu üa  p a n e  acicntrio- nal —  extremamente rarefeita —

compreende principalmente grupos étnicos berberes (os tuareguesj, povos de cultura islâmica e língua árabe. O sul é habitado por negros (sudaneses e tibos), a maioria católica, alguns islamizados, outros ani mistas.A integração dessas etnias tem-se mostrado difícil e demorada, não só em conseqüência de antagonismos religiosos, mas também em função de divergências raciais.Quase toda a população concen- tra-se na parte meridional do país—  o Tchad útil —  onde também se localizam as três maiores cidades: Fort-Lamy, a capital, nas margens do rio Chari; Sarh, cidade pitoresca localizada na fronteira com a República Centro-Africana, também junto ao Chari; e Moundou, que se destaca por ter uma central elétrica e algumas indústrias.
Um país pobre

Os recursos naturais do Tchad são escassos. Ao contrário de seus vizinhos, o pais não possui florestas e seu único produto mineral explorado é o sal-gema. Embora no subsolo tenham sido localizadas jazidas de estanho, petróleo, tungsténio e urânio, o aproveitamento desses recursos e impedido pela reduzida capacidade financeira do país.Cerca de 96% da população vive de uma agropecuária de subsistência. Nas regiões úmidas do centro e do sul cultivam-se arroz, milhete, sorgo, mandioca, trigo, milho e amendoim. As áreas ocupadas por essas culturas são reduzidas e a produção é quase inteiramente consumida nos locais de origem. Os palmeirais da região norte produzem tâmaras. A única cultura industrial de relativa importância é o algodão, destinado ao mercado externo. A criação de gado bovino, cujo rebanho eleva-se a mais de 4,5 milhões de cabeças, assume peso significativo na parte centro-sul. Ovelhas e cabras são criadas em todo o país, e um razoável número de dromedários concentra-se nos desertos do norte. A pesca é praticada intensamente nos rios Chari e Lagone.A indústria limita-se a alguns estabelecimentos, que se dedicam à transformação de produtos agrícolas, sem chegar a preencher as necessidades internas. O país importa produtos manufaturados (dos Estados Unidos e da França, principalmente). O principal produto de exportação é o algodão, seguido de peles, couros e pescado, por ordem de importância.Uma das principais deficiências do país está na precariedade dos meios de transporte. Não existem estradas de ferro, as rodovias são poucas e sem pavimentação. A 
maior via fluvial, o Chari, só oferece condições de navegabilidade na época das chuvas. Os aeroportos de Fort-Lamy e Sarh são bastante movimentados, mas o transporte de mercadorias por via aérea e extremamente dispendioso.

VEJA TAMBÉM: África.O sustento vem  quase exclusivam ente da agropecuária, de subsistência.
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Em 1 94 5 , com a expulsão dos alem ães, conseguiu-se libertar e unificar a Tchecoslováquia, constituída pela Eslováquia (acim a). Boêmia e M orávia.

T checo slováquia

S U M Á R IO

Localização: Europa centra l 
Limites: Polônia (N); Áustria  (SO): 

Hungria (SE): União S oviética (L): 
A lem anha Ocidental (0 ): A lem a
nha O riental (NO)

Superfície: 127 869  k m 2 
População: 14 578  0 0 0  hab. (est.

1973)
Cidades principais:

Praga (capital - 1 0 83  717  hab.): 
Brno (339  417  hab ): Bratislava.... 
(3 14  8 7 9  hab.): Ostrava (285  9 9 3  
hab.); Plzen (1 5 0  7 4 5  hab.) 

Idiom as: tcheco e eslovaco (oficiais), 
húngaro e alemão 

Religiões: cato lic ism o (77%), p rotes
tan tism o  (8%)

Aeroportos principais: Pragã, Brno, 
Bratislava 

Rodovias: 65 7 6 0  km 
Ferrovias: 13 317  km 
Unidade m onetária: koruna (coroa)

Situada no centro da Europa*, entre o mar do Norte e o Mediterrâneo, a Tchecoslováquia apresenta três diferentes regiões naturais. Na zona central aparece o

chamado "corredor da Morávia”, um sulco aos pés dos Alpes, separando uma zona boêmia de outra eslovaca. Na região oeste encontra-se a Boêmia, cortada pelos vales dos rios Vlatava, Ohre e Be- runka; área montanhosa, seu relevo é conhecido como “quadrilátero da Boêmia”, pois o conjunto de maciços fronteiriços que a cerca assemelha-se a essa figura geométrica. O quadrilátero compreende os maciços Karkonosze, Jesiniki e Sude- tos (a nordeste), os montes Metalí- feros da Boêmia (a noroeste), o maciço de Sumawa (a sudoeste) e os montes Tcheco-Morávios (a sudeste).A Eslováquia, por sua vez, constitui-se de montanhas originárias do Terciário (é a região mais montanhosa do país). As elevações formam o “arco carpático”, e prolon- gam-se até o mar do Norte.O núcleo dos Cárpatos eslova- cos é constituído por duas cadeias de montanhas: os Altos e os Baixos Tatras. Os Altos Tatras fazem limite com a Polônia, e suas altitudes ultrapassam em média 2 000  metros (o pico Gerlachovka chega a 2 663 metros). Os Baixos Tatras têm altitudes menores: seu ponto culminante, o Dumbier, eleva-se a 2 045 metros. Mais ao sul, estãó os montes Metalíferos, muito ricos em jazidas minerais e separados dos Tatras pelo sulco Váh-Homád.O país situa-se em plena zona temperada. Por causa das montanhas, planaltos, colinas e bacias interiores, seu clima é variado, com intensas flutuações de temperatura (a média do verão ultrapassa 2 0° C ). H á d o is  tip o s  principa is: um  típico da Tcheco-Morávia e outroA planificação da econom ia perm itiu nivelar as très regiões. (Boém ia.)
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da Eslováquia. O primeiro caracte- riza-se por grande limpidez atmosférica e pela regularidade das precipitações pluviométricas (isso favorece o desenvolvimento de uma agricultura intensiva, já que os invernos sâo pouco rudes e os verões mais quentes e secos que os da Eu
ropa ocidental). O clima eslovaco apresenta verões mais quentes e secos, com invernos mais rigorosos. 
Em janeiro, a temperatura média cai, praticamente em todo o país, para níveis abaixo de 0 o C. No ve
rão (julho), a temperatura de Praga e Bratislava chega a 20° C.

Nacionalismo e socialismo
Vencidos por Marco* Aurélio no século II, os tchecos escaparam à dominação romana refugiando-se nas fronteiras do Danúbio. Muito depois, unidos aos eslavos* no Grande Império Moravo (século IX), reagiriam a sua incorporação ao reino da Hungria, constituindo paralelamente o reino da Boêmia.Quando se tentou mais uma vez reunir tchecos e eslovacos numa só nação, os boêmios reagiram, apoiando John Huss*, pregador da Reforma* religiosa e do nacionalismo boêmio. (A execução de Huss, em 1415, provocou uma guerra religiosa que durou quinze anos.)Mas a independência do reino deixou de existir em 1526, quando seu domínio passou para os Habs- burgo. O nacionalismo tcheco seria reaceso, porém, no século XIX: em 1848 despontou uma série de sublevações, coincidindo com o Congresso Pan-Eslavo, que iniciava naquele ano suas sessões em Praga.Em 1915, organizou-se em Paris um Comitê Tchecoslovaco, visando à independência das Províncias Tchecas. D ois anos depois, um exército nacionalista lutava ao lado dos aliados na Primeira* Guerra Mundial. Isso garantiu o apoio europeu à formação de um Conselho Nacional dos Países Tchecos (1918), que tomou o poder em Praga em 1919.Não tardou muito para que o nacionalismo irrompesse novamente dentro do próprio país. Os eslovacos organizaram a resistência contra o centralismo de poder dos tchecos, estabelecendo-se uma convivência garantida por constituição e por uma importante reforma* agrária.Em 1938, Hitler* conseguiu a complacência dos eslovacos, que aceitaram as diretrizes do Reich. A Boêmia, rebelde, foi ocupada pelas forças nazistas e transformada no Protetorado da Boêmia-Morávia. (Uma importante minoria de língua alemã, que habitava a região dos Sudetos, foi a ponta de lança do nazismo* para destruir a Tchecoslováquia, com a anuência da Grã- Bretanha e da França.)A libertação e unificação do país só ocorreram em 1945, com a expulsão dos invasores pelas tropas soviéticas e pela resistencia tcheca.Em maio de 1946, os tchecos optaram pelo socialismo*, votando maciçamente nos candidatos co-

munistas, © elegendo Clemente
Gottwald para a direção da Frente 
Nacional Democrática. Em 1948,

foram demitidos todos os ministros dos “partidos burgueses”, a fim de ser colocada em prática a Constituição de 9 de maio, que estabelecia uma democracia popular. Os tchecos aceitaram com entusiasmo o início dos planos qüinqüenais, inaugurados em 1949, e não manifestaram oposição à transformação do país numa República socialista, o que ocorreu efetivamente a 11 de julho de 1960, como resultado do processo iniciado na década de 40.O governo instaurado na primavera de 1968, composto por comunistas, pretendia aumentar a liberdade política (de oposição e de crítica) e, para isso, realizou várias reformas. Sob a acusação soviética de traição ao socialismo, o país foi invadido por tropas de cinco países do Pacto de Varsóvia. Dias após a invasão, instalou-se a assistência militar soviética ao governo tcheco. No ano seguinte o líder do PCT foi substituído por um elemento mais ligado à linha comunista propugnada pela União Soviética. A s reformas do governo anterior foram anuladas e houve um grande expurgo de intelectuais e políticos. A partir de janeiro de 70 os partidários da linha soviética passaram a ocupar os postos chaves da administração publica e só então as tropas soviéticas deixaram o país. A invasão da Tchecoslováquia provocou protestos gerais dentro e fora do país, mesmo entre comunistas.
A riqueza da Europa central
Contando com uma população que compreendia aproximadamente 10 milhões de tchecos e 4 milhões de eslovacos, o país ingressou na década de 1970 com varias questões nacionais pendentes.Muitos problemas tchecos e eslovacos são decorrentes das grandes diferenças econômicas entre suas regiões. A Boêmia-Morávia desenvolveu-se graças às reservas de carvão, à fertilidade do solo e ao crescimento industrial. A Eslováquia, por sua vez, manteve-se em situaçao econômica menos prós-

A estrutura industrial, com am pla diversificação e grandes índices de produ
tividade. destaca econom icam ente o pais na Europa centro-oriental.

Tropas do Pacto de Varsóvia invadiram o país (1 9 6 8 ). causando protestos.
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pera, devido à pobreza de recursos minerais e por ter conhecido uma estrutura agrária do tipo feudal que demorou a desaparecer. Quando se estabeleceu a união das duas regiões (1919), houve sérios problemas, em decorrência dessas diferenças. A maior parte dos frutos 
das transformações do país (que de exportador de materias-primas transformou-se em exportador de produtos manufaturados) ficava em Doder dos tchecos.

Esse quadro sofreu algumas modificações significativas quando o país introduziu uma economia planificada. O primeiro plano econômico (1947/48) não chegou a provocar grandes alterações (não era integralmente socialista, embora tenha nacionalizado as indústrias, os bancos e o comércio exterior, colocado em prática a reforma agrária e levado a efeito o confisco dos bens de alemães, húngaros e colaboracionistas).O segundo plano (1949/53) visaria principalmente ao equilibrioeco- nômico das duas regiões. Assim, deu-se prioridade ao desenvolvimento aa infra-estrutura energética, das indústrias de bens de produção e à reforma agrária, que dissolveu as grandes propriedades fundiárias, beneficiando elevado número de eslovacos. Com tais medidas, o atraso econômico da Eslováquia pôde ser rtduzido.País rico em recursos minerais e hidrelétricos, a Tchecoslováquia tornou-se a najão industrial mais importante da Europa centro-orien- tal.
A Silésia j>ossui uma reserva de 20 mil milhões de toneladas de hulha própria para a produção de carvao coque. Tem também enormes jazidas de linhita.Na Eslováquia são exploradas intensivamente minas de ferro, manganês e urânio, que permitiram o desenvolvimento de uma das maiores indústrias metalúrgicas do mundo.A estrutura industrial da Tchecoslováquia caracteriza-se por elevado grau de diversificação e acentuada produtividade.Ao mesmo tempo, a produtividade agrícola do país atingiu também níveis elevados, principalmente na cultura do trigo. Em 1970, a produção de trigo foi de3 174 000 toneladas; a de batata,4 793 000 e a de açúcar-de-beter- rabà de 6 644 000.Também houve um desenvolvi

mento importante na pecuária, que em 1970 contava com aproximadamente 10,5 milhões de cabeças de gado —  bovino e suíno, principalmente.Contudo, depois de ter atingido elevado nível de desenvolvimento, a economia tcheca começou a estagnar. Esse problema foi atribuído a deficiências na estrutura política de planejamento, e precipitou a crise de 1968. Pretendia-se implantar reformas do tipo adotado pela Hungria, na mesma época, e pela Iugoslávia.

VEJA TAMBÉM: Eslavos, Povos; Europa; Praça; Segunda Guerra Mundial; Socialismo.

Tchecov

Anton Pavlovich Tchecov nasceu a 17 de janeiro de 1860, em Ta- ganrog, perto de Moscou. Seu pai, dono de um pequeno armazém, acabou falindo. Para fugir dos credores, a família mudou-se para Moscou. Tchecov estava com dezenove anos e o sustento da casa passou a ser, em parte, responsabilidade sua. Conseguia algum dinheiro escrevendo contos, que mandava para revistas populares de São Petersburgo (hoje Lenin- grado) c Moscou. Graças a uma bolsa de estudos dada pela prefeitura de sua cidade natal, pôde concluir o curso de medicina.Durante sua primeia viagem a São Petersburgo, em 1885, onde já era conhecido por suas histórias humorísticas, recebeu uma espécie de consagração nos meios literários da cidade. E decidiu dedicar-se inteiramente à literatura.Na época, espalhara-se por todo o país a má fama da ilha-presídio de Sakhalin, na costa oriental da Rússia. Tchecov empreendeu uma viagem de 11 000 quilômetros até a ilha, para realizar um levantamento do miserável dia-a-dia dos condenados. O ensaio/reportagem—  uma grave denúncia —  foi publicado com o título de A  Ilha de Sakhalin.
Os dramas da vida no pairo

Sua primeira peça é conhecida pelo nome da personagem central—  Plalonov —  e apareceu quando o dramaturgo estucava  em Moscou. Platonov é jovera e um pouco semelhante ao autor: dealista e dilacerado pelas contí..uições entre o mundo real e as aspirações humanas.

Com 27 anos, Tchecov escreveu sua primeira peça de sucesso —  Ivanov — , encenada em 1886 em Moscou e dois anos depois em São Petersburgo. Seguiram-se diversas comédias em um ato, entre as quais se destacam O Urso, A  Proposta, O Canto do Cisne, O Aniversário do Banco e Os M alefícios do Tabaco.Entre 1895 e 1904, o autor produziu os quatro dramas considerados suas obras-primas: A  Gaivota  (1896), Tio Vânia (1898), A s Frês Irmãs (1901) e O Jardim das Cereja s  (1904). 0  tema de A s Três Irmãs -— em que a reflexão sobre a existência alcança grande profundidade —  é a vulgaridade sufocante da vida na província, longe das possibilidades da capital. O gênio

criador de Tchecov, entretanto, eleva a trama da peça a um plano universal, em que a província surge como símbolo da vida humana.Tchecov é colocado ao lado de Ibsen* e Strindberg*, autores caracterizados pela grande importância que atribuem a ação, na representação teatral. O dramaturgo russo afirmou certa vez: “Na vida, a gente come, bebe, faz a corte, diz besteiras. E isso que se deve ver no palco”. Pretendia inclusive escrever uma peça em que as personagens “ . . . chegam, vao embora, almoçam, falam da chuva e do bom tempo, jogam baralho —  e tudo isso não pela vontade do autor, mas porque é assim que se passa na vida real .Tchecov formou uma galeria de tipos_ habilmente arrancados da existência cotidiana, que vivem situações conflitantes, carregadas de tensão emocional. Ao mesmo tempo, essas situações são dissimuladas por uma complicada rede de comportamentos e situações que obrigam as personagens a utilizarem falsos e sutis argumentos, dando respostas a perguntas não formuladas claramente, mas propostas pelo envolvimento psicológico. E o teatro do realismo psicológico, empenhado em desvendar o mundo submerso das personagens, que vai se manifestando no desenrolar da ação, até ser inteiramente desmascarado.Sua importância como dramaturgo advem das inovações que introduziu. Segundo o critico Ânatol Rosenfeld*, . . .  os autores naturalistas são quase forçados a ‘desdra- matizar’ suas peças, para tornar visível o fluir cinzento da existência cotidiana. Tal tendência se nota realmente na obra de Tchecov, (...) um dos mais importantes dramaturgos dos fins do século passado. Sua influência sobre o tèatro contemporâneo é incalculável. O cunho épico da sua dramaturgia foi cedo reconhecido pelo Comitê de

E mostrou uma galeria de tipos. (Stanislavski, em "Tio V â n ia " ,1899 .)
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Leitura dos Teatros Imperiais da Rússia Czarista, que lhe recusou uma das peças com o comentário de que se tratava de uma narração dramática e não de um drama. O comitê realçou o ‘cotidiano anticê- nico’, e criticou a ‘seqüência de cenas isoladas^ assim como o acúmulo de ‘detalhes inúteis’. O drama
Íiassa a consistir precisamente na alta de acontecimentos. Com isso, Tcheçov levou o naturalismo às suas últimas conseqüências e à sua auto-superação, num impressionismo em que todos os contornos se esgarçam na natureza das nuanças”.Stanislavski*, que renovou a arte de representar, encenou as primeiras peças de Tchecov e o tornou prestigiado em todo o mundo.

O sábio e os doentes
Escrever contos era para Tchecov um exercício de cuidadosa observação do mundo exterior, uma atitude passiva, mas irônica, e que, geralmente, procurava realçar o ridículo das coisas sem esquecer as injustiças e misérias sociais.
Durante uma primeira fase (1880/86), ele produziu centenas de contos humorísticos (alguns, simples incidentes cômicos; outros, demonstrando uma profunda emoção pelo sofrimento humano). O primeiro —  Uma Carta para um A m igo Sábio — , publicado numa revista de São Petersburgo, em ja neiro de 1880, estava assinado V. O principal trabalho desse periodo é Uma História Tediosa, que, na versão revisada, constitui uma ampla pesquisa filosófica sobre arte, teatro e a vida em geral.Em alguns contos —  Um Caso de Clínica Médica  e A Cirurgia, entre outros — Tchecov transmitiu suas experiências de médico. (Em seu consultório, homens e mulheres carregados de sofrimentos físicos e morais revelam segredos, traumas e angústias.) São histórias que registram uma análise cuidadosa dos sintomas de almas enfermas, que buscavam, além da cura, uma vida nova.Durante uma breve fase de sua carreira (1886/90), Tchecov sofreu forte influência do pensamento de Tolstói*. Foi quando se concienti- zou das pesadas responsabilidades sociais do artista. No conto O Duelo  (1891), entretanto, ele rompeu com o autor de Anna Karênina e procurou refutar os argumentos expostos na novela Sonata Kreut- zer, segundo os quais, o ideal do amor cristão é incompatível com o amor sexual.

Um homem passou
Tchecov manteve quase sempre uma linha narrativa suave e tranqüila, apesar da diversidade que tinham as suas histórias. Diz o crítico Otto Maria Carpeaux: “Tchecov não tira conclusões revolucionárias. E cético. Chega a esboçar na novela O Quarto Número Seis algo como um sistema filosófico: o médico que quis melhorar e reformar o horrível manicômio acaba sendo encerrado nele; e com a razão estão os outros, os insensí

veis, cruéis e estúpidos”.

Sua obra suscita m uitas indagações da vanguarda. ("A s T rd s  Irm ãs", pelo 
Grupo Oficina, Brasil, em  1973 .)

Desde os 32 anos, o escritor apresentava sinais de uma tuberculose progressiva que até então conseguira ocultar da família. Para usufruir de um lugar tranqüilo, onde pudesse escrever e descansar, comprou um sítio em Melikhovo, nas proximidades de Moscou. Repartia o tempo entre a literatura e o atendimento médico à população pobre da localidade.Em 1899, a doença obrigou-o a procurar um lugar mais adequado para o tratamento. Refugiou-se então na Criméia, em uma pequena casa que construiu perto do mar. Realizou diversas viagens ao exterior (a maioria p%ra se tratar), tendo visitado a Áustria, Itália, França e Alemanha.Em 1900, foi eleito membro honorário da Academia Russa de Ciência, mas renunciou a sua cadeira, quando a eleição de seu amigo Górki* foi anulada por o rdens do czar.Em 1901, casou-se com Olga Leonardovna Knipper, atriz do Teatro de Arte de Moscou. Morreu em Badenweiler, na Floresta Negra (Alemanha), em 1904.
Górki disse sobre ele: “Perante esta multidão aborrecida de seres impotentes, um homem passou, grande, inteligente, a tudo atento; observou os enfadonhos habitantes de sua pátria e, com um sorriso triste, em tom de censura, doce, mas profundo, com uma desesperada angústia na face e no coraçao, disse-lhes, em sua voz tão sincera: ‘Senhores, viveis m al!’ ”
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No Teatro de A rte de M oscou, o dram aturgo obteve notoriedade. (Tchecov lendo "A  Gaivota" para um elenco.)
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Aristóteles*, na Poética (século
IV a.C.), fixou seis elementos necessários a toda a tragédia*: pensamento, fábula, caráter, linguagem, melodia e encenação. São elementos decorrentes da própria natureza do veículo: uma ação apresentada a uma audiência por atores. Posteriormente demonstrou-se que os seis elementos estão presentes não apenas na tragédia, mas também em todos os tipos de representação dramática.O pensamento da peça é o ponto de vista do autor, sua maneira de encarar o mundo, nem sempre revelado de forma óbvia, simplista ou una. O pensamento geralmente tem vários níveis de significado: o Tartufo (1664) de Moiière*, por exemplo, não é apenas a história da ascensão e queda de um hipócrita, mas constitui ainda uma denúncia à tirania religiosa e à opressão do patri arcado.

O pensamento condiciona-se à época, ao tipo de público a que se destina, ao objetivo da mensagem.Na Grécia do V século a.C., Aristófanes* escrevia uma comédia* para denunciar a incompetência e venalidade dos governantes da pólis, alertar contra os maus costumes da juventude ateniense e proclamar os sofistas como corruptores das instituições. A encenaçao de suas comédias parecia uma arena política, incentivando a par- ticipaçao do público, interessado por esse gênero de problemas. Racine*, por sua vez —  escre-
A origem do teatro ocidental está vinculada aos rituais que os gregos realizavam  em hom enagem  a Dioniso. vendo para uma seleta e aristocrá-

Teatro

A palavra “teatro” tem dois significados diferentes. O primeiro diz respeito ao edifício, ao espaço onde se representa; o segundo, mais amplo, está ligado a uma arte específica: a de representar. Etimologica- mente, o termo relaciona-se ao primeiro sentido, pois vem do grego theatron (“platéia”, “lugar de onde se vê”).O teatro não existe, tradicionalmente, sem estes três elementos: ator*, texto e público*. Mas alguns autores chegam a excluir dessa tríade o texto escrito, literário, aludindo a várias formas de teatro improvisado e mímico que o dispensam. Outros suprimem o ator, citando o teatro de marionetes* e algumas formas orientais de teatro que se utilizam de títeres, manipulados por um ou mais narradores que contam a história e enunciam as falas para todos os bonecos. (Essa posição é contestada com o argumento de que o ator se oculta atrás do narrador, e a marionete nunca pode “ser” uma personagem humana, nem transformar-se nela.) Ninguém ousou, todavia, suprimir o publico. O teatro só acontece quando o ator encontra um público e com ele vive uma experiência na qual ambos estão interessados e en v o lv id o s .
O teatro pressupõe, também,

uma síntese de elementos artísticos, pois se vale de contribuições de outras artes, como cenografia* (que usa a pintura, a escultura e a arquitetura para inserir o ator num espaço), música*, dança*, ilumina- çao*, elaboração de figurinos; e, principalmente, a literatura* (texto).
Para coordenar os vários elementos do espetáculo, o teatro exige um elemento que lhe confira unidade: o diretor ou encenador.

A primazia do texto
“A peça é o elemento mais im-

Çortante no teatro”, diz Stark oung (1881-1963), interpretando a opinião mais corrente na análise do fenómeno teatral. Muitas vezes a interpretação ou os elementos visuais predominam sobre o texto, mas quase sempre ele prevalece, pois sugere, com mais ou menos intensidade, o pensamento orientador, a idéia essencial, a partir da qual o encenador regerá todo o espetáculo.Sozinho, por mais importância que se lhe atribua, o texto é apenas literatura. Só se transforma em teatro —  e como tal assume o papel de componente essencial do espetáculo —  quando é encenado. Suas exigências são específicas e não se confundem com as da literatura. O veículo do dramaturgo é o diálogo, que o romancista também usa, mas subsidiariamente: ele nunca abarca toda a narração. O diálogo teatral requer um encadeamento próprio porque é parte revelad ora  d a  perso nagem que o ator interpreta. A representaçào im plica o relacionam ento direto entre ator e público.
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tica audiência, a partir das tragédias gregas readaptadas ao gosto da época (século XVII) — , pauta- 
va-se por sentimentos e valores “nobres”.Segundo Aristóteles, o pensamento controla todos os efeitos que devem ser produzidos. Dessa forma, ele influi também no tom e no estilo cênico com que o autor aborda a história. Ibsen , no século X IX, ao denunciar a hipocrisia da moral burguesa, escolheu numa certa fase o naturalismo como forma de expressão. E o mendigo- teatrólogo Jean Genet (1909- ), no século X X , investiu ferozmente contra o absurdo de uma ordem social estruturada em aparências, através de uma dramaturgia tragi- cómica, requintada e poética, próxima a um ritual mágico.

Na fábula, o enredo
A fábula é descrita por Aristóteles como “a imitação da ação; toda a estrutura dos incidentes”. Ela conta uma história, o que implica ser constituída de exposição, desenvolvimento, clímax e desenlace.Na exposição, o autor esboça o local, o tempo, os antecedentes da história a ser contada, de forma a que o público se oriente. É famosa a exposição de Thorton Wilder (1897- ), na qual o narrador, dirigindo-se ao público, diz: “ Esta peça chama-se Nossa Cidade ( . . . ) .  O nome da cidade é Grovers Corners, New Hampshire (. . . ) .  O primeiro ato mostra um dia na nossa cidade. O dia é 7 de maio,1901 ( . . . ) ,  a hora é antes do alvorecer”.Muitos autores investiram no papel de narrador um criado, um amigo da personagem central, um confidente que informava diretamente o público sobre os acontecimentos num monólogo inicial.Com pleno conhecimento das peripécias anteriores, o espectador (cúmplice) era introduzido à história que ia então se desenrolar. Por vezes, o narrador-expositor escon- de-se atrás do monologo de uma personagem motivada por uma chamada telefônica, uma carta ou qualquer e pedi ente desses. Uma 

ação inicial poderá dar ao espectador pleno domínio dos fatos, sem a intervenção de um narrador. Na abertura de Macbeth  (1605/06),Shakespeare* coloca o espectador em intimidade com os eventos, de forma que ele possa acompanhar e entender as cenas imediatas, sem maiores explicações.
A exposição pode não se verbalizar: o cenário e os objetos de cena também informam o público sobre a época, o lugar, os gostos, os interesses, a personalidade e o modo de vida das personagens. O teatro naturalista usou e abusou desse recurso.Depois da exposição, o desenvolvimento vai adicionar incidentes à trama, até que o nó dos acontecimentos seja inteiramente tecido.Romeu encontra Julieta no baile, em Shakespeare; Honey e Nick chegam à casa de George e Martha em Quem tem medo de Virginia Wootf?, de Albee (1928- ). A complicação progressiva prepara o

clímax, ou seja, o ponto no qual a o  intérprete transm ite o pensam ento do autor através de m ensagens intencionais e cheias de significado.
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peça atinge seu grau máximo de tensão. Edipo descobre em si mesmo o assassino de seu pai; a cidade Fuente Ovejunsa, na peça de Lope* de Vega, assume unida a responsabilidade pelo assassínio do alcaide.O desenlace acontece após o clímax. Todas as dificuldades são resolvidas e o equilíbrio restabelecido. Na comédia, o desenlace é geralmente mais rápido do que no drama. Eurípides* usava no desenlace um tipo de expediente conhecido como deus-ex-machina, ou seja, a intervenção de uma divindade que baixava à cena para restabelecer o equilíbrio. O teatro usou desse expediente durante séculos, introduzindo um elemento ou personagem até então alheio à trama, que vinha desfazer o nó dos acontecimentos. Uma carta, uma chamada telefônica, alguém há muito tempo ausente, um rei, uma divindade. O século de ouro do teatro espanhol (o século XVI) usou com freqüência a figura do soberano como deus-ex-machina (em O M elhor Juiz, o Rei, de Lope de Vega, por exemplo).Exposição, desenvolvimento, clímax e desenlace são partes que variam de intensidade de peça para peça, mas geralmente são identificáveis na maior parte dos textos tradicionais.
Os caracteres

Caráter é o elemento do texto referente às personagens. O teatro grego inventou dois termos para designar caracteres opostos: “protagonista” (herói) e antagonista” (vilão). O primeiro pode ser indicado no próprio título da peça, como em Brianicus (1669), de Ra- cine, e Cândida (1895), de Bernard Shaw*.Em algumas peças, o conflito não se trava entre dois caracteres fisicamente presentes, mas na mente de uma única personagem. Em O Imperador Jones (1920), de Eugene O Neill*, a personagem-tí- tulo é seu próprio antagonista.Aristóteles exigia que o caráter fosse “bom a sua maneira, apropriado, real e coerente” ; ou seja, que uma personagem agindo, motivada por seu caráter, pudesse ser compreendida pelo espectador, uma vez que fosse verossímil.O caráter é importante, mas não imprescindível. Houve momentos em que predominou como mola mestra do conflito dramático; um exemplo é o caráter de Harpagso, O Avarento (1668) de Moliere. Já o teatro moderno faz raras concessões a ele. No fim do século XIX, a personagem deixou de ser apresentada como vilão ou herói, virtuoso ou indigno, para se tornar um indivíduo determinado pelo meio. Os antagonismos passaram do nível de problemas individuais para o de conflitos de classe. Em Os Tecelões (1893), onde Gerarht Hauptmann* trata de uma rebelião de trabalhadores da Silésia contra a exploração do trabalho artesanal, o caráter praticamente inexiste. O drama não se refere a indivíduos,
mas a comunidade vitimada por
uma estrutura social que a desampara: o antagonismo é político.

Aristóteles dizia que “ sem ação não pode ri a_ haver tragédia, mas poderia havê-la sem caracteres”, e citava as tragédias da maior parte de seus contemporâneos como exemplo.
A força da expressão

O quarto elemento do texto dramático é a linguagem ou alocução, ou seja, “o enunciado dos pensamentos por meio das palavras”.E através da linguagem que o autor se expressa: quase toda a exposição, a caracterização e a comunicação dos estados emocionais são transmitidas ao espectador através do diálogo, pois a consistência de uma personagem depende bastante das coisas que ela diz.Como o caráter, a linguagem deve ser verossímil: em geral, um escravo se expressa diferentemente de um rei, um religioso de uma prostituta.A linguagem também contribui para o estilo da peça. Strindberg* usou, em Caminho de Damasco  (1900) —  peça considerada a cé-
lula matriz do Expressionismo* -----,
uma linguagem revestida de metáforas e símbolos. Já a dramaturgia

de Tchecov* constitui um exemplo bem diverso do uso da linguagem: está repleta de expressões comuns e vazias, mesclada de pequenos formalismos provincianos, para refletir o tédio cotidiano e mesquinho que preenche a vida das personagens.Em certos períodos históricos, como no Neoclassicismo francês do século XVII, a linguagem esteve sempre acima de todos os outros elementos.Após a Segunda Guerra Mundial, o teatro tendeu a negar à linguagem sua capacidade de comuni- caçao, mas, apesar das insistentes buscas de outro veículo mais eficiente, os dramaturgos continuam a usá-la —  inclusive para provar sua ineficiência, como no caso do teatro do absurdo*.
A música reabilitada

O quinto elemento do texto é a melodia. Aristóteles a considerava importante porque, na época de sua Poética, o acompanhamento instrumental fazia parte do teatro.
M as “o principal ornamento dodrama” dissociou-se dele, em especial da tragédia, num rápido pro-

cesso de cem anos, entre os séculosV e XIV a.C. Por mais de um milênio, a música serviu apenas de intermezzo entre um ato e outro e, com exceção do melodrama, até o século X IX  ela não se ligou à estrutura dramática.O teatro moderno deve ao Simbolismo* a reintegração da música na peça, como em Pelíéas e Mêli- sande (1902), de Maeterlinck* e 
Debussy*. Tenessee Williams (1914- ' ), por exemplo, valeu-se de efeitos musicais para acentuar os momentos dramaticos de sua peça A Margem da Vida (1945).Foi Brecht* quem restituiu á música sua importância orgânica. Numa clara e deliberada ruptura com o diálogo, as canções passam a fazer comentário dos acontecimentos ao fim das cenas, estabelecendo um contínuo jogo dialético na representação.No teatro-documentário de Peter Weiss (1916- a música também tem sua funçao. Em Persegui ção e Assassínio de Jean-Paul M arat, representado j>elo Grupo de A tores do Manicomio de Charen-
ton , s o b  a JPireçã o d o  M a r q u ê s  d eSade (1964), a música é produzida por personagens que pertencem á

O texto exerce grande influ&ncia sobre o espetáculo, determ inando pormenores da encenação. ("Peer Gynt".)
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história (no caso, os loucos), e não por executantes alheios à peça.
A encenação

Os últimos dos seis elementos do drama são os que dizem respeito aos aspectos visuais da montagem*: cenário, luzes, roupas, marcações e objetos de cena.A encenação ou espetáculo é a expressão da concepção artística da peça e atende ao ator em sua representação. Os aspectos visuais ajudam o público a localizar o tempo e o espaço da obra.Ao teatro grego deve-se uma série de convenções relativas a esses elementos. Muitas permaneceram, como o costume de se identificar a classe da personagem por seu ves
tuário. Mas. ao longo dos séculos, o teatro tendeu para uma estiliza- ção desses aspectos de tal modo que a identificação só se torna possível, em muitos casos, ao nível da linguagem.No século V a.C., tratado pela obra de Aristóteles, cabia ao dramaturgo a quase totalidade da montagem: ele mesmo escrevia, compunha, dirigia, representava e idealizava os cenários e figurinos.Com o tempo, essas funções foram divididas e o autor passou a atender menos à encenação, limitando-se a indicar, pelas rubricas iniciais de cada cena, os pormenores relativos ao ambiente onde se movem suas personagens.Para Aristóteles, “o objeto da imitação é a unidade”, e assim deve ser também no teatro. Por isso, estabeleceu três unidades (de ação, de tempo e de lugar): a peça devia fo
calizar um único assunto; a ação Recriada, a linguagem  teatra l desmistificou o herói. ("A  M orte  do Caixeiro V ia jante", de Arthur M iller.) deveria se desenrolar num tempo nunca superior a 24 horas; e o lugar não poderia pressupor um espaço maior que uma cidade. Qualquer elemento dispensável, nesse contexto rigoroso, seria considerado nocivo.Mas, além da tragédia grega dessa época, só o Classicismo* francês observou as unidades aris- totélicas. Os autos religiosos medievais chegavam ao ponto de contar num único espetáculo toda a história da humanidade, do Gênesis ao Juízo Final. Shakespeare ambientou suas peças em múltiplos espaços e tempos, e muitos autores modernos colocam suas personagens vivendo , além do presente, o passado, os sonhos e as projeções de sua mente.Uma vez que o palco seja concebido como um microcosmo da própria vida, não haverá limites —  a não ser os de ordem técnica —  para a sua expressão.

O ator e seu ofício
A arte do dramaturgo só adquire vida cênica ao ser animada pelo ator. Este é considerado um executante que usa como instrumento seu proprio corpo. Conjuga voz, expressão e presença cênica para comunicar sua personagem ao pú

blico.Segundo Aristóteles, a mimese (arte de imitar) é uma prerrogativa do próprio homem e, portanto, não se p oa e  determ inar um  m o m en tohistórico para o nascimento do tea- O absurdo questiona o poder de um grande recurso teatra l: a palavra. ("Esperando G odot", de S. Beckett.)
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tro: ele nasceu com a humanidade. Mas a tradição atribui ao grego Téspis a invenção do ofício de ator: durante um ritual dionisíaco, ele teria assumido a figura do deus do vinho, passando depois a representar (não só Dioniso, como também outras personagens) por várias regiões da Grécia. Sólon*, governante de Atenas, acusou Téspis de impostor, mas o público acabou por entregar-se ao fascínio daquela impostura”.A arte do ator é feita com base em outra criação, a do dramaturgo. A criatura à qual ele dá vida no palco tem, no entanto, uma individualidade própria, pois nunca é idêntica à mesma personagem animada por outro ator.Louis Jouvet (1887-1951) estabelecia uma distinção profissional entre ator e comediante. O primeiro só poderia representar certos papéis, porque deformaria os outros na medida de sua personalidade. O comediante, por sua vez, poderia representar todos os papéis, pois se esconderia por detrás da personagem, apagando sua natureza, em benefício da transmissão objetiva da imagem que está representando.
Ação e emoção

A relação da interpretação com a emoção tem sido debatida durante séculos, e há numerosas teorias a respeito. Quintiliano* dizia que o ator comovia os outros simplesmente porque comovia a si mesmo, o que significa que, para provocar o pranto no espectador, ele precisaria chorar primeiro. Dezessete séculos depois, Diderot* defendeu o paradoxo de que, para ser um grande ator, é necessário ter um total autocontrole e capacidade para expressar sentimentos que não se sentem.Há, no entanto, posições menos extremistas. Louis Jouvet afirmava cjue “a lucidez do comediante não e senão sua sensibilidade controlada por ela própria”. Charles Dul- lin* admitia que a sensibilidade era necessária, mas devia ser controlada pelo cérebro. Jean-Louis Bar- rault (1910- ), por sua vez, afirma que o problema efetivo consiste em “adquirir o controle de uma sinceridade” .Essa questão tem sido resolvida na prática pelos próprios atores. Há indivíduos que conseguem sentir repetidamente uma emoção com mais facilidade que outros; e há os que não vêem muita necessidade em sentir emoções no momento de interpretar. Mounet-Sully (1841-1916) debatia-se diariamente a procura da inspiração; Sarah Bernhardt*, nos últimos anos de sua vida, quando não mais podia representar de pé, devaneava sentada, nos intervalos das réplicas, afagando uma criança que nao era vista pelo espectador, pois o relaxamento emocional valia-lhe mais ,ue a concentração.Stanislavski* colocava em destaque a importância da técnica, “mais necessária à nossa arte que a outra qualquer” . Seu método tem como objetivo estabelecer uma total intimidade entre o ator e a personagem, de modo a permitir uma identificação.

A música, que deixara de ser parte integrante da cena, readquiriu sua im portância após o Sim bolism o.

S hakespeare  não respe itou  as trê s  un idades  a ris to té lic a s . ( "H a m le t" . )

A essa concepção se opôs Brecht, que colocava o ator a serviço da desmistificação, dentro de um teatro desmistificador: segundo ele, o ator deveria apenas mostrar sua personagem; apresentá la ao invés de encamá-la.
Artistas e épocas

No começo não havia divisão de trabalho. O autor era tudo, inclusive o próprio ator. Foi assim com Téspis e Ésquilo*. Sófocles* foi o primeiro a abrir mão da função de ator (segundo consta, porque sua voz era fraca). No fim do V século a.C., os atores estavam agregados em pequenas companhias, cujo chefe era um ator mais famoso, a quem cabia o papel de protagonista.Quando o teatro grego começou a se estruturar, havia apenas um ator, que se transformava em várias personagens trocando de máscaras e de roupas. Ésquilo acrescentou o segundo ator (o deuteragonista), e Sófocles fechou o círculo com um terceiro (o tritago- nista). Todos eram homens e a eles cabia interpretar quaisquer papéis, inclusive os femininos. Exceto no mimo (o único gênero de teatro antigo que não usava máscaras), o acesso das mulheres limitava-se à platéia.Organizados numa corporação, os artistas dionisíacos já se destacavam na segunda metade do século V a.C.: estavam isentos do serviço militar, tinham livre trânsito nas fronteiras até em tempo de guerra, regulavam seu trabalho e impunham condições de pagamento. Os grupos viajavam de cidade em cidade, fabricando seus trajes e armando seuspalcos.Com o tempo, o numero de atores ultrapassou o limite inicial e passou a corresponder ao número de personagens. Nesse processo, que se desenvolveu do seculo IV a.C. ao II d.C., o prestígio do ator
foi inversamente proporcional aseu aumento numérico. Já em Roma, ele passou a ser considerado
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A profissão de ator exige um trabalho específico para cada personagem.

uma espécie de marginal. Os atores romanos eram geralmente escravos, educados para essa função por ricos patrícios.
No período de decadência do império, os comediantes do mimo foram os únicos profissionais sobreviventes, apesar de perseguidos (como licenciosos) pela Igreja. Na Idade Média, surgiram os jongleurs e trovadores que interpretavam os papéis de diabos e outros vilões da Bíblia*, durante os ciclos religiosos. Aos “atores”, recrutados no povo, cabiam os papéis edificantes (que deviam ser ditos e não interpretados).É pós-medieval a idéia do ator que plasma a personagem com o próprio corpo e alma, fundindo sua índividualiaade com a dela, a ponto de, superando a si mesmo, desaparecer para deixar no palco somente a personagem. Pertence a uma época em que o teatro, tal como na Antiguidade Clássica, se converte numa instituição fixa, com prédio especial, em que trabalham profissionais; o público, longe de ser o promotor do espetáculo, como aconteceu na Idade Média, constitui um grupo casual, que paga entradas e exige algo em troca de seu dinheiro.Essa situayão se observa, por exemplo, na epoca de Shakespeare e no século de ouro do teatro espanhol. Na Inglaterra, as companhias eram formadas por homens e rapa zes (estes desempenhavam os papéis femininos), e organizavam-se como corporações, com mestres, companheiros e aprendizes. O novato vivia na casa do mestre e com ele aprendia declamação, canto, dança e o manuseio de algum instrumento musical.Na companhia teatral de Shakespeare, havia de dez a quinze companheiros, três ou quatro meninos e alguns servos. Seu ator prin cipal era Richard Burbage (1567-1619), que chamou a atenção pela primeira vez quando inter pretou Ricardo III. Foi para ele que Shakespeare escreveu suas maiores personagens trágicas, inaugurando a tradição de imaginar uma personagem para a inter pretação de determinado ator. Will Kempe, (que depois de 1600 foi sucedido por Robert Armin), era seu palhaço ou ator característico: para ele Shakespeare imaginou a figura de FallstafF em Henrique IV  (1590).Na Inglaterra da época, as mulheres jamais participavam de representações. Na Espanha, ao contrário, media-se a importância das companhias pelo número de atrizes e carroças que tivessem. Mas os atores espanhóis não pertenciam a nenhum tipo de organização que zelasse por seus interesses e, exceto as grandes companhias (que representavam para a aristocracia e, portanto, eram protegidas e bem pagas), todas permaneceram entregues à própria sorte.Na Itália, uma espécie de coope rativa atendia às companhias de atores ambulantes, que realizavam a Commedia* delTArte. Seus membros pertenciam geralmente a uma única família, cujo chefe era tam bém (na maioria das vezes) o  diretor da companhia. A Commedia

dell’Arte correspondeu a um apogeu do ator, pois seu fundamento era a improvisação baseada num roteiro.No tempo de Moliêre, o público francês dividia-se entre a tragédia, no Hotel de Bourgogne e no Ma- rais, e a comédia, no Petit Bourbon. Como a tragédia neoclássica francesa era calcada nos modelos grego e romano, ela possuía um estilo de representação retórico e declamatório. Imitava dos romanos o hábito de o ator anunciar-se ao entrar no palco e dirigir sua fala em tom discursivo à platéia. Havia longas tirades, ou seja, longas falas sem interrupções (“bife”, no Brasil). O desempenho do ator era medido por sua habilidade decla- motória na tirade. Os movimentos cênicos eram mínimos, mas dava-se extrema importância às expressões faciais.M o lière  in su rg iu -se  con tra  esse
modo de representar e durante al

guns anos trabalhou em outro, mais natural^ que não obteve difusão muito rapida. Até meados do século XVIII, o estilo declamatório predominou nos teatros europeus.No fim do século XVII, as mulheres começaram a aparecer nos palcos ingleses e franceses —  e essa foi apenas uma das muitas transformações por que passou a cena inglesa na época. No séculoXVIII, a produção teatral transferiu-se para pessoas alheias ao meio, ou seja, o teatro começou a ser visto como um empreendimento, e qualquer pessoa podia investir nele. O novo empresário, acima de qualquer objetivo, desejava agradar ao público e tendia a contratar os atores mais populares, aqueles que se tinham destacado num determinado tipo, os que eram conhecidos como os melhores intérpretes deste ou daquele papel.
Por sua vez, o ator, “ aproprian-do-se” de algumas personagens,

construía uma tradição de interpretação que legava a um discípulo, e isso ocorria através de gerações sucessivas. Em meados do século XVIII esse hábito já estava solidificado. Os ensaios para as reprises eram em número reduzido, uma vez que os intérpretes já conheciam suas falas; as novas peças demoravam no máximo duas semanas para serem ensaiadas, pois cada papel tinha sido atribuído a um ator ou a uma atriz com longa prática na caracterização do tipo dramático que era chamado a apresentar.Transcorreram apenas cinqüenta anos entre as bombásticas representações dos atores do Romantismo* e o estilo natural de representação desenvolvido na segunda metade do século XIX — no Théâ- tre Libre de André Antoine (1857-1943), por exemplo. O Realismo* veio moderar e tornar natural a representação, mas (como as escolas subseqüentes) não acabou com a tradiçao do ator-persona- lista, imagem que se cristalizaria com a figura de Sarah Bernhardt.
Direção, a tarefa solitária

Ao mesmo tempo que a ciência estava entrando no teatro através do Naturalismo* e do Realismo, começava a era do diretor.O que antes aparecera como “teatro grego”, “elizabetano”, “neoclássico”, etc. —  reflexos da sociedade que os produzira — , agora tornava se o teatro de Antoine, Stanislavski, Meyerhold*, Max Reinhardt*, Jacques Copeau*, Brecht, cada qual com sua própria ênfase.O princípio central não seria mais determinado pela energia criativa de alguns atores, mas por diretores que controlavam, guiavam e algumas vezes impunham uma unidade e um estilo particulares, à luz de seus próprios pontos de vista.Em bem menos de cem anos, o espectador aceitou o papel do diretor como central e indispensável à produção teatral.A figura do encenador existiu sob diferentes nomes desde a Antiguidade. Ao preparar o coro e os intérpretes, os trágicos gregos j_á estavam preenchendo essa função; e mesmo o teatro apresentado no século XIX, no qual um “astro” comandava o espetáculo, exigia um ensaiador para colocar alguma ordem no desempenho.Foi, no entanto, a partir do século X X  que o diretor submeteu a seu arbítrio a obra e o ator. André Antoine (que fundou seu teatro em 1887) é considerado o primeiro diretor no sentido moderno. Por circunstâncias econômicas, ele trabalhava • principalmente com amadores, o que o transformou num diretor-professor. Antoine montou algumas das peças mais significativas do Realismo e do Naturalismo, e criou um estilo de representação fiel ao princípio de que o teatro deve refletir a propria vida (modelo que seria seguido por Stanislavski).Como influência persistente nas g era çõ es  que o  su ced eram , ta lveznenhum outro diretor tenha conse-
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O ator personalista nasceu no século X V II I.  Ainda hoje, ele é um dos m otivos de atração do grande público. (No 
alto, Eleonora Duse e Lawrence Olivier; em baixo, Procópio Ferreira com Sousa Lima e Cacilda Becker.)

guido ultrapassar Stanislavski. Ele começou sua carreira devotado à causa do Realismo em todos os pormenores cênicos, mas também participou da agitação geral da fase de mudança do século, quando se passou a questionar o valor da representação realista —  posição que teve em Adolphe Appia (1862-1928) e Gordon Craig* os maiores representantes.O movimento anti-realista tinha como principal objetivo a reteatra- lização do teatro. Ou seja, o público não devia esquecer nem por um momento que a ação representada é fictícia —  era uma revolta correspondente àquilo que o Abs- tracionismo* tinha realizado nas artes plásticas, ao afastar-se da produção da realidade. O teatro devia confessar publicamente o que é: disfarce, fingimento, jogo, sonho—  teatro.Copeau, Max Reinhardt, Charles Dullin, Louis Jouvet, Jean Vilar 1912-1971), Erwin Piscator 1893-1966), Brecht e muitos outros, cada um a sua maneira, mar caram suas produções com um estilo peculiar.A tarefa inicial do diretor é geralmente solitária. Sozinho ele escolhe a peça, levando em conta o grupo que dirige e o tipo de público a que se destina. E estrutura mentalmente o tipo de encenação a ser montada —  decisão da qual dependem suas ações posteriores, pois envolve toda a imagem da produção. Para tomá-la, o diretor precisa antes de tudo, com seu conheci mento e experiência, perceber a intenção principal do autor. “Todo diretor precisa ter a visão aguda de um artista, o ouvido de um músico e a consciência espacial de um dançarino”, diz Vera Mowry Roberts em The Nature o f  Theater.As rubricas do autor sobre pormenores cênicos e a respeito das personagens nunca são tomadas como regra. O diretor irá construir o espetáculo a partir de suas pró-
firias concepções (que em geral so- rem muitas mudanças, durante a produção).Quando o diretor, ao invés de usar seus recursos para expor a essência do texto, encara a peça escrita apenas como material-base para algo que deseja expressar, tende ao virtuosismo, p ois  se preocupa mais com sua própria idéia do que com a do autor. Stark Young assinala que um dos exemplos mais freqüentes é o de O Mercador de Veneza (1596); de Shakespearc, uma comédia típica de sua epoca, mas que freqüentemente (eria sido transformada na tragédia de um judeu sofredor.O diretor delineia os movimentos da peça (saídas, entradas,para- das) e áreas de representaçao. E elabora um esboço do plano de cena, a partir do qual discutirá o tipo de cenário, o papel da ilumina- çao e os figurinos.O ator e o elemento a quem, em geral, o diretor vai dedicar mais tempo. O que ele faz individual mente ou em conjunto precisa ser guiado pelo diretor para que haja unidade, equilíbrio, proporção e ritmo —  interação de cada ator com os demais e com o espaço 
crnico.

Num extremo encontra-se o diretor que deixa o ator solto e que, em lugar de dizer-lhe como deve realizar este ou aquele movimento, esta ou aquela inflexão, pergunta-lhe como acha que deveria fazê-lo; no outro está o que dita cada minúcia da representação. Mas a maioria dos diretores trabalha numa combinação desses dois sistemas. Com o último ensaio geral, o trabalho criativo do diretor está terminado e o espetáculo não mais lhe pertence, a nao ser que se disponha a reela- borá-lo permanentemente.
O prédio

A forma trapezoidal imperava na época de Ésquilo. Era assim, por exemplo, o Teatro de Siracusa, do qual se conservam indicações mais precisas. Esse tipo de edifício difere daqueles em semicírculo, comuns no século IV a.C., como o Teatro de Epidauro, posterior à

época áurea da tragédia, embora tenha chegado à atualidade como representativo da solução grega ideal.Em Atenas, as representações teatrais ocorriam inicialmente na praça do velho mercado. Cada ano, montavam-se —  em torno de uma plataforma (orquestra), onde ficavam os atores e o coro —  cadafalsos de madeira que suportavam ar- uibancadas para o público. Em 90 a.C., no curso de uma tragédia de Pratinas, as arquibancadas desabaram, provocando pânico e ferimentos em dezenas de pessoas. Depois desse acidente, o teatro foi transferido para a encosta sudeste da acrópole, no terreno consagrado a Diomso, onde permaneceu du rante séculos. Foi onde se levaram à cena as tragédias de Esquilo, Só- focles e Eunpedes, e as comédias de Aristófanes e de Menandro*.As partes essenciais do edifício teatral grego eram a orquestra, cujo

acesso era dado pelos parodoi (duas entradas laterais); e o thea- tron, o lugar dos espectadores, que inicialmente cercava a orquestra, mas com o tempo foi-se convertendo numa espécie de leque aberto em direção à encosta. Por razões de solidez, o theatron apoiava-se no flanco de uma colina. A skene, ou cena, era primitivamente uma simples barraca de madeira e pano onde o ator mudava de roupa segundo os papéis. Originalmente essa tenda era montada longe dos olhos do público; já no século V a.C., tinha sido transportada para o círculo da orquestra e sua fachada era mascarada por um tabi- que de madeira, aberto por uma ou várias portas. Cenário de fundo, a skene se constituía, até os tempos dos romanos, por uma fachada arquitetônica (em madeira e depois em pedra) que foi se tornando cada vez mais imponente. Na tragédia, ela indicava um palácio real; na
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O m étodo Stanislavski de interpretação è um dos m ais usados pelo elenco que integra o A ctor's Studio.

comédia, a fachada de uma casa.
À frente da skene estendia-se um estrado —  o proskenion  (“proscênio”) —  onde os atores se movimentavam e cujas dimensões oscilavam entre 2,5 x 2 e 3,5 x 4 metros. Na época helenística, à medida que o coro (e, com ele, a orquestra) foi perdendo a importância, o proskenion  foi aumentando de tamanho, jjara receber, além dos atores, os músicos e dançarinos. Os maiores edifícios foram construídos no século IV a.C. Os teatros de Epidauro, Eretria, Delfos, Siracusa e Taormina foram os primeiros teatros gregos em pedra.O caráter religioso das festividades cênicas na Grécia deu ao sacerdote de Dioniso um lugar privilegiado na platéia*; nos séculos III e II a.C., a marcada diferença de classes sociais inspirou os projetos que repartiam os espectadores em diversos lugares, com acomodações melhores ou piores, num espirito que iria persistir durante séculos. Foi a progressiva abolição dos privilégios, por um lado, e o

firoblema de espaço, por outro, que evaram a maioria dos teatros modernos a ter uma única platéia.O edifício teatral típico dos romanos era uma adaptação dos últimos teatros gregos. A grande diferença foi que já não se construía o 
teatro numa colina, mas num lugar 
plano. As dimensões do proscênio 0  diretor coordena todas as etapas da produção da peça. (B. Brecht.)

aumentaram e, como não houvesse mais o coro para atuar na orquestra, esta passou a ser ocupada pelas poltronas dos senadores. O palco e a platéia ligavam-se por uma passagem coberta, que era chamada de vomitoria.Os romanos foram os criadores da cortina, usada ao fim de cada ato e antes da apresentação. Um teto cobria o palco e a platéia, como proteção contra sol e chuva.
O público na cena

Na Idade Média não se criou nenhum tipo específico de edifício teatral. No século X , o drama litúr- gico confundia-se com o próprio ofício religioso, e sua apresentação fazia-se normalmente no interior das igrejas. Quando se observou a laicizaçao dos mistérios* medievais, o espetáculo foi transferido para o adro da igreja: o pórtico passou então a constituir o quadro arquitetônico do drama.Por volta do século XII os mistérios ganhariam a praça pública, onde duravam dias, em contínuo ambiente de festa popular. Todos os lugares da ação encontravam-se justapostos em cenários e as personagens deslocavam-se de lugar e de cena, segundo necessidades da seqüência.Uma das mais perfeitas sintonias entre dramaturgia e local de montagem ocorreria no teatro elizabe- tano. O Globe Theater de Londres, onde Shakespeare apresentava suas peças, tinha forma exterior octogonal com uma abertura no centro, a céu aberto. Outras construções da época eram circulares e também possuíam espaço sem teto. Junto às paredes, superpunham-se os balcões ocupados pela nobreza. O público popular permanecia em pé, na área descoberta. No meio dessa arena, colocava-se um estrado, sem proteção superior. Mas o fundo era coberto por um telhado que se ligava à estrutura do edifício e era sustentado por duas colunas no centro do palco, cuja parte superior era constituída pelo balcão, usado em algumas cenas —  como por exemplo em Romeu e Julieta (1593) —  e muitas vezes ocupado por espectadores privilegiados. Os intérpretes misturavam se praticamente aos espectadores e, no proscênio, deslocavam-se como se estivessem em diversos cenários (cortinas afixadas no fundo modificavam o ambiente de acordo com as necessidades da peça).
O palco fechado

Quando surgiu a chamada “cena italiana” (século XVI), observou-se a separaçao dos dois espaços fundamentais do teatro: o palco e a platéia. O palco fechou-se e distan- ciou-se do público, ocupando o lugar de um grande quadro, dentro de cuja moldura as personagens se moviam. Os espectadores dispunham-se em cadeiras diante dele, afastados por uma rampa que delimitava as areas.O palco comunicava-se internamente por espaços laterais, através dos quais os cenários eram trocados, ao fim dos quadros e dos atos. 
O público, que antes comungava
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bancadas pudessem ser dispostas em tomo de um círculo, quadrado ou retângulo para a representação. Com o espaço totalmente aproveitado, os cenários foram reduzidos a elementos cênicos essenciais e estabeleceu-se alguma intimidade entre público e cena. O palco deixou de ser um lugar especial para se confundir com o chao da sala; e os refletores para a iluminação da área de representação passaram a ser distribuídos pelo teto.A mudança na relação ator-au- diência, que levou à rejeição do palco tradicional, foi conseqüência da revolta contra o ilusionismo teatral e o palco realista. A maior parte dos encenadores modernos tomou consciência desse problema e uma série de pequenos teatros foi construída para atender às novas
E in ?919, Max Reinhardt aboliu o palco fechado e instalou, em seu teatro de Berlim, um grande proscênio que se lançava em direção à platéia. A idéia do palco avançado provou ser eficaz e inspirou projetos da vários edifícios teatrais na Europa e América. Os prédios que incorporaram esse tipo de palco são conhecidos como teatros de “palco aberto”.Novas experiências têm permitido a construção de teatros tão flexíveis que os espaços para a platéia e para os espectadores variam de acordo com a produção. As características da montagem chegam mesmo a determinar a construção de edifícios próprios. Dessa forma, ao lado de grandes teatros à italiana especializados em musicais, coexistem pequenos e médios teatros, dotados da necessária flexibilidade para a diversidade de encenações contemporâneas: servem tanto à intimidade de uma peça de Ibsen quanto às fantasias arquitetônicas de Jean Genet.

Os elementos visuais
Integrantes da grande comunidade teatral, cenógrafos, figurinis- tas, iluminadores e o chamado “pessoal das coxias” (contra-re- gras, marceneiros, eletricistas) tornaram-se muito importantes na produção de uma peça.Desde o V século a.C., as convenções sobre cenografia e indumentária, inclusive máscaras, definiam, em princípio, as personagens. Assim, por exemplo, quando uma figura vestida de branco entrava em cena pelo lado direito e parava diante do pórtico de colunas montado sobre vários degraus, isso significava que um banido (o branco era a cor do exílio) tinha chegado ao estrangeiro, viajando pelo mar, e estava diante de um palácio.Além das convenções que diziam respeito à cor das vestimentas e às características das máscaras (se eram de homens, mulheres, jovens ou velhos), havia outra que nascera das próprias condições topográficas do teatro ateniense. Como o espectador tinha a sua direita o porto do Pireu e a praça do mercado, e a sua esquerda os subúrbios e o campo, o acesso pelola d o  d ire ito  d izia  resp e ito  a perso-nagens da própria cidade ou a es-

da mesma luz (sol, velas ou tochas) da cena, pouco a pouco ficou envolto na penumbra, enquanto o palco se iluminava.No século XVIII, muitos espectadores privilegiados eram admitidos no interior do palco, o que reduzia o espaço do ator. Coincidindo com o advento da ópera*, a cena italiana teve que abrigar os músicos, colocados no fosso da orquestra, entre o palco e a platéia.Grande parte dos teatros da época possuía luxuosos saguões e amplos corredores internos, para o passeio dos espectadores nos intervalos. Em torno da platéia ficavam instalados camarotes e frisas, que, mal situados, nem sempre permitiam boa visibilidade. Essa restrição, porém, não chegou a causar grandes problemas. Para a maior parte do público dessa época, ir ao teatro significava cumprir uma etiqueta. Grande número de freqüentadores passava uma boa parte do tempo discutindo negócios, bebendo e jogando na antecâmara de suas frisas e camarotes. Esse tipo de teatro conseguiu sobreviver ainda no século XX.
Por um teatro moderno

Na década de 1920, Erwin Pis- cator encomendou a Walter Gro- pius* (1883-1969), diretor da Bau- haus*, um projeto que atendesse a sua concepção do Teatro Total.Gropius começou por abolir a separação entre lugares privilegiados e galerias. Segundo ele, o objetivo do teatro nao era “o amontoado material de refinadas instalações e truques técnicos, mas todos são apenas meios para lograr que o espectador entre no acontecimento cenico e que o lugar que ele ocupa se assimile ao da ação, sem que esta se lhe escape por detrás da cortina”.O diretor teria possibilidade de utilizar, na mesma representação, o cenário de fundo, o proscênio ou a arena, separada ou simultaneamente. O teatro, ovalado, apoia- va-se em doze finas colunas. O ambiente de uma das extremidades do vai dividia-se em três partes, dirigidas como tenazes para as primeiras filas da platéia. Uma pequena plataforma circular, diante do cenário e envolvida pelas fileiras de cadeiras, poderia ser utilizada corno parte da platéia, ou como proscênio, aumentando o contato entre o ator e o público. O piso das cadeiras podia fazer uma volta de 180 graus; a plataforma deslocava-se para o centro, transformando o teatro em circo ou arena. Embora nunca chegasse a se concretizar, todos os teatros flexíveis da atualidade retiveram ensinamentos desse projeto.A difusão dos teatros de arena foi a princípio uma tentativa de minimizar os custos das montagens. O luxo dos antigos edifícios tornava as encenações proibitivas e eles não favoreciam a intimidade entre ator e espectador, colocada em evidência desde fins do século XIX.O teatro de arena ressurgiu, coma van taaem  de adap tar-se  a q u a lquer sala onde cadeiras ou arqui-

Todo espetáculo é m arcado pelo estilo da direção. (J .- Louis Barrault.)

O bom aproveitam ento do espaço cênico é fundam ental. ("O  Rei da V e la".)

É raro o autor que. como lonesco, participa dos trabalhos de encenação.
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trangeiros que vinham por mar. Do 
lado esquerdo entravam personagens do campo, ou estrangeiros que viajavam por terra.Até a Idade Média, o teatro usou normalmente a máscara. Ligada ao culto dionisíaco (Dioniso era o próprio “deus-máscara”), era inicialmente zoomorfa, mas Téspis a an- tropomorfizou e Esquilo pintou-a de várias cores. Seu aprimoramento expressivo, no entanto, relaciona-se ao desenvolvimento das artes plásticas. Com Fídias*, o modelado começou a traduzir sentimentos e a mascara perdeu a única expressão que tivera —  o R ictus —  e que se repetia uniformemente em rostos alegres ou dolorosos. Excepcionalmente caracterizava um indivíduo; quase sempre representava um tipo: rei, guerreiro, jovem. A máscara individualizava-se quando o autor queria transmitir uma imagem particular, como por exemplo Edipo com olhos vazados, para exprimir a cegueira.

Uma série imensa de recursos era usada para criar falsos ventres, seios e nádegas. Esquilo (responsável pela vestimenta na tragédia) criou a túnica longa, com cintura alta para encompndar o talhe, enchimentos nos ombros e enormes coturnos para alçar os atores à estatura gigantesca dos heróis. Criou também um grande número de vestimentas, cuja cor, bordados e emblemas definiam a categoria da personagem. Púrpura e açafrão eram as cores da nobreza; branco e negro significavam infortúnio e luto.
Figurinos simbólicos

Na Idade Média, sem qualquer preocupação com a época da ação, a escolha da indumentária regia-se pela magnificência. Deus era vestido como um bispo; Pilatos, como um rico senhor ou magistrado. Al- fieri* passou a cobrir heróis gregos com os trajes do século XVIII. Seu Orestes, por exemplo, entrava no palco calçando botas, com longos cabelos e espada à cinta.A preocupação com a verossimilhança na indumentária só se observou a partir do século XVIII. Mas a tentativa de fazer do palco uma cópia da realidade aconteceria na segunda metade do século XIX, quando foi introduzida a corrente realista no teatro.Meyerhold foi um dos primeiros a mudar a concepção dos figurinos no século XX. Seu prozodejda  (vestuário de trabalho do ator) constituía-se por calça e camisa de operário, que se completava, segundo o papel, com diversos acessórios. Essa roupa poderia servir tanto a uma personagem nobre quanto a um escravo. Ainda na década de 1920, Meyerhold adotou também a maquilagem para definir os traços característicos das personagens, revestindo-as de aspectos visuais com uma estilização e um simbolismo que remontavam à Commedia delrArte.A lição de Meyerhold foi assimilada pelo teatro contemporâneo, que atribui à indumentária acentuado papel simbólico. (O teatro de Arena de São Paulo, a partir da montagem de Zumbi, em 1965, uti
lizou uma indumentária despojada,

tal como o prozodejda: diante do público, os atores mudavam pequenos pormenores emblemáticos da vestimenta, sugerindo ao espectador, imediatamente, o caráter da personagemassumida.)A importância e o estilo do cenário ou dos figurinos variam geralmente segundo a direção ou os princípios do grupo responsável pela encenação.A indumentária raramente é uma reconstituição histórica. Com mais freqüência é símbolo, estilização, síntese da personagem, coerente com todos os outros elementos cênicos da montagem. Assim, a escolha do figurinista não é unilateral. E parte de um trabalho de equipe e como tal se articula aos demais aspectos da produção.
O palco iluminado

Quando o espetáculo se encerrou numa sala, impôs-se o problema da iluminação artificial. Velas e azeite, inicialmente, e depois o gás serviram à iluminação, que atuava em três direções: do alto, fornecida pelas gambiarras; dos lados, pelos tangões; de frente e de baixo, pela ribalta. Não havia jogos de luz: a iluminação reduzia:se à função de fornecer claridade à sala e à cena.Quando a luz elétrica começou a ser utilizada, na segunda metade do século X IX, não desempenhou imediatamente qualquer papel na valorização do drama.Foi Richard Wagner* quem descobriu as possibilidades da luz durante a representação de suas óperas, em 1876, quando mergulhou a sala na escuridão, iluminando apenas o palco. A extinção da luz da platéia correspondia a um impulso em direção ao ilusionismo; obscurecido e mantido num estadp parcial de hipnotismo, o espectador tornava-se mais receptivo à ação dramática. Essa medida seria ado
tada, pouco a pouco, em toda a Europa.Contudo, ao mesmo tempo que a luz colaborava para o ilusionismo, tendia tambem a superá-lo. Iluminado, o palco mostrava suas imperfeições, o telão pintado, os rochedos de papel, tornando caduca a magia cenográfica tradicional e exigindo reforma total do material decorativo.Quando a luz deu ao espaço a sua consistência e conferiu ao volume sua realidade pelo jogo de contrastes e sombras, tornou-se necessário o cenário construído.Em 1895; Adolphe Appia escreveu A  Encenação do Drama Wagneriano, compendio das técnicas de iluminação cenica moderna. O teatro começava a tomar consciência da importância da luz: “Ator, espaço, luz, pintura: todas as tentativas modernas de reforma cênica implicam este ponto essencial, isto é, a maneira de tornar a luz todo- poderosa, e, através dela, dar ao ator e ao espaço cênico seu valor plástico integral” .Projetores, refletores, lanternas de horizontes, lâmpadas de vapor gasoso e fluorescência já tinham sido inventados: restava, pois, experimentar as técnicas. Essa foi a tarefa de Reinhardt e dos expressio- nistas, que fizeram da luz um meio

O edifício teatral foi uma das preocupações dos antigos: a form a sem icircu
lar era a m ais utilizada por propiciar ao público uma boa visão.

Os teatros de ópera ainda se inspiram na tradicional "cena ita liana".
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Atrás dos bastidores, uma decisiva colaboração na produção de um a peça.

planos temporais, onde a interpenetração cênica de passado e presente secionava a sucessão linear dos acontecimentos. Sua realização não teria sido possível sem um cenário construído em vários planos e uma iluminação que isolasse cada

cena, atribuindo-lhes um tempo e um espaço determinados.
O teatro e sua missão

Na Grécia clássica, o teatro era parte de uma celebração religiosa. Ele se desenvolveu a partir do ritual e as representações (as grandes dionisíacas, as heneanas e as dionisíacas rurais) eram parte dos festivais em honra a Dioniso.Durante uma semana, as atividades da cidade eram suspensas e todos —  população e visitantes —  assistiam aos acontecimentos do festival. Antes da aurora, o povo alinhava-se nas entradas do teatro de Dioniso, ao pé da acrópole, es-
Íierando para entrar, munido de arnéis, almofadas e chapéus de sol.As histórias da tragédia eram todas conhecidas e cultuadas. Por isso, os aspectos formais e visuais desenvolveram-se com grande intensidade no teatro grego.Logo após a apresentação de três tragédias, a área de representação era tomada por homens vestidos de sátiros. Por convenção, apresentava-se uma peça satírica do mesmo poeta trágico a cuja trilogia o povo acabara de assistir. O drama satírico era uma forma burlesca da tragédia que o precedera.O dia seguinte do festival era reservado à comédia, à qual as mulheres —  exceto as cortesãs —  não tinham acesso. Irreverente e obscena, a comédia atacava as instituições e as pessoas notáveis e sua fábula era, ao contrário da tragédia, desconhecida da audiência.A tragédia (mostrando agonia e luta contra o destino) e a comédia (discursiva e atual, da qual o drama satírico poderia ser considerado uma forma) foram adotadas integralmente pelos romanos, mas sem qualquer vinculo religioso.

Tratava-se de teatro secular, lúdico, que enfatizava principalmente a forma cômica, não à maneira da velha comédia política de Aristófa- nes, que era bastante particular em relaçao a seu tempo. Relaciona- va-se mais à comédia de caracteres de Menandro, Dífilo e Fileníon, da Grécia dos séculos IV e III a.C.Para conquistar o povo, que preferia espetáculos circenses e mimos improvisados, a comédia adotou o modelo grego, mas inseriu motivos familiares aos romanos, vivificando as personagens com traços acentuados de sátira.Disfarces, reconhecimentos, tra- vestimentos, truques de escrayos, obscenidade, pouca sutileza psicológica, muito vigor e colorido, eram os componentes da comédia latina. (A tragédia, da qual Sêneca* foi o maior representante, tinha público restrito, recrutado na aristocracia.)O teatro romano desapareceu quase ao mesmo tempo que a glória do Império, para ressurgir quinhentos anos depois, inspirado no cristianismo*.Sua intenção tornou-se apologética: ensinar o mistério da salvação da alma. Por volta do século XIII, uma longa série de histórias bíblicas, do Gênesis ao Apocalipse, constituía os ciclos representados no dia de Corpus Christi, na praça do burgo.A estrutura das peças medievais continha ao mesmo tempo traços de tragédia, comédia e farsa*, conciliando-os às vezes num único episódio. Tão vasto era seu poder didático que a técnica passou a ser utilizada para mostrar a vida de santos e as “moralidades” (que representavam abstrações como a gula e a luxúria). Mas eram comuns também as peças folclóricas ou farsas (como Maistre Pierre Pa -

de múltiplas possibilidades, instrumento cenico e criador de atmosferas.A eletricidade deu à luz possibilidades inesgotáveis. Proporcionou uma iluminação cuja intensidade ê variável e regulável e permitiu difundir em cena uma luz ambiente modificável, de acordo com o es- miuçamento psicológico das personagens.Pelo jogo de feixes dos projetores foi possível salientar e valorizar elementos do material cênico ou isolar cada ator; criar hierarquias* concentrando a atenção do espectador sobre a área de representação.A luz pôde substituir um cenário, projetando sombras e imagens fotográficas; permitiu traduzir ó desenvolvimento psicológico do drama, criando um cenário interior, acentuando o caráter do material cênico (cenários e figurinos).Além de tudo, a iluminação conferiu à peça um desenrolar cinematográfico, com a técnica dos gran-' des planos; permitiu ao atõr desaparecer progressivamentte, envolvendo-o em sombra, isolando uma personagem num feixe luminoso, fazendo da cena apenas um espaço abstrato onde se criam, sucessiva ou conjuntamente, diversas áreas dramáticas.
No teatro moderno a luz é fundamental. Sem os seus recursos, a dramaturgia contemporânea não poderia concretizar muitas de suas técnicas, como, por exemplo, o flashback, presente na obra de autores como Arthur Millef (1915- ) e Nélson Rodrigues (1912- ). Este, em Vestido deNoiva  (1943), entrecruzou vários A ilum inação e o cenário perm item  a colocação de diversos mundos paralelos no palco. ("Vestido de N oiva".)
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thelin, na Françá), que eram pura
mente seculares na intenção, e se tornaram precursoras da arte teatral renascentista.

A herança medieval
As “moralidades” herdadas dos ciclos religiosos medievais fizeram carreira ao longo da Renascença*. Marcaram a obra do português Gil Vicente* e o “teatro de ouro” espanhol dos séculos XV e XVI.“O mundo é um teatro (El gran teatro dei mundo), cujo diretor é Deus” —  escreveria Calderón* de la Barca, em cuja obra toda história, particular ou universal, é referida à história sagrada: toda vida humana é parte de um espetáculo em que “todo o mundo” desempenha o papel prescrito por Deus.O teatro de ouro” espanhol, como o teatro medieval, é didático e maniqueísta. Mostra que o bem e a fé católica levam à salvação da alma e o mal e a irreligiosidade condenam o homem à danação eterna.Quando os conflitos são profanos, a devoção não é menos religiosa, pois o rei é, a sua maneira, uma espécie de deus que algumas vezes desce das alturas de sua posição para semear a justiça entre os homens, como em O Alcaide de Zalameia  (1640), de Lope de Vega.O Brasil conheceu esse teatro didático e religioso na época da colonização, através dos autos de José de Anchieta*. Instrumento de cate- quização, o teatro jesuíta apoia- va-se nas lendas dos mártires e dos santos, incluindo histórias do Velho Testamento e da mitologia clássica, mostrando em cenas horripilantes as conseqüências da heresia e da maldade.A difusão do espírito secular que marcou a Renascença acompa- nhou-se de uma enfatização da dignidade e do valor do indivíduo, suas habilidades e potencialidades infinitas. A fusão do humanismo grego e da teologia cristã mostrava o homem, mais uma vez, como “a medida de todas as coisas”.
Ao drama religioso medieval juntaram-se gêneros profanos, como a tragédia, a comédia, a pe- ça-crônica, a pastoral, a tragédia à moda de Sêneca, a comédia satírica, a comédia improvisada, a comédia de intriga, a peça de capa e espada, e muitas outras formas.Os gêneros profanos desenvolveram-se rapidamente, do século XIV  ao XVII. Mas a herança medieval observou-se ainda com bastante insistência no teatio de alguns países, como a Inglaterra e a Espanha, onde a peça histórica triunfou.Assim como mártires e santos haviam povoado as peças cíclicas medievais, novos heróis seculares, como Ricardo III, passaram a ser revividos de maneira episódica similar. A estrutura medieval admitia a mistura de efeitos cômicos e trágicos, e a peça-crônica utilizaria a mesma fórmula. Desse modo se explica por que Shakespeare criou uma personagem como Fallstaff 

para uma peça séria (Henrique IV) e por que as unidades de tempo, lugar e ação nunca chegaram a ser rígidas.A Espanha criou um gênero ca-
A produção teatral desenvolvida durante a Idade M édia caracterizava-se por ser didático-religiosa: representava  
passagens da Bíblia e visava à catequese. Esse espírito influenciou m uitos teatrólogos posteriores.
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racterístico com as peças de capa e espada, uma glorificação à intrepidez do herói, capaz de suplantar todas as formas de obstáculo. Um exemplo é a peça O Burlador de Se- vilha (1630), de Tirso de Molina*, onde as intrigas, as identidades trocadas, os movimentados casos de amor secreto, apresentavam-se numa rápida e caótica sucessão de cenas.O ressurgimento do interesse pelos escritores clássicos traduziu-se numa série de peças inspiradas nos autores gregos e latinos, sobretudo na Itália, cuja cultura herdara mais nitidamente aquela tradição. Desse período é A Mandrágora (1520), de Maquiavel*, além de várias obras baseadas nos modelos explorados por Sèneca.Na Renascença, a Commedia dell’Arte atingiu elevado índice de popularidade. Por suas características de improvisação, aproximava-se do mimo, com ação em vá rios tempos (de uma noite a anos), muitas personagens e histórias paralelas.Outra forma teatral típica da Renascença foi o drama pastoral, como A m inta  (1573), de Torquato Tasso*, parte das representações cortesãs numa época em que eram moda os idílios pastorais.
Um teatro enquadrado

No fim do século XVII, os tea trólogos franceses faziam uma séria crítica à obra de Shakespeare: a falta de unidade de tempo e espaço. Logo depois, em nome da Poética de Aristóteles, construíam regras, normas e critérios que mostravam uma preocupação em restaurar os ideais clássicos greco-ro- manos e se expandiram para fora da França, chegando ate a Inglaterra.Quando o Classicismo invadiu os palcos ingleses, o teatro shakes- peariano passou a ser enquadrado nas regras francesas: as cenas cómicas foram removidas das tragédias, por considerar-se que “violentavam” a unidade de açao.Richelieu*, Luís* XIV e a Academia Francesa converteram-se em árbitros absolutos da linguagem literária. O ideal aristotélico foi revivido com pequenas modificações. O teatro orientou-se em direção a um estilo mais literário, fechado e vigoroso, onde pontificavam dois 
poetas: Corneille* e Racine.Molière, na mesma época, inspirava suas personagens na sociedade. O avarento, o misantropo, as preciosas ridículas, o tartufo, o burguês fidalfo que ele retratava não eram recrutados naquele nobre e sofisticado público que freqüentava os teatros franceses; eram membros de outra classe, que se afirmava de maneira irreversível. Quando a aristocracia francesa riu de O Burguês Fidalgo (1670), não adivinhava a força da classe que 
um século depois lhe tomaria definitivamente o lugar.

O final feliz da burguesia
A última metade do século XVIII marcou a democratização das audiências teatrais: burgueses, funcionários e soldados passaram a "C a s a  de B o n e c a s ", de Ib sen , re fle te  um  te a tro  com  p re o c u p a ç õ e s  soc ia is .

constituir uma clientela fixa. E o teatro, na medida em que os patrocínios reais lhe foram retirados, dependeu cada vez mais do apoio desse novo público.Quando a burguesia invadiu o teatro, novos tipos de peças passaram a predominar, com tragédias domésticas, escritas em prosa, numa linguagem cotidiana e da classe média. As personagens viam-se às voltas com dificuldades, até o final, quando, por força de suas qualidades ou de um golpe de sorte, tudo acabava bem. O Mercador de Londres ( 1731), de George Lillo (1693-1739), e M iss Sarah Sampson  (1755), de Lessing*, ilustram o gênero.O drama burguês passou ao século X IX  como melodrama, repleto de incidentes espetaculares, vilões e heróis, e desfechos com recompensas e punições na exata e necessária medida. Guilbert de Pi- xérécourt (1773-1844), autor de Celina ou A  Filha do M istério (1800), foi um dos representantes do gênero criador de suspense, introduzindo em suas peças fantasmas, cavernas e duelos.Paralelamente, o Romantismo invadia o teatro e proclamava Shakespeare o supremo gênio da cena. Abrindo para o teatro um mundo mais amplo que o de Racine, as personagens foram colocadas numa seqüência de cenas soltas em meio a um tratamento inteiramente livre para espaço e tempo.O palco europeu, na primeira metade do século XIX, transforma va-se num mundo fantástico, re-

Expressando a ideologia do século de ouro espanhol, a figura do rei entrou em  cena como supremo juiz.
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pleto de heróis fascinantes, aventuras e truques. No século X X , o produto mais próximo desse gênero seria o musical*, em particular o encenado pela Broadway.
A arte imita a vida

Já na segunda metade do séculoX IX , o Romantismo francês estava sendo substituído pelas chamadas “peças bem feitas ’, de Victorien Sardou (1831 -1908), Eugène Scribe* e Alexandre Dumas* Filho. Este deixaria um dos majs representativos trabalhos no gênero: A  Dam a das Camélias (1852).Romântica, moralista, escrita em prosa, mas com o rigor da construção poética, a piècebien-faite  tinha cinco atos: o primeiro devo

tado à exposição; o segundo e o terceiro, ao desenvolvimento; o uarto, ao clímax; e o quinto, ao esenlace. Scribe e Sardou aperfeiçoaram a forma de tal maneira que o argumento e o enredo acabaram por prevalecer sobre todos os outros elementos típicos.
Em 1873, quando Émile Zola* afirmava que o teatro morreria se não se tornasse realista, queria dizer que era preciso levar à cena problemas reais de indivíduos 

reais, sem nenhum parentesco com os heróis ideais do teatro da época. Propunha se levar à cena um ho- mem-animal, condicionado pela hereditariedade e pelo meio, tal como o concebiam as ciências biológicas. Cabia ao dramaturgo o papel de cientista, na medida em que

deveria se tornar um observador objetivo e neutro.O efeito mais imediato do Realismo e do Naturalismo foi despertar a atenção dos dramaturgos para problemas ainda inéditos no palco. A sociedade passou a ser esmiuçada e desmascarada, nascendo o drama de idéias e a peça de tese.Ibsen e George Bernard Shaw, por exemplo, colocaram em questão as doenças venéreas, a posição da mulher, a poluição da agua, a prostituição, a indústria bélica e outros temas, o que desencadeou protestos do público e da crítica.A corrente naturalista provocou ainda a “desdramatização” do teatro, para tornar consciente ao espectador o fluir monótono da vida cotidiana. As peças de Tehecov e

Maeterlinck, por exemplo, são significativas dessa corrente, embora Tchecov se tivesse mantido fiel à temática realista, enquanto Maeterlinck jamais deixava de acentuar os aspectos simbolistas do teatro.
Para além da realidade

% O Simbolismo* negou à realidade sensível qualquer valor em si mesma. Apenas os símbolos importavam como tradutores de outra realidade menos tangível e mais verdadeira: a do pensamento subjetivo.Todos os elementos tradicionais da dramaturgia —  caracteres, conflito e progressão dramática —  estão ausentes do teatro simbolista.Strindberg foi mais longe quando fez das personagens materializações de ideias abstratas. Em sua peça Caminho de Damasco, a personagem “Desconhecido” divide-se, em diferentes fases de sua própria identidade, em “César”, Louco” e “Mendigo”. Era uma reminiscência da “moralidade” medieval, que personificou as abstrações.Essa tradição seria retomada pelo Expressionismo*, em autores como o americano Elmer Rice*.O Expressionismo criou um teatro onde se procurou aproveitar plenamente a luz, o som, o movimento, a cor e o volume, como instrumentos a serviço da projeção da ação dramática. Tal concepção derivou do “teatro total” que Wagner preconizara na segunda metade do século XIX. De acordo com ele,
fialavras e gestos, sons e luzes, vo- umes e cores, movimentos e ritmo, e todas as formas de expressão artística deviam ser conjugados para dar ao espectador uma visão total do universo.A concepção wagneriana iria influir nas encenações do Simbolismo, do Expressionismo e nas montagens de autores como Paul Claudel*.Nova ruptura com a dramaturgia tradicional seria devida ao Da- daísmo* e ao Surrealismo*, que rejeitavam todos os compromissos com o teatro reali sta, convencional. Alfred Jarry*, com a encenação de Ubu R ei (1896), foi o primeiro a fomentar uma satira virulenta contra a arte teatral da época.Seguindo sua trilha, Tristan Tzara (1896-1963) chocou os espectadores com A  Primeira A ven tura Celeste do Senhor Antipi- ryne, cuja caricatura de linguagem serviria de inspiração para o teatro do absurdo.A superação do naturalismo pelo exagero, a caricatura, a abstração e a distorção foi obra dos dadaístas e surrealistas, mas a concepção de uma arte teatral, fecunda e revolucionária, própria do séculoX X , é atribuída ao teatrólogo An- tonin Artaud*.

Por um teatro total
Convencido de que o público pensa antes de tudo com seus sentidos, e que se torna absurdo apelar somente à razão (como faziam os dramas psicológicos), o teatro da crueldade de Artaud propôs um espetáculo total, em que a palavra
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deixou de ser o mais importante recurso do ator, subordinando-se à expressão corporal.O teatro deveria extrair tudo quanto pudesse encontrar nas expressões coletivas do amor, crime, guerra ou loucura, se desejasse recobrar seu sentido de necessidade. “Queremos transformar o teatro numa realidade verossímil e que seja para o coração e para os sentidos uma mordedura concreta que acompanha toda a verdadeira sensação.”Para poder alcançar a sensibilidade do espectador, Artaud preconizava um espetáculo que, em vez de transformar a cena e a sala em dois mundos fechados, sem comunicação, estendesse suas ondas visuais e sonoras sobre a massa inteira da audiência. Seu objetivo era ressuscitar a idéia do espetáculo total, ritual, que só existiu enquanto o teatro manteve a função religiosa.Saído das fileiras do Surrealismo, por volta de 1925, Artaud tentou sua aventura numa única encenação: Os Cenci (1935), adapta
ção de textos de Shelley* e Sten dhal*. Mas suá influência pesaria sobre toda uma geração de dramaturgos e encenadores.

A pluralidade de tendências
O teatro político partiu de várias experiências de Erwin Piscator, de quem Brecht foi colaborador. Desde 1919, Piscator lutou pela criação de um teatro que situasse o homem contemporâneo no contexto histórico, preparando o terreno para uma concepção capaz de exprimir “não as relações ao homem consigo mesmo, nem com Deus, mas as suas relações com a sociedade”.Piscator preconizou a projeção de gráficos, estatísticas, legendas, documentários, para situar as personagens dentro do quadro político e social que as condiciona.Esse processo foi usado pelo teatro épico de Brecht, também pelo Living Newspaper que foi fundado nos Estados Unidos em 1936: a partir de fatos, os atores apresentavam sketches, onde a leitura de notícias alternava-se com a sua ilustração dialogada.Desde o fim da Primeira Guerra, o teatro assistiu ao engajamento político de vários autores e encenadores. Já em 1919, Kurt Phintus, ligado ao Expressionismo, dizia: “Chegou um tempo em que a arte não permanece isolada e apartada das outras possibilidades de expressão do espírito humano; ( . . . )  já não se trata da habilidade artística, mas da vontade, do querer da humanidade. A arte desemboca no ético, no político —  quem sabe se num sentido favorável à artej mas certamente num sentido favoravel à humanidade”.Pirandello* veio trazer em 1921, com Seis Personagens à Procura de um Autor, a interseção dos planos de ficção e realidade, a pluralidade do ser, o teatro dentro do teatro, que marcaria profundamente toda uma época do palco moderno.
A desintegração da personalidade e sua pulverização foi trabalho de autores como Eugene

O Grupo Oficina, de São Paulo, e o Living Theater, de Nova York, utilizariam  
as concepções de teatro to ta l idealizadas por Grotovski e Artaud.

O’Neill, que fez as personagens colocarem máscaras quando representavam sua personalidade aparente e convencional, e retirá-las quando deviam revelar toda a nudez de seu caráter.Anticonformista, recusando a linguagem e as fórmulas do drama psicologico de descendência naturalista, o teatro de vanguarda surgiu no fim da Segunda Guerra como mais uma força demolidora. Seus principais apóstolos são Samuel Beckett, Jean Genet, Arthur Adamov (1908-1970) e Ionesco*, que descendem em linha direta de Jarry* e Artaud.O estilo dos autores de vanguarda, geralmente chamado de absurdo, sofreu influências também da filosofia existencialista.Ionesco rompeu com os gêneros tradicionais. Trágico e farsa, prosa e poesia, realismo e fantástico, cotidiano e insólito, são alguns dos princípios contraditórios que constituem as bases do seu teatro.
Um teatro pobre, mas vivo
Jerzy Grotovski (1933- ), diretor do Teatro-Laboratório de Wroclan, na Polônia, propôs na década de 1960 uma nova concepção: o teatro pobre. Eliminando o supérfluo, descobriu que o teatro pode existir sem maquilagem, indumentária, cenografia, espaço reservado à apresentação, iluminação e efeitos de som. Baseia-se na relação ator-espectador, desafiando a noção de teatro como síntese das artes e rejeitando as possibilidades cênicas da literatura, da arquitetura, da indumentária e também da iluminação.Prescindindo da planta tradicional cena-público, cada produção cria um novo espaço para atores e espectadores, logrando uma infi-

Como tendência cada vez m ais acentuada, o espetáculo abandona o espaço fechado e tom a as ruas e as praças.
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Tecidos embrionários: a chave do crescim ento. (Trigo recém -germ inado.)

nita variedade de relações: os atores podem atuar entre os espectadores, colocando-se em contato direto com o público e dando-lhe um papel decisivo no drama; podem-se construir estruturas entre os espectadores e incluí-los na arquitetura da ação. Desse modo, é possível estabelecer uma infinidade de relações a partir da idéia de que o teatro não e senão o encontro do espectador com o ator.As concepções de Artaud e Gro- tovski geraram uma série de experiências. O happening*, desde 1959, procurou romper a barreira entre arte e vida. Grande parte do teatro off-ofif-Broadway —  como o Living Theater (1951), de Julian Beck (1925- ) e J. Malina (1926- ), e o Open Theater (1963) — , as encenações de Peter Brook (1925- ) na Inglaterra e em outros centros, e algumas experiências do Teatro Oficina, de São Paulo —  como a encenação de G radas, Senõr (1972) — , seguem os princípios de Artaud e têm pontos de contato com o teatro pobre.O texto é dispensado, nos moldes convencionais, para se tornar uma colagem de criação coletiva, que se manifesta também nos gestos, nos sons, nas canções, nos acessórios. Adotada essa concepção, o cenário tende a não existir, porque o espetáculo pode se adaptar a qualquer espaço, fechado ou ao ar livre.O teatro sai das quatro paredes para tomar as ruas e as praças. O Bread and Puppet Theater, que foi fundado em Nova York em 1961 e se utiliza de marionetes que chegam a 3 metros de altura, tem uma estrutura tão flexível que se exibe tanto em recintos fechados quanto nas ruas. Revivendo o mimo ambulante da Antiguidade, o Bread and Puppet Theater chega de improviso às praças, monta sua cena e se exibe para a multidão curiosa que naturalmente se aproxima.Por contestação às idéias e formas do teatro comercial da Broad- way, o teatro off-off-Broadway condenou-se a ser um teatro pobre e ao mesmo tempo transformou-se num teatro de criação. Como todo teatro moderno, tenta o supremo esforço de inventar um mundo mágico, onde o homem experimente todos os níveis: a animalidade, o pensamento, os sonhos. O aspecto ritualístico que se observa numa grande parte desse teatro remete-o as origens. “Em caso de perigo”, diz Enrique Vargas (1941- ), diretor do Gut Theater, de Nova York, “eu gostaria que os homens corressem para o teatro, como antigamente corriam para as igrejas.”

VEJA TAMBÉM: Absurdo, Teatro do; A tor; A uto; Brasil —  Teatro; Cenografia; Classicismo; Comédia; Commedia deli A rte; Dadaísmo; Direção; Drama; Épico, Teatro; Éxpressionismo; Farsa; Grécia Antiga; Happening; Marionetes; Medieval, Arte; Mímica; Musical; Naturalismo; Ópera; Platéia; Popular, Arte; Público; Realismo; Roma Antiga; Romantismo; Sátira; Simbolismo; Surrealismo; Tragédia.

Tecidos Vegetais

Tecidos são conjuntos de células* com características de diferenciação e origem similares, e que desempenham um mesmo papel no organismo dos seres vivos.Nos vegetais, são muito importantes os tecidos embrionários (me- ristemas) constituídos de células que se dividem e que dão origem a outros tecidos. Assim, são responsáveis pelo crescimento global da planta.Os meristemas são encontrados em diferentes órgãos. O embrião das sementes é constituído por tecidos meristemáticos que, na época da germinação, reiniciam o metabolismo* e produzem novas células ue irão compor os tecidos adultos a plantinha em crescimento.0  caule de uma planta cresce do ápice, e não da base —  onde existe uma gema ou broto formado de tecidos embrionários. N as axilas de cada folha encontram-se as gemas axilares, formadas por meristemas, que dão origem aos ramos laterais e às flores.No ápice das raízes, os tecidos embrionários não formam gemas

ou brotos; em vez disso, são protegidos por uma espécie de capuz (a coifa). Além dos meristemas apicais (situados no ápice) e axilares, certas plantas apresentam meristemas intercalares, zonas embrionárias localizadas nos nós do caule e que permitem o crescimento de internos por um período mais longo (como em certos bambus e plantas herbáceas).Em plantas que apresentam crescimento secundário em espessura, como dicotiledôneas* e gimnosper- mas*, forma-se no interior de caules e raízes outro tecido embrionário, o câmbio, disposto como cilindro oco entre a porção mais lenhosa e a casca. Produzindo^ mais lenho para o interior, o câmbio provoca o aumento do diâmetro da madeira; produzindo mais líber para fora, renova os elementos da casca.Uma célula meristemática pode interromper seu comportamento embrionário e diferenciar-se, transformar-se numa célula com funções específicas. Em alguns casos especiais, contudo, células já diferenciadas retomam ao estado embrionário, originando um meristema secundário.Arredondadas nas gemas e alon- adas no câmbio, as células em- rionárias possuem finas paredes celulares compostas por pectinas e

celulose. São ricas em protoplasma, com núcleos relativamente grandes.
Revestimento e sustentação
Os tecidos “permanentes” de uma planta classificam-se segundo suas características celulares e funções. Um dos importantes üpos de tecidos é o de revestimento, como a epiderme e o súber.Revestindo folhas, flores e frutos, além de caules e raízes jovens, a epiderme é freqüentemente formada por células achatadas e aclo- rofiladas, providas de uma cutícula de natureza graxa que impermeabiliza a juperficie e reduz a perda de água. As vezes apresenta estruturas mais complexas —  pêlos simples ou glandulares, escamas, etc. —  e, no caso das folhas, células especiais que delimitam minúsculos poros superficiais (estômatos), responsáveis pelas trocas gasosas com a atmosfera. Em certas epidermes, as células são revestidas externamente por uma camada protetora de cera: é o caso da carnaúba (Co- pernicea cerifera), do nordeste brasileiro, cuja cera é de grande utilidade industrial.Encontrado em caules e raízes que já apresentaram crescimento secundário em espessura, o súber é um tecido de revestimento formado por células que, ao se diferenciarem, tiveram as paredes impregna das por suberina e morreram em conseqüência da impermeabilização resultante. Por ser um tecido morto, o súber protege a superfície de troncos e raizes contra a perda de água, natural ou provocada pelas queimadas.Tecido vegetal com a função mecânica de sustentação, o colên- quima é formado de células vivag com espessamentos celulósicos. E encontrado principalmente nos órgãos jovens e de natureza herbácea.Também responsável pela sustentação, o esclerênquima é um tecido geralmente morto cujas células —  longas fibras ou escleritos bizarros —  têm paredes espessadas por lignina. Freqüentemente, o esclerênquima forma feixes de fibras aproveitadas na confecção de cordoaria —  caso do sisal e do rami. Outras vezes, as fibras integram a parte lenhosa da madeira de caules e raízes, dando-lhes consistência, resistência e sustentação: neste caso, são utilizadas na fabricação 

de celulose e de papel.
Condução

O xilema ou lenho é um tecido responsável pelo transporte da seiva* bruta até os ramos, folhas e flores. Os minúsculos duetos que conduzem a seiva, constituídos por células mortas e “ocas”, podem ser de dois tipos: vasos e traqueídes.Em geral de diâmetro maior, os vasos tem suas células enfileiradas, formando tubos por onde a seiva corre mais ou menos livremente. Nas traqueídes, as células mortas não perderam os septos que as separavam, embora sejam ligadas 
por vários poros de comunicação.

Outro tecido condutor é o líber ou floema. Ele é responsável pela condução da seiva elaborada (libe-
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fotossíntese*. Este tipo de tecido, que é encontrado principalmente nas folhas, pode tomar a ibrma de parênquima clorofiliano paliçádico (em geral a parte superior da folha) e de parênquima clorofiliano lacu- noso (voltado para o lado inferior), de acordo com o maior ou menor 
adensamento de suas células.O parênquima de reserva constitui outro tipo, caracterizado por células vivas de paredes finas, desprovidas de cloroplastos e, portanto, incolores. Em seus va- cúolos enormes, essas células podem estocar grandes reservas de água. Os parenquimas de reserva podem ser encontrados em plantas suculentas como os cactos dos desertos e caatingas, capazes de sobreviver por longos períodos de estiagem. Mas nem sempre se desenvolvem nos caules originais: às vezes, podem originar-se nas folhas e raízes suculentas.Outros parênquimas de reserva estocam alimentos como amido, óleos e proteínas. Eles se encontram principalmente nos tubérculos, bulbos, cotilédones e albúmen de sementes, na parte carnosa dos frutos, etc. Tubérculos da batatinha e grãos de cereais, além da polpa da banana, são exemplos de reservas de amido; as sementes de plantas como algodão, amendoim e girassol armazenam óleos; e as sementes de soja podem conter até 40% de proteína.

Secreção e excreção
Tecidos de secreção e excreção podem ser de natureza epidérmica (pêlos secretores) ou parenquimá- tica (glândulas multicelulares inter

nas).As células dos pêlos glandulares são ricas em conteúdo. Acumulam a secreção, às vezes, entre a parede celular e a cutícula: ao menor esbarrão, esta se rompe e liberta a secreção, como ocorre em muitas plantas aromáticas. As glândulas internas formam bolsas dentro dos órgãos, liberando a secreção em seu interior: é o que acontece com as glândulas da casca de laranja.Freqüentemente, as flores possuem estruturas secretoras de néctar (nectários), responsáveis pelo perfume que atrai insetos e aves. Essas estruturas compõem-se de células vivas, com paredes finas, e que são ricas em água e conteúdo celular (sais minerais, açúcares, óleos voláteis, aminoácidos e outras secreções).Tecidos secretores são encontrados também nos canais laticíferos responsáveis pela produção de látex de plantas como a Hevea brasi- liensis, da qual se extrai a borracha*. Nessas plantas, certos órgãos apresentam canalículos repletos de Iatex: eles são formados por células secretoras dispostas em sucessão ou por células individuais muito grandes e ramificadas. Os canais produtores de resina, comuns em gimnospermas, são outro exemplo de estruturas formadas por tecidos secretores.

VEJA TAMBÉM: Célula; Vege
tais.

Ápice de "H elodea canadensis" (no 
alto) e tecidos xilem áticos e floe- 
m áticos que conduzem seiva.

riana), constituída por uma solução aquosa de açúcares, aminoácidos e ácidos graxos (normalmente, essa seiva contém os alimentos necessários a todas as células do vegetal).Nas plantas, o líber encontra-se na casca da raiz e do caule, e também nas nervuras das folhas e de outros órgãos. Constitui-se de tubos crivados compostos de longas células vivas cujos septos transversais apresentam numerosos crivos, através dos quais passa a seiva li- beriana. (Além dos tubos crivados, o floema compreende fibras escle- renquimáticas e outros tecidos.) Nos tubos crivados do floema, os pulgões cravam os estiletes de seus aparelhos bucais, em busca do fluxo rico em açúcar.
Parênquima

Formado por células vivas de morfologia e fisiologia variáveis, o parênquima apresenta-se em vários tipos, entre os quais o parênquima de enchimento, constituído por células incolores e sem outra função que a de preencher o corpo do vegetal.Na maioria das vezes, contudo, o parênquima possui uma função mais complexa, como acontece com o parênquima clorofiliano, um tecido verde e provido de cloroplastos, responsável pelo fenômeno da

O parênquima clorofiliano (à esquerda, aum entado quinhentas vezes) efetua  
a fotossíntese, enquanto o de reserva apresenta substâncias acumuladas. 
Embaixo, um colênquim a que realiza a sustentação (em  "Lam ium ").

Os tecidos secretores da "H evea brasiliensis" produzem o valioso látex.
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Tecnocracia

Apontada como uma forma de governo* que tenderia a prevalecer nas sociedades mais avançadas do mundo contemporâneo, a tecnocracia é definida também como a concentração do poder* efetivo nas mãos de técnicos —  os tecnocra- tas. Haveria um governo tecnocrá- tico quando a elite de técnicos e cientistas se transformasse também na elite do poder. Com isso, a sociedade* nao seria mais administrada a partir de interesses de grupos políticos, e sim com base em critérios racionais.
Negócios e industria

Já no século XIX apontava-se, como uma tendência decorrente da industrialização, a crescente importância dos técnicos no processo produtivo. Nesse sentido, Thorstein Veblen* previa, no início do século X X , o triunfo dos processos industriais sobre aquilo que chamava de “negócios” : enquanto estes estariam ligados à propriedade e visariam ao lucro, a indústria* estaria orientada para a produção máxima de bens e serviços. Surgiria assim 
um conflito entre os “homens de negócios”, interessados em obter vantagens máximas mesmo à custa de reduções na produção, e a organização industrial, dirigida por técnicos e orientada para o bem-estar geral.Para Veblen, embora os “negócios” tivessem adquirido uma posição dominante a partir do seculo XVIII, a longo prazo a incompatibilidade entre negócios e indústria tenderia a favorecer a vitória do “espírito industrial”. Para isso, estariam contribuindo os novos hábitos de pensamento —  práticos, céticos e impessoais —  criados no curso do desenvolvimento tecnológico e que corroeriam as instituições ligadas ao “espírito de negócios” (nacionalismo, religiosidade e propriedade privada). Por fim, a própria tendencia da tecnologia* em direção a uma produtividade cada vez maior asseguraria o seu triunfo sobre o capital financeiro, disso resultando um governo da indústria pelos técnicos.

A tecnoestrutura
Para o economista norte-americano John Kenneth Galbraith (1908- ), a crescente importância dos técnicos decorre de mudanças profundas ocorridas no conjunto da sociedade industrial moderna. Uma dessas mudanças consiste na progressiva concentração da economia em um pequeno número de organizações que possuem um poder de planejamento efetivo, capaz de substituir os antigos mecanismos de mercado*. Para essas empresas “gigantes”, o planejamento* económico constitui um imperativo imposto basicamente pelo aumento da complexidade tecnológica na esfera produtiva? exigindo projetos e previsões a longo

Para J. K. Galbraith, o predomínio da técnica constitui a característica da sociedade industrial moderna.

Nela, o capitalista entraria em  declínio: a crescente im portância das equipes  
especializadas transferiria parte do poder à "tecnoestrutura".

prazo, indivíduos altamente especializados e sobretudo um elevado grau de coordenação entre as diversas áreas da organização. Nesse contexto, o poder industrial não mais estaria ligado ao capital^ e sim ao fator tecnológico: na indústria moderna; indispensáveis seriam os indivíduos dotados de conhecimentos técnicos, e não a figura tradicional do capitalista. Segundo Galbraith, a tecnologia da indústria moderna substitui a chefia individual pela ação de equiçes que intervêm nas áreas de decisão, informação e controle. As características extremamente complexas da empresa moderna estariam além da capacidade de indivíduos isolados, tornando-se essencial uma nova forma de atividade gerencial baseada no trabalho coordenado de comissões.Com isso, o poder dos “donos dos negócios” estaria se tomando cada vez mais nominal, e cedendo lugar àquilo que Galbraith costuma chamar de “tecnoestrutura” : o grupo impessoal que controla as informações e a decisão dentro da indústria moderna.
Objeções

A existência efetiva de uma “tecnocracia” entendida como um governo de técnicos é discutível. D istinguindo o tecnólogo do tecnocrata, alguns autores afirmaram que os tecnólogos participam em geral de equipes técnicas a serviço de grandes organizações públicas ou privadas e consütuem de fato uma “tecnoassessoria”, en-
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quanto o tecnocrata seria o cientista ou técnico que detém o poder político real.Contudo, os tecnólogos poderiam, em certas condições, assumir esse poder político. Assim, o controle de conhecimentos especializados poderia tornar-se um meio efetivo de aquisição de poder, na medida em que constituísse uma alternativa a um sistema político caracterizado por participação elevada das massas na esfera política.Essa participação, através da identificação com símbolos e líderes, poderia atemorizar as forças políticas dominantes, motivando uma transferência do poder para as elites tecnológicas. Tais elites passariam a apresentar-se como únicos símbolos no contexto político, o que provocaria uma “desmobilização’ , pois a população não se identificaria com essa elite especializada.Nesse caso, porém, ocorreria apenas uma alteração no método de dominação —  na qual o processo decisório se apresentaria como “técnico” aos que não participam do poder — , e não uma efetiva transmissão de poder para os técnicos. Ou seja, o aumento do caráter técnico das organizações políticas, ao invés de transferir poder para os tecnólogos, aumenta a capacidade das elites econômicas, burocráticas ou militares para negociar com grupos de pressão e partidos* políticos.Outra ordem de fatores que restringiria a possibilidade de um “poder tecnocrático” diz respeito às bases sociais com que ele contaria. Para que se configure esse “poder” pressupõe-se a existência relativamente autônoma de um agrupamento social com interesses específicos e diferenciado de outros setores por uma ideologia e por objetivos próprios: caso isso ocorresse, o “poder tecnocrático” refle

tiria os interesses de uma camada social que procuraria realizar seus alvos pela política.Entretanto, embora os técnicos constituam um grupo profissional, no campo político eles não se comportam de modo homogêneo. Cientistas e técnicos não possuem um consenso ideológico enquanto tais, mesmo que sejam abertos a ideologias de outros grupos sociais.A expansão do “poder tecnocrático” tem sido frequentemente confundida com o aumento do poder da burocracia*. O burocrata se diferencia do técnico na medida em
3ue só existe^ enquanto tal dentro a organização: e a função que o cria, e qualquer poder que venha a possuir não lhe é inerente, e sim conferido pela estrutura organizacional, que dispõe desse poder e o utiliza para seus fins. O técnico, ao contrário, possui um poder inerente, dado por sua capacitação técnica e científica; esse poder não lhe é outorgado pela organização, e permanece intato dentro ou fora dela. Ao entrar em uma organização burocrática, o técnico adiciona-lhe algo novo, mas ao mesmo tempo abre mão de seu poder pessoal e passa a receber ordens de outros: torna-se um “assessor técnico” e não um “tecnocrata”.Se o tecnólogo adquire poder nessa organização, é apenas como burocrata. A expansão do poder burocrático, associada à figura de técnicos, leva ao aparecimento dos “tecnoburocratas” ou “burocratas- técnicos”. Sendo assim, só há uma opção: tornar-se um assessor técnico ou então um tecnoburocrata.

VEJA TAMBÉM: Autoridade; Burocracia; Conflito; Democracia; Elite; Executivo, Poder; Governo; Ideologia; Interesses, Grupos de; Participação Política; Poder. A industrialização substituiu m uitos dos antigos processos artesanais.

Tecnologia

De características com plexas, a produção em larga escala exige ampiu pla
nejam ento. E, para o controle, a tarefa dos tâcnicos é indispensável.

Por oposição ao conhecimento teórico ou abstrato da ciência*, a tecnologia refere-se ao conjunto de
firocedimentos —  artísticos, cientí- icos, industriais e outros —  empregados pelo homem para a consecução de fins determinados.Sem constituir uma característica exclusiva do mundo moderno, ela já esteve ligada ao comportamento costumeiro, modificando-se lentamente pela introdução de invenções esporádicas. Essa tecnologia rotineira, integrante do aparato cultural de sociedades tradicionais, predominou no Ocidente até o advento da Revolução Industrial*, em fins do século XVIII: a partir dessa época, o desenvolvimento das ciências e das invenções, paralelamente a um maior dinamismo na produção* de bens* de consumo e equipamentos permitiu o aperfeiçoamento sistemático dos métodos de ação do homem sobre a natureza.As inovações tecnológicas deter

minam, quase sempre, uma elevação dos índices de produção e constituem por isso fatores importantíssimos do nível de produtividade num sistema econômico. Dessa forma, a tecnologia —  conjunto de técnicas tambem definido como uma série de atos_ decisórios que, aplicados em seqüência, conduzem a resultados previsíveis em condições específicas —  pode ser considerada a parte operacional de uma função de produção.De modo geral, as técnicas não podem ser descritas como uma rotina única e linear: normalmente, existem algumas opções no programa que conferem certa margem de liberdade à escolha dos insumos (matérias-primas), e de suas proporções relativas, havendo também alguma flexibilidade no tocante às 
operações.Embora o uso de conhecimentos tecnológicos na produção pressuponha a participação de mão-de- obra* instruída; treinada e experimentada, não há, obrigatoriamente, uma relação direta entre as técnicas utilizadas pela sociedade* e o conhecimento delas por parte da força de trabalho. A fim cie suprir as deficiências de instrução, surgi-
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condições de disponibilidade de mão-de-obra barata e de baixos níveis de instrução. Nesses casos, uma tecnologia que empregue menos máquinas e mais trabalhadores possivelmente será mais lucrativa. Na ausência de inovações tecnológicas, contudo, as alternativas de expansão da produtividade se esgotariam em pouco tempo; contrariamente, a existência de novas técnicas abre possibilidades virtualmente ilimitadas.
Pesquisa e desenvolvimento
Num sistema produtivo qualquer, surgem sempre novos processos ou idéias inovadoras. No entanto, para que se considere que houve progresso tecnológico, é indispensável que esses novos processos e formulações saiam da fase de pesquisa e desenvolvimento para tran sformarem-se em técnicas operacionais.O montante dos recursos aplicáveis em pesquisa e desenvolvimento depende de diversos fatores, especialmente do alcance da inovação que se pretende introduzir (levando-se em conta os produtos, dispositivos ou sistemas similares já existentes); da natureza, tamanho e complexidade do produto; do estoque de conhecjmentos específicos indispensáveis à obtenção da nova técnica; e dos materiais e componentes necessários à execução do projeto.0  ritmo do progresso tecnológico, que varia de uma área de produção para outra e de época para época, é determinado pelos mesmos fatores que condicionam a produção de bens e serviços: a oferta e a procura. Inovações tecnológicas futuras ás vezes podem ser antecipadas até certo grau, a partir da definição de uma demanda. Assim, por exemplo, houve procura competitiva por uma lâmpada elétrica incandescente da parte de vários interessados, que ofereceram recursos para sua invenção. Os esforços de Edison* nesse sentido obtiveram sucesso e, com o rendimento da patente, recuperou seus gastos. Os recursos “investidos” na “produção” de uma inovação dependem, em última análise, do que se espera que ela renda em termos de royalties (pagamentos feitos pelo usuário de uma patente a seu detentor, e que costumam ser uma parcela fixa do valor da produção feita com o uso da tecnologia patenteada).Ademais, o desenvolvimento tecnológico é também condicionado pela produtividade das pessoas nele envolvidas. Por isso, tão importante quanto a demanda é a capacidade de atendê-la e esta depende não apenas do vajor quantitativo e qualitativo da mão-de-obra, como também do estoque dos materiais e componentes disponíveis. Quaisquer modificações nesses fatores tendem a produzir mudança na natureza e na quantidade das inovações tecnológicas.

VEJA TAMBÉM: Ciência; Desenvolvimento Econômico e Social; Industrial, Revolução; Produção.Em atividades com plexas, como o controle de satélites artificiais, é necessária um a rigorosa coordenação.

ram alternativas destinadas a promover a repartição dos conhecimentos entre os trabalhadores e a facilitar a transmissão de informações. Assim, as atividades produtivas podem ser subdivididas, o que permite reduzir a quantidade de conhecimentos que o indivíduo isolado deve possuir para trabalhar com eficiência. Mas essa divisão* do trabalho torna mais complexas as tarefas de coordenação e organização da produção, exigindo perfeito ajustamento entre os mecanismos de tomada de decisões e os processos tecnológicos.
Aumentar a produtividade
O desenvolvimento* econômico de uma sociedade pode ocorrer pela expansão das fronteiras de produção, disso resultando o aumento do Produto Nacional Bruto. A principal fonte desse crescimento são os investimentos* em instalações, equipamentos e em programas de treinamento, educação e pesquisas.A níveis constantes de conhecimento tecnológico, a produção por operário só crescerá se ocorrer uma expansão quantitativa dos equipamentos e/ou se forem introduzidos aperfeiçoamentos nos métodos de treinamento de mão-de-obra. Tais providências, no entanto, apresentam limitações: não teria sentido fornecer uma pá maior a um trabalhador braçal ou dar-lhe treinamento adicional para manusear uma ferramenta que ele conhece muito bem.Além disso, o emprego da tecnologia moderna nem sempre apresenta vantagens econômicas: chega mesmo a ser pouco rentável, em

O em prego da tecnologia exige operários qualificados. M as o indivíduo pre
cisa conhecer apenas técnicas relacionadas com sua tarefa im ediata.
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Tecnologia Militar

Modernamente, considera-se técnica todo e qualquer ato praticado ou praticavel pelo ser humano. Portanto, a tecnologia* pode ser entendida como um conjunto de métodos onde se distinguem o ato técnico, que é toda ação executada de acordo com certa regra para alcançar um fim desejado; o fen ômeno técnico, que surge quando o homem aplica a razão e a imaginação no campo das técnicas, possibilitando-se a construir modelos abstratos do problema considerado; e o fenômeno tecnológico, resultante aa intervenção do homem no mundo da tecnologia —  a procura do melhor método para fazer 
algo em qualquer atividade.

Durante muito tempo a tecnologia decorreu da ação instintiva dos seres humanos e desenvolveu-se lentamente.Com o advento da Revolução Industrial*, as grandes invenções e os conhecimentos humanos mais práticos e objetivos levaram a um considerável aumento na fabricação de bens* de consumo e de produção. A ansiedade de novas descobertas estimulou a pesquisa científica e tecnológica, chegando à tecnologia progressiva, isto é, ao aperfeiçoamento sistemático dos métodos de ação do homem, com influência cada vez maior em todas as atividades humanas.
Canhões e manteiga

O poder de um país costuma ser conceituado como a “expressão integrada dos meios de toda ordem de que dispõe efetivamente a nação, numa epoca considerada, para promover, sob a direção do Estado, no âmbito interno e externo, a consecução ou manutenção dos objetivos nacionais”. Esses meios disponíveis à nação constituem os instrumentos do Estado para a realização da política nacional, atendendo, concomitantemente, ao desenvolvimento e à segurança* nacional. O quantum  desses meios a atribuir ao desenvolvimento e à segurança varia com os objetivos e as estratégias de cada país. Nas duas guerras mundiais divulgaram-se expressões (como “canhões ou manteiga?” ; “balas ou parafusos?”) que refletiam claramente a busca de opções na solução do dilema entre o bem-estar (desenvolvimento) e a segurança.Eram, contudo, alternativas descabidas, porquanto jamais existirá segurança sem desenvolvimento e vice-versa. O que realmente deve existir é a possibilidade de transformação de parte dos meios de desenvolvimento para atender às necessidades de segurança conseqüentes das contingências da guerra*. Quanto mais elevados forem os índices da ciência e da tecnologia ou o desenvolvimento de uma nação, maior será o grau de sua segurança nacional.T en d o  cm  v ista  o  a ten d im ento  das necessidades de segurança, o

A ciência e a tecnologia fornecem  elem entos para a aplicação bélica ou civil. (Centro de controle da N ASA .)

A s a rm a s  do g ra n d e  poder d e s tru tiv o  usadas  na S e g u n d a  G u erra  M u n d ia l 
m udaram  as feições do conflito em seus aspectos táticos e estratégicos.

poder militar, parte integrante do poder nacional, tem a seu dispor a ciência e a tecnologia, isto é, o desenvolvimento científico e tecnológico, proporcionando às Forças Armadas técnicas, métodos e conhecimentos para utilização bélica. Essa aplicaçao específica das conquistas científicas e tecnológicas no campo militar, mesmo sem criar novas ciências, dá feições e características particulares a tecnologia.A rápida e contínua evolução da ciência e da tecnologia impõe o acompanhamento do ritmo do progresso militar dos presumíveis adversários, mantendo-se pelo menos os mesmos níveis. E, como conseqüência dessa evolução, decorre a obsolescência dos meios, em curtos prazos, acarretando a fabricação de poucos exemplares para treinamento e dotação das unidades de combate, ou mesmo só a fabricação de protótipos, ficando a produção em série apenas preparada. Essas condições não sao económicas para a indústria privada, nem tampouco o é a pesquisa aplicada para fins militares. Além disso, a tecnologia militar deve estar em condições de atender às solicitações das Forças Armadas no sentido de obtenção de sistemas de armamentos e equipamentos, os mais diversificados e adequados às estratégias e às táticas imaginadas e concebidas pelos respectivos Estados-Maiores. A tecnologia militar e os Estados- Maiores completam-se e, da compreensão de parte a parte, as ações de ambos harmonizam-se, possibilitando a existência de uma tecnologia propriamente militar e comk n o w -n o w  em  c o n d iç õ e s  de a com -
panhar a evolução tecnológica
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mundial, além de criar seus próprios modelos em proveito das Forças Armadas nacionais nas operações em terra, no mar e no ar.Para cumprir as pesadas e dispendiosas tarefas decorrentes dessas necessidades, os órgãos governamentais podem assumir diretamente o encargo pela criação de organizações técnico-industriais adequadas, ou atribuí-lo à indústria 
privada (convenientemente orientada, por medida de segurança). Numa forma ou noutra, as riovas invenções e suas aplicações militares acarretam imediatas modificações e substituições nas técnicas, nas estratégias e nas táticas militares de terra, mar, ar e espaço interplanetário, com profundas repercussões na estrutura militar, na logística e até mesmo na mobilização*, tanto pela necessidade de obtenção de novos meios como pela obsolescência daqueles que deverão ser substituídos.A tecnologia militar não fabrica. Ela pesquisa, planeja, constrói protótipos e testa-os. A construção em escala industrial é feita por empresas privadas.Assim, a tecnologia militar incrementa a implantação de uma estrutura econômico-militar, visando à pesquisa e à produção industrial, dentro das possibilidades financeiras do país, para atender à construção naval e aeronáutica; ao fabrico de equipamentos eletrônicos de comunicação, de direção e controle de tiro, de vigilância (ópticos e eletrônicos), de raios infravermelho e laser*, de TV e outros; à indústria de armas de todos os tipos, bem como das respectivas munições; à fabricação de meios de transporte motorizado ou blindado, para o combate ou para as marchas; etc. No interesse da segurança nacional, a tecnologia militar aciona, estimula e prepara todos os setores em cjue se exerce o trabalho de produção, de modo a deixá-los em condições de grande eficiência e dotados de flexibilidade de organização e direção, condições indispensáveis para a adaptação, em curto prazo, à fabricaçao dos produtos necessários à guerra. Conco- mitantemente, ela estimula a pes-
3uisa de novos meios de ataque e e defesa, para surpreender o adversário e obter sucessos rápidos e decisivos, com menor perda em vidas e propriedades.

A guerra dos vencidos
A tecnologia militar tem influência capital na doutrina e, em conseqüência, na estratégia, na tática e na organização e estrutura das Forças Armadas.Na Primeira* Guerra Mundial, as metralhadoras e as cercas de arame farpado levaram à guerra de estabilização em frentes contínuas e sem flancos (supremacia da defensiva sobre a ofensiva), motivando a construção dos primeiros carros de combate, pela necessidade de meios mais potentes e destruidores para romper essas barragens. Por outro lado, desde a Segunda* Guerra Mundial, o emprego maciço dos novos meios de ataque —  como os carros de combate e a tropa motorizada —  mu-

dou a estratégia, a tática e a feição da guerra, que voltou a ser ofensiva, grandemente apoiada e facilitada pelo avanço tecnológico da aviaçao e da potência destruidora de seus bombardeios nos campos de batalha e nas áreas vitais do país adversário. No fim do conflito de 1939/45, duas bombas* atômicas —  frutos da ciência e da tecnologia —  foram usadas contra Hiroshima e Nagasaki. Valeram por milhares de bombardeios comuns, mas pouco mudaram a estratégia: atômico ou não, o bombardeio ainda é considerado um eficiente apoio ao combate, que' simplifica e facilita a logística; o bombardeio nuclear constitui um grande poder de destruição obtido com poucos e limitados meios, sendo decisivo para acabar com a guerra, se usado unilateralmente.A aviação iniciou, na Segunda Guerra Mundial, a estratégia aérea; ao domínio do ar, seguiram-se bombardeios maciços em profundidade —  a retaliaçao — , associados às táticas aéreas de penetração, in- terceptação e destruição. Usavam-se, simultaneamente, aeronaves, radares e outros recursos.Hoje, a posse de armas nucleares possibilita a muitos países a organização de Forças Estratégicas Ofensivas de quase ilimitado poder de destruição (bombardeiros de grande raio de ação —  tripulados ou não — , aviação de caça-bom- bardeiro, bases terrestres e submarinas de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais, submarinos lançadores de mísseis balísticos, bases orbitais de mísseis e outras) e Forças Estratégicas Defensivas, aptas a procederem à defesa e a realizarem o revide conjuntamente com as primeiras (sistema de alarme, mísseis antimísseis, aviação de interceptação e de caça- bombardeiros, defesa antiaérea, abrigos contra a precipitação radiativa, etc.). Também participaria de uma guerra nuclear global, visando a salvar vidas e propriedades, a defesa civil, que, com meios não-militares, constitui a Força da Sobrevivência (com o grande desgaste bilateral dos contendores e sendo os efeitos mais rápidos do que o próprio desenvolvimento das operações militares, a guerra —  e a própria humanidade —  poderá acabar em dias ou mesmo em horas). O impasse que foi criado por essa possibilidade —  uma guerra em que só haveria perdedores —  conduz à dissuasão pela execução da estratégia indireta proporcionada pelo equilíbrio entre as forças de ataque e as de revide (praticamente instantâneo). Nem mesmo a eficácia dos novos mísseis antimísseis —  interceptação ganhando em potência —, ou o emprego dos mísseis de múltiplas cabeças (MIRV) e dos engenhos orbitais modificaram a estratégia indireta da dissuasão, pelos novos índices de poder e de destruição alcançados. A corrida armamentista prossegue, estando sempre na dependência dos progressos da tecnologia militar, mas o impasse continua evitando a hecatombe.Por outro lado, ao estimular as pesquisas e as invenções com finalidades bélicas, a tecnologia militarO Centro Técnico de Aeronáutica (depois Centro T6cnico Aeroespacial), em  
São José dos Cam pos (SP), é uma escola aberta a m ilitares e a civis.

As pesquisas com fins bélicos são realizadas pelas próprias Forças Arm adas  
ou por instituições privadas controladas, por m edida de segurança.
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Com a bomba atôm ica, os Estados Unidos decidiram  uma guerra. M as  a posse m ultilateral de arm as nucleares  
criou um impasse m ilitar: no caso de um novo conflito, haverá m uitos vencedores e toda a hum anidade vencida.

quisa, à tecnologia e à fabricação dos meios necessários ao equipamento do Exército e a muitas atividades civis.Engenheiros e cartógrafos prestaram ao Brasil serviços inestimáveis durante a formação da nacionalidade, balizando fronteiras ou levantando obras de grande significado geopolítico, artístico, econômico e militar. Fortificações foram edificadas em regiões longínquas e inóspitas, como o Forte Príncipe da Beira, a Fortaleza de São José de Macapá e numerosas outras no Amazonas e no litoral. Várias obras públicas, verdadeiros monumentos, ainda permanecem atestando o valor dos quadros profissionais da organização militar terrestre brasileira: o Palácio dos Governadores, em Ouro Preto e no Rio de Janeiro, o aqueduto dos Arcos no Rio, e muitas outras construções pelo país.Ó Exército* brasileiro, desde os tempos coloniais, constitui um dos propulsores do progresso social, econômico e cultural do país, sem prejuízo de seu papel como instituição voltada para a defesa da pátria e garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem.Sua ação já foi pioneira em vários campos, como na construção de rodovias e ferrovias no interior do país, na construção de linhas telegráficas, na fabricação de explosivos, em serviços de rádio, no mapeamento, no ensino de engenharia especializada, na formação de especialistas em educação física, na colonização de áreas fronteiriças, nas técnicas de seleção de pessoal e no surto de desenvolvimento industrial brasileiro.Hoje, seu esforço concentra-se na integração de áreas mais subdesenvolvidas do território nacional, como o nordeste, o centro-oeste e a Amazônia —  num trabalho de interiorização da cultura brasileira e de afirmação de soberania nessas áreas.Pode-se ainda dizer que, no Brasil, a engenharia militar foi a precursora e a formadora da própria engenharia civil, cabendo-lhe na atualidade também o papel vanguardeiro em muitas outras especialidades —  engenharia nuclear, por exemplo.Em 1945, coube ao Ministério da Aeronáutica programar e instalar o Centro Técnico de Aeronáutica, hoje Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos (SP), no qual o Instituto Tecnoló-
§ico de Aeronáutica constitui esta- elecimento de ensino de engenharia que obedece aos mais sadios e avançados princípios da educação, da ciência e da técnica. Em Barreira do Inferno (Natal, RN) consubstanciam-se e testam-se os projetos elaborados no Centro Técnico Aeroespacial.A Marinha, desde 1961, forma seus engenheiros navais na Universidade de São Paulo e tem instalado, desde 1959, seu Instituto de Pesquisa da Marinha.Um dos objetivos das Forças Armadas é o acompanhamento tecnológico mundial. Suas instituições técnico-científicas atuam com grande espírito pioneiro e sem visar a lucro, acolhendo os universitários

gera um importante efeito secundário, relativo à guerra, mas de importância capital para a paz, pelas inumeráveis aplicações pacificas desses novos inventos e aperfeiçoamentos, resultando daí um acelerado progresso no campo do desenvolvimento e para o bem-estar da população.
Pioneirismo e integração
A tecnologia militar a serviço do Brasil tem suas raízes na Academia 

Real Militar, criada por Dom  João* VI em 1810. Trocando de nome e de lugar, foi Academia Imperial, Academia Militar, Escola Central, Escola Militar da Praia Vermelha, Curso de Engenharia Militar. Foi a Realengo e retornou à praia Vermelha (Rio de Janeiro) com o nome de Escola Técnica do Exército, atualmente Instituto Militar de Engenharia, cultivando até hoje os princípios que nortearam sua criação, mas agora com seus cursos ampliados.Em fins de 1970, o Exército criou o Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP), ao qual se subordina a Diretoria de Pesquisa e Ensino Técnico (DPET), destinada a dirigir e coordenar a pesquisa e o ensino técnico no Exército, através do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD), do Instituto Militar de Engenharia (IME) e do Campo de Provas de Marambaia (CPrM). Esses órgãos (associados a arsenais e fábricas de armamento, de munição, de explosivo, de material de comunicações e outros engenhos e equipamentos bélicos), harmonizam o ensino à pes- D irig id a  para o u tro s  o b je tiv o s , a te c n o lo g ia  m ilita r  pod e a u x ilia r  o h o m e m  
na busca de novos em preendim entos e na conquista da própria paz.
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Em tem pos de paz, as Forças Arm adas podem colocar seu sistem a de com u
nicações e sua tecnologia a serviço do desenvolvim ento.

civis e todos que a elas acorrem.A sofisticação cada vez maior dos engenhos e equipamentos bélicos de toda natureza traduz-se pela política, segundo a qual a revolução tecnologica exige das Forças Armadas de um país pessoal altamente qualificado, não só para a utilizaçao de complexos sistemas de armamento, como também para a pesquisa e o desenvolvimento de novos sistemas, à medida que a tecnologia militar desvenda novas possibilidades; e pessoal altamente qualificado para orientar o setor privado da economia e auxiliá-lo a produzir o necessário para as forças em operações de guerra, em caso de emergencia, de modo que, durante a paz, esse pessoal possa auxiliar as empresas privadas ou públicas a manter-se sempre na vanguarda do processo de desenvolvimento da nação.A eficiência das Forças Armadas de um país depende, portanto, da capacidade desse país em adaptar-se, rapidamente, a todo progresso tecnológico em qualquer de seus setores de atividades. Pensar na guerra futura baseando-se apenas na experiência de guerras passadas induz obrigatoriamente a erros. D c v c  se a sso c ia r  essa  experiência a novas criações —

métodos e técnicas, táticas e estratégias, materiais e equipamentos bélicos de toda natureza. Militares e cientistas devem atuar conjunta e harmoniosamente para utilizar todas as novas técnicas que a ciência e a tecnologia lhes proporcionam. Assim, nas operações dos campos de batalha, as Forças Armadas deverão poder contar com os mais sofisticados sistemas de armamento terrestre, marítimo, aéreo e espacial; nas operações logísticas, com os computadores e o processamento de dados, os transportes terrestres, marítimos e aéreos, os serviços de terminais (portos e aeroportos) e todas as técnicas operativas; e nos trabalhos de Estado- Maior, além dos estudos de situação, associá-los à pesquisa operacional, à análise de sistemas 
e aos modelos matemáticos.Da mesma forma que não há desenvolvimento sem segurança e vi- ce-versa, também não há operações militares divorciadas da ciência e da tecnologia militar.

VEJA TAMBÉM: Aeronáutica; Armamentos; Exército; Guerra; Marinha de Guerra; M aterial Bélico; Metralhadora; M obilização. A teoria evolucionista de Chardin rom peu fronteiras entre ciência e fé.

Teilhard de Chardin

O paleontólogo, teólogo, filósofo e padre jesuíta francês Pierre Teilhard de Chardin nasceu em Sarce- nat, próximo de Clermont-Ferrand, a l.°d e  maio de 1881.Ingressou, em 1892, no Colégio Jesuíta de Mongré, em Villefran- che-sur-Saône, e, em 1899, no noviciado da Companhia de Jesus. Face à expulsão dos jesuítas do território francês, prosseguiu seus estudos em Jersey, Inglaterra. Inter- rompeu-os em 1905, para participar de pesquisas geológicas no Cairo. Retomou os estudos em 1908 e, três anos depois, foi ordenado padre em Hastings. De 1912 a 1914 estudou geologia com Mar- cellin Boule (1861-1942), em Paris.Durante a Primeira* Guerra Mundial, serviu, como padioleiro, no Exército francês, tendo participado das batalhas de Ypres, Verdun, Chemin des Dames e Marne.Ensinou geologia no Instituto Católico de Paris de 1920 a 1923. Depois mudou-se para a China, onde residiu até 1946. Além de percorrer esse país, viajou seguidamente para a índia, a Birman ia e

Java. Em 1923, contribuiu na descoberta da civilização paleolítica dos Ordos e, em dezembro de 1929, participou das escavações de Chou-ku-tien, que resultaram na descoberta do “homem de Pequim” (Sinanthropus). Viveu em Paris até 1951, quando foi para os Estados Unidos a convite da Fundação Wenner-Green de Nova York. De 1953, até morrer em 10 de abril de 1955, supervisionou pesquisas antropológicas na África do Sul.
Um novo Galileu.

A divulgação da filosofia do padre Teilhard de Chardin foi seriamente obstada por seus superiores. Entendendo que as teses por ele defendidas chegavam quase à negação dos dogmas, só lhe permitiam publicar uns poucos artigos em revistas. Em conseqüência dessa restrição, deixou inéditos mais de duzentos cadernos manuscritos.Devido à publicação por leigos dos seus primeiros textos, em 1958, a Congregação dos Seminários proibiu a leitura de seus livros nos estabelecimentos de ensino religioso e a venda dos mesmos pelas livrarias católicas.A publicação dos textos de Teilhard de Chardin é devida principalmente a Jeanne Mortier, sua secretária desde 1939. Não foram
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mista ou conformista. Acredita que a evolução tende irreversivelmente a um estado de socialização* (de multiplicação das relações sociais). Percebe a tendência para a socialização no trabalho moderno, que exige a divisão de tarefas, a coordenação de atividades e a cooperação entre os trabalhadores. Percebe-a também na existência em grandes

cidades que engendra a dependência mútua entre os homens. Sobre essa base material, Teilhard acredita que estabelecer-se-ão a solidariedade e a fraternidade entre os homens e que a evolução conduzirá a um estado de felicidade e compreensão, que realizará a mensagem cristã.Acredita que a história é produto da ação dos homens e que o futuro tem de ser atingido pelo esforço e trabalho conscientes. Por isso, ele clama aos cristãos que reivindiquem a ajuda aos países subdesenvolvidos e a utilização pacífica da energia* nuclear.Redefinindo a noção de pecado* em relação aos esforços empreendidos para o advento do futuro totalmente socializado e tomando por base a fé em Deus e no mundo, propõe uma nova moral, cujos valores se estabelecem a partir das intenções e práticas transformadoras.Aos cristãos atuais, que entende como pessoas que vivem descom- promissadas com o mundo e voltadas para a morte, Teilhard de Chardin adverte sobre a unilaterali- dade de sua fé, pretendendo com isso transformá-los em pessoas ativas, comprometidas e interessadas na realização, “na terra”, dos princípios de confraternização le- gadospor Cristo.Apos o Concílio, o catolicismo passou por retificações e aberturas; um número cada vez maior de teólogos de religiões cristãs é mobilizado pelo debate sobre a readaptação ao mundo contemporâneo. Teilhard de Chardin, precursor dessas transformações, anteviu e propôs muitas delas.

VEJA TAMBÉM: Cristianismo; Evolucionismo; Filosofia.

A partir de 1 92 6  estudou e trabalhou na China. (Instituto de Tientsin.)

Em 191 3 , como estudante de geologia, Chardin (o prim eiro à direita) esteve na gruta de Castillo. Espanha.

poucas, no entanto, as pressões que ela sofreu de membros do Santo Ofício com ameaças de inclusão das obras no Index. A moderação das autoridades eclesiásticas é sintomática do espírito que já começava a se insinuar e que mudaria a face da Igreja após o Concílio Vaticano II.A obra teológica e filosófica de Teilhard de Chardin representa a tentativa mais consistente de abertura cristã à ciência e ao mundo moderno. Recusando a separação entre ciência e fé, o filósofo procurou uni-las num mesmo sistema to- talizante, em que ambas se complementam, se esclarecem e se dão sentido. Opondo-se também à separação entre fé em Deus e fé no mundo, procurou juntá-las numa única e indissociável fé, objetivando com isso redefinir o comportamento cristão e adaptá-lo ao mundo moderno. Tentando a revitalização do cristianismo*, Teilhard de Chardin chegou ao ideal de alta espiritualidade do cristianismo primitivo das catacumbas e opôs-se a seus superiores. Suas principais obras são La Messe sur le M onde (A Missa sobre o Mundo, 1923), Le Milieu Divin, (OM undo  Divino, 1926/1927), Le Phénomène Humain (O Fenômeno Humano, 1938/1940), L e Coeur de la Matière (O  Coração da Matéria, 1950), Le Christique (O  Cristico, 1955), L Apparition de l ’Homme (O  Surgimento do Homem, 1956) e Science et Christ (Ciência e Cristo, 1965).
Evolucionismo cristão

A base do sistema filosófico de Teilhard de Chardin é a sua teoria 
evolutiva, que rejeita a criação do

homem por Deus “à sua imagem e semelhança” e propõe uma criação sem a interferencia divina. Dessa  forma, acredita que a vida animal é oriunda do mundo mineral e que a noosfera (zona da vida refletida) evoluiu a partir da biosfera (zona da vida nao refletida). Como Dar- win*, acredita que a multiplicidade de formas vivas existentes foi produzida pela evolução das espécies. Mas define a evolução partindo das formas mais simples às mais com plexas. A fórmula darwiniana “ so- orevive o mais apto” é substituída pela “sobrevive o mais complexo”. Em função disso, ele define a cons
ciência como um estágio superioi e mais próximo de “ Ôm ega” , o ponto final da evolução. Ômega é concebido como um estado de incorruptibilidade e de irreversibili- dade, e sem ele todo o sistema tei- lhardiano desmoronaria. Sua existência seria simultaneamente provada pela experimentação e pela fé.A evolução em Teilhard de Chardin é, portanto, teológica, convergindo todas as coisas para a unidade e para um estado de ultra- humanidade espiritual de identificação com Cristo. Sobre a evolução assim concebida procura assimilar os progressos científicos à fé cristã, erigindo, desse modo, seu sistema.

Otimismo evolucionista
Teilhard de Chardin aponta os aspectos dominantes no mundo de hoje como anticristãos. A guerra, a fome e o subdesenvolvimento são entendidos por ele como dados negativos de um mundo dominado pelo egoísmo e pela violência, mas

disso não extrai uma visão pessi
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Telefone

Instrumento que permite a conversa a distância entre duas pessoas, o telefone é uma das grandes conquistas tecnológicas do século X IX. O mérito de sua descoberta cabe a Alexander Graham Bell*, físico americano què o patenteou em 1876.Um telefone automático moderno compõe-se fundamentalmente de um transdutor, por meio do qual a voz é convertida em sinais elétricos, e de um sistema de identificação, que permite selecionar-se, dentre todos os telefones que se encontram ligados àquela rede, um aparelho em particular, com o qual se quer falar.O transdutor de sinais é formado por um resistor variável, sensível a alterações de pressão. Geralmente emprega-se uma cápsula encerrando grânulos de carvão, constantemente percorrida por uma corrente elétrica oriunda da central telefônica, quando o fone está fora do gancho. Falando-se sobre a cápsula, os grânulos de carvão são alternadamente comprimidos, provocando variações de amplitude da corrente elétrica, de forma proporcional aos sons. Essas variações constituem os sinais elétricos que se propagam até o aparelho receptor, onde sofrem um tratamento inverso, no auricular do aparelho, reconstituindo os sons.O sistema de seleção é, em geral, constituído por um disco, contendo algarismos e, eventualmente, letras. Esse disco liga-se, no interior do aparelho, a rodas dentadas e a um parafuso sem fim. Na extremidade 
ao parafuso, localiza-se um contato elétrico, que se fecha tantas vezes
fuantas o número for discado, odo esse conjunto traduz o número discado em uma quantidade eguivalente de pulsos elétricos, que sao ordenadamente enviados à central telefônica.

Os “pulsos”
Na central telefônica, cada usuário dispõe de um relê de linha, permanentemente ligado a seu aparelho. Esse relê identifica se o aparelho está sendo utilizado. Ao retirar o fone do gancho, automaticamente caracteriza-se, na central, através do relê de linha, um estado de solicitação de comunicação, acionando circuitos especiais, denominados “buscadores”, que se encarregam de continuar a ligação física do aparelho telefônico com a próxima etapa da rede, que são os seletores de grupo. No momento em que o usuário obtém uma linha através dos buscadores, ouve no fone um ruído característico, o “ruído do discar”.Os seletores de grupo são chaves rotativas contendo uma série de contatos elétricos, dispostos paralelamente entre si, ligados eletricamente, em série, tanto na horizontal quanto na vertical. A cada filade co n ta to s  corresp ond e um a  possível ligação de apenas um de

seus contatos. As ligações no sentido vertical correspondem à entrada do sistema e vao sendo sucessivamente ligadas, coluna por coluna, pelo usuário que busca comunicação: as ligações no sentido horizontal constituem a saída do sistema e vão se ligar ao telefone selecionado pelo usuário.No ato de discar, o aparelho telefônico envia ao conjunto de seletores, que formam a central telefônica, um número de pulsos
firoporcional ao algarismo esco- hido. Esses pulsos selecionam e promovem o fechamento de um particular contato elétrico, dentre aqueles que compõem a primeira coluna do seletor de grupo. O próximo número discado ligará outro contato, na segunda coluna, e assim por diante, até que todos os números sejam discados. Assim, os dois telefones estão eletricamente ligados entre si, através da central telefônica. Um gerador de sinais, é, em seguida, automaticamente acoplado ao circuito, e alerta ao possuidor do aparelho solicitado, com toques intermitentes de uma campainha, que alguém está buscando comunicação.

A “linha”
Se o aparelho solicitado está com o fone fora do gancho, um ruído característico avisa ao usuário que a ligação não pode ser completada. Ao final aa comunicação, desfazem-se as tramas dos seletores de grupo e são prontamente restabelecidas as condições de repouso originais do sistema.Esse padrão de atividade não muda, independentemente do número de aparelhos ou da extensão de uma rede telefônica. No caso de estarem presentes mais de duas centrais telefônicas em uma mesma rede, o primeiro algarismo (ou o primeiro grupo de algarismos) servirá para que se determine a central telefônica a qual se liga o aparelho solicitado. E os demais servirão para identificar o aparelho dentro dessa mesma central.
As conquistas da telefonia
O sistema de telefonia automática data de 1889, quando Almon Brown Strowger idealizou o primeiro seletor de grupo automático. Poucas modificações foram introduzidas na telefonia, a despeito da enorme evolução tecnológica que 

se verificou no mundo.É recente a utilização de contatos de estado sólido para substituir os seletores de grupo, permitindo a união de duas extremidades de uma chave elétrica de forma mais eficiente e rápida que a união de duas lâminas metálicas, para possibilitar a passagem de corrente elétrica.O advento do sistema D D D  (iniciais de “Discagem Direta a Distância”) permitiu estender ainda mais o raio de ação de um telefone, por meio de um sistema de telecomunicações em que são empregados cabos e microondas.

V E JA  T A M B É M : C om unicação, Redes e Sistemas de.

Cada ligação aciona um a intricada rede de fios. circuitos e contatos.

P rim e iro  a p a re lh o  te le fô n ic o  de G ra h a m  B ell. Em  1 8 7 6 ,  co m  a lg u m a s  a lte 
rações no  d isp o s itivo , e le  co n seg u iu  tra n s m itir  p a lavras  in te lig ív e is .
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Na telegrafia  por fio, o m anipulador envia a m ensagem , que é recebida por um dispositivo de registro em fita . A 
pulsos breves e longos da corrente elétrica correspondem pontos e traços escritos na fita  de papel.

Telégrafo

O telégrafo é um sistema eletromagnético de comunicação a distância, baseado na transmissão de sinais. Os povos primitivos e da Antiguidade já dispunham de métodos e códigos de sinalização, que usavam principalmente na troca de mensagens entre grupos de guerreiros situados em pontos distantes.O desenvolvimento da transmissão telegráfica vincula-se estreitamente às descobertas realizadas no campo da eletricidade. Somente se tornou possível depois que o inglês Sir William Watson verificou, em 1747, que a corrente elétrica podia ser transmitida a distância através de um fio. Em 1786, Luigi Gal- vani* descobriu ser possível produzir um fluxo de corrente contínua ao longo de um condutor elétrico e, em 1800, Alessandro Volta* construiu sua bateria (a pilha voltaica).
O  eletroím ã

Partindo da constatação, feita por William Nicholson e Sir Antho- ny Carlisle, de que a corrente elétrica, ao passar pelos líquidos, provocava a decomposição destes em seus elementos constituintes, Salvá, em 1805, e Samuel T. von Soem- merring, em 1809, construíram aparelhos (dotados de pilhas voltaicas) capazes de enviar sinais. Várias descobertas no campo do ele- tromagnetismo levaram Ampère a experimentar, em 1820, a ação da corrente elétrica sobre um mag- 
neto, aplicando-a à telegrafia, e
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Para cada número, letra ou sinal gráfico, existe no alfabeto M orse uma com 
binação única de pontos e traços. Na telegrafia  por meio de máquinas telex, 
os pulsos de corrente são indicados por bolinhas pre tas .e  os de pausa, por 
brancas. As colunas m ostram a correspondência entre os símbolos utiliza
dos. A  ú ltim a  d e las , ò d ire ita , contóm a re p re s e n ta ç ã o  esp ec ia l que p e rm ite
abreviar o tem po de uso (m uito caro) das máquinas.

William Sturgeon a construir, em 1825, o aparelho que denominou eletroímã. Em 1833, Gauss* e We- ber verificaram que não havia necessidade de fios separados na extensão da linha. Encarregado por esses dois cientistas de introduzir aperfeiçoamentos na rede de comunicação, K. A. Stenheil descobriu que o solo terrestre era bom condutor de eletricidade e podia ser utilizado como condutor de retorno em instalações telegráficas.Passou-se a empregar um único fio, enquanto placas metálicas, enterradas nas proximidades de cada estação receptora, operavam como condutor de retorno. A constatação de Stenheil revelou que o solo funciona como um inesgotável reservatório de eletricidade, capaz de absorver os excessos e suprir as deficiências de cargas de um circuito elétrico a ele ligado. E ao aperfeiçoar agulhas magnéticas dotadas de bolsas de tinta, Stenheil tornou possível a captação, a distância, de sinais sob a forma gráfica: uma série de pontos sobre duas linhas paralelas numa tira de papel móvel. Bastava, pois, atribuir um desenho para cada letra para se obter uma codificação do alfabeto, aplicável nas transmissões telegráficas. Esta foi uma das primeiras tentativas de se estabelecer um código operacional de sinais.
O código de Morse

Pesquisas realizadas quase à mesma época, nos Estados Unidos, por Samuel Morse*, chegavam a resultados análogos. O primeiro aparelho construído pelo inventor, em 1837, era dotado de um estiló- grafo (caneta) que traçava linhas retas sobre fitas de papel móveis, mas, com os impulsos produzidos por um eletroímã, a caneta sofria desvios laterais e desenhava pontos sobre o papel, indicando a presença da corrente elétrica.Entre 1843 e 1845, Morse estabeleceu os princípios fundamentais de seu código, constituído de dois elementos gráficos: o traço e o ponto, produzidos por impulsos elétricos e seguidos de breves ou longos intervalos de tempo. A combinação e/ou repetição desses traços e pontos, segundo uma convenção, formam as letras do alfabeto. Adotou-se como padrão de tempo a duração de um ponto, e se atribuiu ao traço a duração de três pontos. O intervalo mudo empregado para separar dois sinais equivale a um ponto; para intercalar duas letras, a três pontos; e duas palavras, a cinco pontos.A paternidade do código Morse, que, com ligeiras modificações, ainda se encontra em uso, tem sido objeto de controvérsias. Para alguns, Morse teria utilizado as idéias básicas de um sistema de codificação que fora proposto anteriormente • pelo inglês Alexander Bain, o qual teria, por sua vez, desenvolvido os trabalhos de outro americano, Swain.
Anatomia das comunicações 

telegráficas
O  aparelh o  d e telégrafo  com -põe-se, essencialmente, de dois sis-
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temas integrados: o manipulador, que envia as mensagens, e o receptor. O primeiro consiste basicamente em uma chave elétrica de precisão, que é capaz de comutar a corrente fornecida por pilhas ou baterias, e do qual parte um fio que o liga ao receptor.Este é constituído basicamente de um eletroímã articulado a uma barra metálica ferromagnética dotada de um estilete com a pena constantemente molhada pela tinta contida num reservatório. Ao ser acionado a distância, o manipulador libera impulsos elétricos que, depois de percorrerem os fios, fazem com que o eletroímã atraia o dispositivo ferromagnético; a pena toca a tira de papel e imprime traços e pontos sobre a fita. Os sinais enviados pelo manipulador são, desse modo, convertidos pelo receptor numa seqüência de traços breves e longos. Por sua vez, a ta refa de traduzir os sinais cabe a um operador especialmente treinado, que dá a conhecer o significado da mensagem neles contida.
A difusão da telegrafia

Coube ao próprio Samuel Morse o privilégio de transmitir, em 1844, a primeira mensagem telegráfica através da linha de 64 quilômetros que ligava Washington a Balti- more, um serviço publico que foi 
pioneiro no mundo. Seguiram-se a esse fato a inauguraçao do primeiro cabo submarino entre Dover (Inglaterra) e Calais (França), em1851, e a instalação do cabo transatlântico que ligava a Europa e a América, em 1866.A telegrafia elétrica chegou ao Brasil em 1852, ano em que entrou em operação a linha entre o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista e o Quartel do Campo, no Rio de Janeiro. Esse serviço começou a se expandir rapidamente, irradiando-se para Petrópolis (1857) e, durante a guerra do Paraguai, al
cançou algumas cidades distantes

do sul do país, como Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. E, a partir de 1874, o Brasil passou a se comunicar diretamente com a Europa, através do cabo transatlântico.O mundo assistiu, então, a uma rápida difusão da telegrafia, que se tornou ainda mais eficiente após o advento do rádio*, que dispensava a conexão entre duas estações por meio de fios.
Telégrafos automáticos

São incluídos na categoria dos métodos mecânicos de transmissão telegráfica os sistemas transmissores e receptores de sinais registrados em códigos (semelhantes ao de Morse), como também os telégrafos impressores e os sistemas de fac-símiles. Entre os telégrafos impressores, o de maior difusão foi o desenvolvido pelo eletricista francês Jean-Maurice Émile Baudot em 1874, baseado na transmissão de cinco sinais para cada um dos caracteres.A intercalação ou não de impulsos elétricos entre a emissão dos sinais permite a obtenção de numerosas combinações, que correspondem a todas as letras do alfabeto e podem também ser usadas para outras funções, como a transmissão de sinais gráficos, de números, mudanças de letras, etc.Com os progressos registrados no campo das telecomunicações, sobretudo a partir de meados do século X X , as redes telegráficas de todos os países se expandiram extraordinariamente e, depois que passaram a utilizar os satelites artificiais como veículos de transmissão, tornaram-se partes integrantes de um sistema mundial de comunicação telegráfica.

VEJA TA M B É M : Código; Comunicação, R edes e S istem as de ; E t-
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As instalações de te legrafia eram com uns no final do século XIX e co
meço do século XX. Encarregado das transm issões e da recepção, o te le 
grafista era um hom em  tre inado em traduzir sinais gráficos ou audíveis 
em sinais elétricos, através do código Morse.

Com o desenvo lv im ento  tecno lóg ico , as máquinas passaram a executar 
essa tarefa. Dotadas de teclado com o o das máquinas de escrever, ligam - 
se a uma rede que cobre todo  o mundo. Seu nom e, "te lex", deriva das in i
ciais de te legraph exchange  ("câm bio  te legrá fico").

As centra is de te lex (como as centra is autom áticas de te lefone) sâo u tili
zadas por te rm ina is  ind ividuais (localizados com  usuários) e por escritórios 
de com panhias telegráficas que transm item  as mensagens.

Para estas últim as fo i criado um sistema especial, que é contro lado por 
com putadores.

Isso fo i possível porque uma mensagem telegráfica pode passar por 
estações interm ediárias, que re transm item  a mensagem até que ela chegue 
ao seu destino.

As grandes centra is contro ladas por com putadores possuem enormes 
m em órias de dados, capazes de armazenar m ilhões de mensagens por a l
gum  tem po (usualm ente 48  ou 72 horas).

Uma mensagem orig inária  de um escritório  rem oto  da com panhia te le 
gráfica é perfurada numa fita  de papel, por interm éd io  de uma máquina 
tip o  telex. A  mensagem do usuário é com pletada pelo operador com  códi
gos referentes à estação transm issora, à estação de destino, à data e hora 
orig ina is da m ensagem, etc.

Com a fita  pronta, o operador cham a a centra l e logo recebe um sinal 
para tra n sm itir as mensagens contidas na fita  perfurada.

A central armazena as mensagens recebidas, classifica o destino e, as
sim  que tiv e r um term ina l livre, retransm ite-as.

Em alguns países existem  várias centra is desse tipo , interligadas entre 
si. Quando uma central detecta uma m ensagem cujo destino  é uma cidade 
contro lada por outra central, re transm ite-a em velocidade m u ito  m aio r do 
que a com um  entre a centra l e o term inal.

As máquinas de te lex são m uito  usadas para com unicações freqüentes 
a longa d istância. Elas são com ponentes obriga tó rios das redações jo r 
nalísticas, com o te rm ina is  de agências notic iosas; estão com um ente  pre
sentes em organizações com  filia is em pontos afastados, em correios e 
ou tros serviços públicos.

Freqüentem ente, jun to  a essas m áquinas existem  outras, especialm ente 
adaptadas á transm issão de fo tografias. Essas fo to s  são processadas por 
um sistema que decom põe a im agem , no transm issor, em uma série de 
pontos c laros e escuros, que são, então, codificados e transm itidos ordena
dam ente. 0  receptor acolhe os sinais e in terpre ta-os, reconstitu indo  a im a
gem.

Tanto as máquinas te lex quanto  os sistem as de te le fo togra fia  utilizam-se 
das mesmas vias de com unicação: o telégrafo.

0  código Morse para telegrafia e o código em pregado oelas máauinas 
telex estão esquematizados na página 63. Na prim eira coluna, à es
querda, aparecem as letras e algumas palavras que são freqüentem ente  
utilizadas em te legrafia. Em seguida, aparecem as com binações de pontos 
e traços do código Morse. A  terceira coluna registra sinais gráficos e núm e
ros, bem com o a correspondente codificação Morse. A  próxim a co luna re
gistra os sinais próprios das máquinas telex, que são considerados válidos 
ta n to  para as letras quanto  para os sinais gráficos. A am bigüidade, nas 
máquinas telex, é evitada pelo prim eiro  sinal transm itido , no iníc io  da m en
sagem: se é um A  . . . ,  seguem-se letras: se u m 1 . .., seguem-se sinais gráfi
cos ou núm eros. F inalmente, a ú ltim a co luna à dire ita re laciona alguns co 
mandos próprios de uma m áquina telex.

T e le x

Em 186 6 , foi instalado um cabo transatlântico ligando Europa e Am érica.
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Telescópio

O telescópio é um instrumento óptico empregado para observar objetos distantes, especialmente corpos celestes. Compõe-se de duas partes; a objetiva e a ocular. Nos telescopios terrestres pequenos, a objetiva é uma lente acromática, e nos astronômicos, um espelho côncavo. A luz passa pela objetiva e forma a imagem, como no vidro despolido da câmara fotográfica. A ocular, lente de pequena distância focal, aumenta a imagem formada pela objetiva, sendo que o poder de aumento é igual à distância focal da objetiva dividida pela distância focal da ocular.A invenção do telescópio (1608) é atribuída aos holandeses James Metius de Alkmaar, Hans Lipper - shey eZacharias Jansen. Coube, porém, a Galileu* a primazia da utilização de um telescópio (por ele mesmo construído) para observações astronômicas. Com esse instrumento, que consistia essencialmente em um tubo dotado de lente convergente numa das extremidades e de lente divergente na outra, o sábio italiano realizou, em 1610, várias descobertas no campo da astronomia, como as manchas solares, os anéis de Saturno, as elevações e crateras lunares e quatro satélites de Júpiter.Em 1611, Johannes Kepler* propôs a construção de um instrumento que era provido de ocular convexa, mas foi somente alguns anos depois que o jesuíta Christoph Scheiner usou, pela primeira vez, um telescópio que continha esse dispositivo. E a partir da segunda metade do século XVII o modelo inventado por Kepler tornou-se bem mais difundido.Christian Huygens* e seu irmão, construtores do primeiro telescópio de longo alcance, descobriram, no 
ano de 1655, o Titã, satélite de Saturno, empregando um instrumento de 12 pés de distância focal. Suas experiências são relatadas na obra Sistema Saturnium  (1659), que traz explicações sobre os anéis do planeta.Com um telescópio de 35 pés, Cassini descobriu, em 1672, o
Íuinto satélite de Saturno (Réia); ames Bradley mediu o diâmetro de Vênus, em 1722, com um aparelho que tinha 212 1/4 pés. Esses instrumentos não eram dotados de tubos e denominavam-se “telescópios aéreos”.

O telescópio newtoniano
Depois que descobriu, em 1666, os diferentes índices de refração nas várias cores dos raios de luz, Isaac Newton* verificou que nos telescópios dotados de lentes sempre ocorreriam aberrações cromáticas (ao serem, por exemplo, focalizados na luz azul, deixavam a imagem verde fora do foco). Essa constatação levou-o a construir, em 1668, o primeiro telescópio refletor, cuja objetiva era um espelho esférico ou parabólico. Com esse

instrumento, conseguiu observar os satélites de Júpiter e as fases de Vênus. Mais tarde, montou um modelo de 6 1/8 polegadas de distância focal e aumento de 38 vezes.John Hadley construiu um telescópio newtoniano, com espelho metálico de 6 polegadas de diâmetro, comprimento focal de 62 polegadas e aumento de 230 vezes.Posteriormente, os grandes espelhos de metal foram substituídos por outros, prateados, e, a partir de 1930, construíram-se espelhos revestidos com películas de alumínio. Esse novo tipo dc espelho, inventado por John Strorig, apresenta uma capacidade de reflexão semelhante a do tipo prateado, mas é mais resistente.
Telescópios acromático 

e astronômico
Depois de estudar o olho humano, Chester Moor Hall, de Es- sex, Inglaterra, convenceu-se, em 1733, de gue era possível construir um telescopio de refração, acromático, com (entes de diferentes índices de refração.A combinação de uma lente convexa de vidro crown com outra côncava de vidro flin t, que se mostrou um processo mais eficiente de desviar os raios luminosos, levou John Dolond a introduzir a objetiva tripla, dotada de duas lentes convexas de vidro crown e uma côncava de flin t. Os telescópios desse tipo, contudo, possuem pequeno alcance, somente se prestando para uso terrestre.O desenvolvimento da fotografia, em fins do século X IX , determinou grande avanço na observação telescópica direta, pois corpos celestes pouco luminosos passaram a ser registrados em chapas fotográficas, após longos períodos de exposição, permitindo o estudo comparativo por meio de fotos de épocas diferentes. Outra invenção que, no final do século XIX, contribuiu para o aperfeiçoamento da observação astronômica foi o es- pectrógrafo, aparelho que permite a análise do espectro óptico da luz.
Assim, existem alguns grandes telescópios que não operam em ob- servaçoes visuais. Na verdade, eles funcionam como coletores de luz que alimentam estruturas acessórias. Entre elas, chapas fotográfi

cas, espectógrafos, fotômetros fotoelétricos e intensificadores eletrônicos de imagem, além de ca- maras de TV.
A observaçã® telescópica

O diâmetro da objetiva limita o do feixe de luz que penetra no telescópio, e é esse diâmetro, dividido pelo poder de aumento, que determina o diâmetro do feixe de luz que atinge o olho do observador. Se a pupila do olho tem diâmetro menor ue o do feixe de luz, o excesso é esperdiçado; se, ao contrário, o diâmetro do feixe de luz é menor que o da pupila, a imagem obtida ficará escura e indistinta.Os telescópios destinados a observações noturnas possuem pupilas de saída de pelo menos 7 milímetros, enquanto a pupila do olho, na obscuridade, dilata-se até 8 ou

Os telescópios podem acom panhar qualquer corpo celeste, graças a uma 
especial colocação de seus eixos. (Observatório de C lim ax, Colorado.)

Alguns instrum entos, como o do Observatório do Arizona (EU A), nâo ope
ram em observações visuais; apenas coletam  a luz para outros aparelhos.
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A busca de instrum entos de longo alcance levou à construção de gigantes
cos telescópios, no século X IX . (Observatório de Lick, Califórnia.)

10 milímetros, e na claridade oscila entre 1,5 a 2 milímetros.O poder de resolução de um telescópio, representado pelo valor inverso do ângulo do qual dois pontos distintos podem ser vistos separadamente, é proporcional ao diâmetro da objetiva (abertura) dividido pelo comprimento da onda de luz.Nos telescópios pequenos, a abertura mede poucos centímetros, enquanto nos grandes chega a alcançar vários metros.As aberturas dos espelhos prismáticos variam entre F:2,5 e F:4 (F =  distância focal). O foco do telescópio newtoniano_ é obtido quando um espelho côncavo focaliza a imagem num ponto F (foco principal) e um espelho plano com inclinação de 45° reflete-a para fora do trajeto dos raios luminosos. N os telescopios do tipo cassegrain, um espelho convexo (BB), ao refletir um feixe luminoso para o centro do espelho principal, coloca o foco em posição mais conveniente, aumentando a distância focal de 3 a 10 vezes. Nos instrumentos de foco coudé, que permitem a adaptação de acessorios pesados, o espelho secundário localiza-se entre o eixo de declinação e o polar, e quando as imagens se formam na objetiva são enviadas para a ocular por pequenos espelhos planos.Qualquer corpo celeste pode ser acompanhado através de um telescópio pelo tempo que se desejar, graças a uma especial colocação de

eixos de movimento. Devido ao movimento de rotação da Terra, um mecanismo possibilita que o aparelho se movimente no sentido leste-oeste; neste tipo de montagem, denominado equatorial, um dos eixos, o polar, e paralelo ao eixo de rotação da Terra, enquanto outro mecanismo permite ao telescópio mover-se sobre o eixo de declinação, que é perpendicular ao eixo polar.
Os principais

Os maiores telescópios encontram-se na União Soviética, Estados Unidos e Chile. O de Lenin- grado possui abertura de 6 metros, enquanto o telescópio Hale, no monte Palomar (EUA), tem abertura de 5 metros e distância focal do espelho prismático de 16 metros. Também nos Estados Unidos situam-se o Hooker (no monte Wilson, com 2,5 metros de abertura e 13 metros de distância focal) e o McDonald, no monte Look, com 2,7 e 8 metros.Os telescópios chilenos AURA  (4 e 12 metros) e ESO (3,6 metros de abertura) localizam-se em Cerro Tololo e La Silla, respectivamente. (AURA:/tssociation o f í/niversi- ties for .Research y4stronomy; ESO: £uropean Southern Observatory.)

VEJA TAMBÉM: Imagem; Luz; 
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Televisão

As primeiras tentativas concretas de transmitir imagens a distância começaram em meados do século X IX, com as experiências de Bain, Backwell e Caselli, trabalhando em sistemas de transmissão de desenhos e esquemas.Em 1818, Berzelius* descobriu algumas propriedades fotelétricas associadas ao selênio, que permitiram a Carey, em 1875, imaginar uma retina artificial construída com esse material, sobre a qual se formaria a imagem elétrica de uma cena real.Dois anos depois, Sawyer ensaiou a exploração da imagem, ponto por ponto, valendo-se da constatação da persistência visual na retina.Em 1880, Leblanc inventou um processo baseado em espelhos gigantes. Quatro anos depois, Nip- kow idealizou um sistema de exploração da imagem, decompondo-a em pontos claros e escuros. Esse sistema demorou a ser superado embora não fosse funcional.O tubo de raios catódicos (como era então denominado) surgiu com as experiências de Rosing, em 1907.Foi no início do século X X  que se conseguiram os primeiros sistemas eletrônicos de varredura” (exploração da imagem ponto por ponto) e de amplificaçao, com o

auxílio da válvula tríodo, inventada por Lee de Forest, em 1906.O iconoscópio (o primeiro dos sistemas de varredura) foi idealizado por Vladimir Kosma Zwory- kyn (1889- ) e era feito de uma fina placa de mica superficialmente revestida por um grande número de grãos de prata, quimicamente tratados para tomarem-se sensíveis à luz. Outra placa metálica transformava todo o conjunto em uma imensa associação paralela de ca- pacitores. A lâmina metálica ligava-se a saída do sistema. Quando o mecanismo era operado, sistemas ópticos focalizavam a imagem sobre a superfície de grânulos de prata, alternando-a eletricamente conforme a luminosidade de cada ponto da imagem. Um feixe de elétrons varria a tela em linhas paralelas, de cima para baixo, explorando sistematicamente toda a extensão da superfície fotossensí- vel. Depois, interagindo com a carga de determinado ponto (devido à ação da luz proveniente da imagem), um sinal eletrico de intensidade proporcional escoava-se através aa placa metálica, descarregando o microscópico capacitor e alcançando a saída do sistema.Embora o iconoscópio de Zwo- rykyn logo se mostrasse obsoleto, seus princípios levaram à construção de válvulas captadoras de imagens mais elaboradas e poderosas, como a “Orthicom”, que apresenta um sistema interno de multiplicação de elétrons.Com a evolução das válvulas captadoras de imagem, a televisão ganhou grande impulso e, em 1930,

"V ila  S ésam o": projeto que uniu educação e entretenim ento na televisão.
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Entre os precursores da televisão estão Berzelius (à esquerda). Zworykyn 
e muitos outros que pesquisaram a transm issão de im agens a distância.

começaram a surgir as primeirasestações comerciais. (No Brasil, elas apareceram em 1949.)
Quase um retrato
em preto e branco

O moderno sistema de televisão é baseado nas mesmas concepções anteriores. O mecanismo decompõe uma cena em elementos de imagem, ordenados e transmitidos para outro sistema, num processo anãlogo ao da foto em branco e preto. Reticulando a superfície de uma fotografia, esta é decomposta em quadrados —  que vão do 
branco ao preto passando pelos vários tons de cinza —  transpostos depois para outra reticula. Assim  se reproduz a foto que será tanto mais perfeita quanto maior o número de elementos que a compõem—  a essa capacidade de fidelidade chama-se definição.Na televisão em branco e preto, por razões técnicas, essa transposição e feita, nao por quadrados ou pontos, mas por linhas. A definição dependera oa maior quantidade de linhas. No Brasil, adotou-se para a televisão em branco e preto o sistema americano de 525 linhas.

O movimento na 
retina humana

A imagem de televisão é dinâmica, isto é, deve transmitir os movimentos que ocorrem dentro do quadro visual. Tal como no cinema, isso acontece devido às propriedades de persistência visual da retina humana, que tende a interpretar como contínuo um quadro que se repete mais de dez vezes por segundo. Na televisão são transmitidos trinta quadros por segundo, a 
fim de evitar o ofuscamento dos olhos. A largura de banda de freqüências do espectro eletromagnético, necessária para a transmissão de imagens, é de aproximadamente 4 MHz (4 milhões de oscilações por segundo), de acordo com os padrões vigentes no Brasil. Além da banda que funciona exclusivamente para os sinais de vídeo, devem ser somados os sinais de sincronismo e som, resultando uma banda total de 6 MHz para cada canal de televisão. Como a freqüência da onda—  que leva os sinais do transmissor para o receptor —  deve ser cerca de dez vezes maior, a faixa do espectro eletromagnético de comunicações destinada à televisão começa em 52 MHz, estendendo-se até 890 MHz, assim divididos: a porção de 52 até 216 MHz, correspondente à faixa do espectro conhecida como VHF (Very High Frequencies —  “Freqüências Muito Altas”), destina-se aos canais de números 2 a 13 — com um hiato entre 88 e 108 MHz, atribuído às transmissões em freqüência modulada; a porção restante, de 216 a 800 MHz, denominada UHF (Ultra High Frequencies —  “Freqüências Ultra-Elevadas”), acomoda os canais de 14 a 83. A esses cami- nhosjjercorridos pelos sinais da televisão, desde sua geração, junto ao transmissor, até seu ponto final (o receptor), são acoplados os sinais de sincronismo —  vertical, horizontal e apagamento. Por cami-

nhos paralelos, chegam os sinais sonoros.Por utilizar freqüências elevadas, as transmissões de televisão não têm a mesma propriedade das transmissões radiofônicas quanto à múltipla reflexão no solo e em camadas ionizadas da atmosfera.As ondas de televisão caminham praticamente em linha reta; dessa Forma, a melhor recepção ocorre quando a antena do aparelho receptor e a do transmissor alinham-se numa reta sem obstáculos.

Num terreno plano, por exemplo, há perfeita recepção de sinais dentro de um círculo de 80 quilômetros de raio, tendo a antena do transmissor como centro. (Distâncias superiores requerem a instalação de estações repetidoras.)
A imagem, dentro de um tubo

O principal elemento do receptor é o tubo de imagens ou cinescopio —  uma válvula termoiônica que ocupa a maior parte do aparelho.

Na parte frontal interna do cinescopio existe um revestimento constituído por uma substância eletro-luminescente, comumente denominada “fósforo”, que responde com a emissão de luz ao impacto de um feixe de elétrons. No extremo oposto, o cinescopio afuni- la-se, terminando num pequeno cilindro com várias conexões elétricas. Dentro desse cilindro está o “canhão de elétrons”, compreendendo um cátodo (que, quando aquecido, pode emitir elétrons) e anéis metálicos componentes de um sistema óptico que reúne os elétrons, emitidos mais ou menos ao acaso, em um estreito feixe e os projeta sobre a tela. O sinal de vídeo comanda diretamente a intensidade do feixe de elétrons que, por sua vez, excita diferentemente as várias partes do fósforo; o resultado disso é uma altemancia de pontos claros e escuros sobre a tela. Os sinais de sincronismo —  em número de dois —  são aplicados a dois pares de bobinas localizadas sobre o colo do cinescopio. Eles criam campos magnéticos de intensidade variável, que, interagindo com o feixe de elétrons, promovem seu deslocamento ordenado ara toda a tela. Um dos pares de obina deflexiona o feixe horizontalmente; o outro, verticalmente. Quando todas as linhas são traçadas, um sinal de características especiais, também enviado pelo transmissor, determina o “apagamento” do feixe e seu retorno ao alto do quadro para nova exploração da tela.Os sinais de sincronismo fazem

No aparelho transmissor, as válvulas captadoras fazem  a im agem  convergir sobre um fotocátodo plano: este em ite  
elétrons, carregando eletrostaticam ente o anteparo que os recolhe. Um  feixe em itido pelo canhão eletrônico incide 
contra o anteparo, interage com as cargas deste, é m odulado, refletido e vai para a válvula m ultiplicadora, de onde 
sai am plificado: â o sinal de video. Os prim eiros sistem as de decom posição de im agem  usavam discos dotados 
de furos {processo de N ipkow ). U m a fotocélula transform ava a lum inosidade dos pontos em  sinal elétrico. No recep
tor, a im agem  decom punha-se em pontos dispostos em  linhas horizontais.

cena saída do 
e le trôn ico sinal de vídeo

bobiná de 
focal ização

bobina d e ,deflexão hnhina

teixe de fe ixe de
exploração retôrrio
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0  diagram a representa o processo de transm issão de TV . perm itindo acom panhar as transform ações e m anipulações  
que sofre o sinal a ser enviado. Câm aras captam  o sinal de video, que se associa aos de sincronismo; atravessam  
um am plificador de vídeo e reúnem -se com outro, de alta freqüência. Depois de nova am plificação, são filtrados, 
rem etidos ao diplexer (onde se com binam  com os sinais de áudio) e passam ao transmissor.

com que transmissor e receptor trabalhem exatamente em fase, reproduzindo a imagem milionésimos de segundo após ter sido colhida.
O sistema colorido

A reprodução cromática da imagem tefevisiva usada no Brasil, utiliza o sistema alemão PAL M.A televisão em cores fundamenta-se na possibilidade de se reproduzirem, a partir de três cores primárias, praticamente todas as outras cores do espectro luminoso, pela combinação em quantidades selecionadas de cada uma delas.As cores definidas tecnicamente para a televisão em cores aproximam-se do vermelho, do verde e do azul. A câmara de estúdio é formada por três válvulas captadoras de imagem, análogas àquelas para transmissão em branco e preto, reunidas numa única unidade. Cada uma dessas válvulas é sensibilizada para uma cor primária, gerando sinais que expressam a participação dessa cor na imagem colorida. Assim, o sinal total transmitido pela televisão em cores é mais complexo que para o sistema em preto e branco. Além dos sinais existentes para este tipo de transmissão, somam-se outros: um de luminância, que corresponde à sucessão de claros e escuros da imagem (nos aparelhos em branco e preto, este e o sinal de vídeo; nos coloridos, informa a predominância de cores presentes na imagem); e dois de crominância —  portadores de informações adicionais que permitem a individualização de cada ponto da imagem, independentemente de sua intensidade.
Uma das dificuldades para a implantação do sistema em cores residia no requisito governamental de 

que qualquer sistema de transmis-

O canhão eletrônico consta de um  filam ento (F) que aquece o cátodo,(C ). 
provocando a emissão de elétrons. Em seguida, há a grade de controle (G ,) 
e diversos elétrodos (G 2, G 3, etc.) para focalizar e colim ar o fe ixe de elétrons. 
A figura b m ostra, em corte, a distribuição das tensões ao longo do sistema. 
Dois pares de bobinas (A, B, e A ', B') form am  o conjunto responsável pelas 
deflexões horizontais e verticais do feixe.

são não poderia obsoletar os aparelhos em preto e branco, já existentes no mercado. Assim, uma 
transmissão em cores deveria ser captada também por um receptor comum.

O receptor de um aparelho em cores apresenta um tubo de imagens constituído por três telas, cada uma delas portando o fósforo de uma cor primária e igual número de canhões eletrônicos, um para cada tela. Os fósforos de cada uma das telas são dispostos em círculos microscópicos, localizados nos vértices de triângulos, formando, cada um deles, uma unidade cromática. Próximo aos fósforos há uma rede metálica, cujos orifícios situam-se em correspondência com os triângulos. Os sinais de vídeo repartem-se entre os três canhões eletrônicos, e, ao invés do varrimento horizontal contínuo, cada triângulo contendo as cores fundamentais é sucessivamente acionado por seu feixe de elétrons, reproduzindo, no final, a imagem colorida.
Os caminhos da televisão

A Segunda Guerra Mundial praticamente interrompeu os trabalhos de pesquisa que vinham sendo realizados para transformar a televisão numa realidade. Somente depois do conflito os países europeus e os Estados Unidos concentraram novamente suas atenções nesse trabalho. Dessa forma, seu desenvolvimento áureo como veículo de massa ocorreu entre 1947 e 1957, período em que foi definitivamente implantada.Baseando-se em estruturas já existentes (emprestando a linguagem do rádio e do cinema, por exemplo), tanto os europeus como os norte-americanos começaram a
firo curar os caminhos para suas te- evisões. Os canais europeus foram estatizados e explorados pelos governos dos diferentes países; nos Estados Unidos, contudo, a existência de um sistema de concessionários de transmissões de rádio acabou provocando a imediata comercialização da televisão.Com o tempo, também os europeus começaram a abrir mão de seus canais, que assumiram uma forma comercial destinada a finan
ciar o grande empreendimento.

Teleedu cação
Além de seu tradicional caráter de mero entretenimento, a televisão tem tentado ser um veículo de comunicação cultural. A maior parte dos críticos acredita que, nesse as- pecto; os canais estatizados são os que tem as melhores condições. Entretanto, em termos de audiência, um canal dedicado a uma programação educacional difere —  e, de certa forma, sofre uma competição injusta —  dos canais comerciais.No Brasil têm sido realizadas várias experiências no campo educacional através da televisão. O primeiro canal educativo foi inaugurado em Recife, em 1968: a TV Universitária. N o ano seguinte, foi criada em São Paulo a Fundação Padre Anchieta, que iniciou suas transmissões através do canal 2, TV Cultura. Logo em seguida
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O verm elho, o azul e o verde, escolhidos com o cores básicas para as transm issões coloridas, são separados por 
três filtros e enviados às válvulas. O m atrizador recebe os sinais dividindo-os em  trás: um de luminância (Y), que 
com unica ao receptor a intensidade de cada cor, e dois de crom inância (I. Q ). para informações suplem entares. 
Após a modulação, os sinais sáo em itidos. No receptor, as operações ocorrem  em ordem  inversa.

criou-se a Fundação Maranhense de TV Educativa, que já vinha operando desde 1969 em circuito fechado e que colocou a emissora no ar, no ano seguinte. O ano de 1972 marcou o inicio dos trabalhos da Televisão Educativa do Amazonas, em Manaus, e da TV Universitária do Rio Grande do Norte, em Natal. Alguns outros Estados já obtiveram concessões, mas ainda não foram iniciadas suas atividades.Preocupado com a formulação de uma política nacional de telee- ducação, em 1971 o Ministério da Educação analisou as necessidades da criação de um organismo nacional que coordenasse as atividades educacionais através da televisão. Assim, em fevereiro de 1972, foi criado o Programa Nacional de Te- leeducação —  Prontel —  com o objetivo de integrar, em escala nacional, as atividades didáticas e educativas através do rádio, da tevê e de outros meios.Uma das experiências mais bem sucedidas no setor educacional foi o programa Sesame Street (Vila Sésamo), criado pelos norte-americanos Elinor Horwitz e Jane O’Connor. Destinado a uma faixa etária entre três e cinco anos, o programa é transmitido em 35 países.Por outro lado, o caráter educativo da televisão tem se manifestado também em centros educacionais, universidades, escolas particulares, etc., que utilizam circuitos fechados.
O futuro agora

Numerosas pesquisas foram realizadas para diminuir o tamanho das câmaras* de televisão. Os japoneses foram os primeiros a trabalhar nesse sentido, mas foi a missão da n ave esp a c ia l norte-am erican a  Apoio X  que acabou determinando

a construção de uma câmara mi- niaturizada capaz de proporcionar uma perfeita transmissão. Na missão seguinte, da Apoio XI, já se conseguiu uma excelente qualidade de imagem, numa transmissão realizada em cores.A miniaturização das câmaras, o alto desenvolvimento das pesquisas da televisão e o sistema de ligar o mundo por satélites fazem com que qualquer acontecimento, em qualquer parte do globo, possa ser transmitido imediatamente para qualquer lugar.O advento da televisão veio complementar o sistema de comunicações que, segundo o comunicó-

logo Marshall McLuhan, conseguiu transformar o mundo numa “aldeia global”. Estudiosos de todas as áreas do conhecimento humano dedicam-se a pesquisas para determinar e posicionar a televisão em seus aspectos positivos e negativos.
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Pelo tato pode-se distinguir quando um corpo está quente ou frio — é um procedimento subjetivo para se determinar a temperatura. Entretanto, tocando-se o mesmo objeto com uma das mãos aquecidas, tem-se a impressão de temperaturas diferentes, embora o corpo não tenha alterado seu estado térmico. Por isso, são necessárias informações objetivas, de forma que se possa medir o estado térmico de qualquer sistema.Quando se coloca um corpo aquecido em contato com outro gelado, após algum tempo eles atingem o equilíbrio térmico; em qualquer ponto dos dois corpos em que se proceda a uma avaliação do estado térmico, o resultado é o mesmo: os dois estão à mesma temperatura.Para avaliar esse estado térmico do sistema, necessita-se de um terceiro elemento —  o termômetro — , que se encontre em equilíbrio térmico com os outros dois.Os materiais mudam suas características físicas com a temperatura (os líquidos alteram o volume, uma barra de metal varia de comprimento, um fio tem sua resistência elétrica aumentada ou diminuída, um gás apresenta modificação na pressão, etc.), propriedade essa que pode ser utilizada na construção de 
um termômetro.Por volta de 1593, Galileu* construiu o primeiro desses aparelhos. Era um tubo de vidro com um bulbo numa das extremidades; a outra permanecia mergulhada em água. Com a variação de temperatura, a pressão do ar dentro do bulbo ficava alterada: tornava-se maior ou menor que a atmosférica; a água, então, subia ou descia pelo tubo. Assim, a cada temperatura correspondia uma altura da coluna da água.Mais tarde, esse sistema foi aperfeiçoado pelo duque de Toscana,
3ue encheu o bulbo e o tubo de viro com álcool e selou a extremidade. Dessa maneira, a indicação do termômetro deixava de depender da pressão atmosférica e aumentava seu grau de precisão.Os primeiros termômetros apresentavam as mais variadas escalas, e a indicação de um deles nem sempre coincidia com a dos outros. 
Réaumur, Fahrenheit, Celsius e Linné são algumas das escalas que foram utilizadas em meados do sé
culo XVIII.

Escalas: construção e 
conversão

Algumas escalas permaneceram em uso e foram convencionadas por padrões internacionais de medida. A escala centígrada (Celsius), por exemplo, é a mais empregada em todos os países, à exceção dos 
de língua inglesa, onde a escala Fahrenheit é a mais freqüente.

A construção de uma escala está a sso c ia d a  à c on stru çã o  d o  term ômetro. Fixam-se duas temperaturasE m b o ra  soja u m  p od eroso  in s tru m e n to  d e  c o m u n ic a ç ã o , a te le v is ã o  te m  
sido m ais utilizada no sentido de propiciar diversão ao telespectador.
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Galileu construiu o prim eiro apare
lho para m edição de tem peratura.

de referência e convencionam-se valores arbitrários a elas. Assim, estabelecem-se o ponto zero e o valor da unidade de temperatura.Uma das temperaturas de referência é o ponto de fusão do gelo à pressão de uma atmosfera. Na escala Celsius, atribui-se a esse ponto o número zero; na Fahrenheit, o 32. Outra temperatura de referência é o ponto de ebulição da água (também à pressão de uma atmosfera), que corresponde a 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit.Se a seção transversal for constante ao longo do tubo capilar, pode-se dizer que a variação de temperatura se apresenta diretamente 
proporcional à variação do comprimento da coluna de líquido do termômetro. Marcando-se as posições referentes aos pontos de fusão e ebulição da água e dividindo-se as distâncias entre eles em cem partes iguais, entre uma divisão e outra corresponderá 1 grau Celsius (escala centígrada). Um procedimento semelhante pode ser adotado para a escala Fahrenheit.Para a transformação de graus Fahrenheit em centígrados e vice-

Ponto 
de ebulição da 
água

Ponto 
de solidificação 
da

O m ovim ento das partículas de um  
corpo propaga-se a outro, quando 
colocados em  co n ta to ; dessa form a  
atinge-se o equilíbrio térm ico.

Escalas de tem peratura: Kelvin, 
Celsius e Fahrenheit.

-273 ,15 “ C

212.00° F

32,00° F

-459.69° F

Tempo

A questão da natureza do tempo é uma das mais importantes de toda a história da filosofia e da ciência. E as diversas teorias que se propõem a explicá-la podem ser agrupadas em duas grandes correntes: as realistas, que têm como principais representantes Descartes* e Newton*; e as idealistas, cujos defensores mais expressivos foram Leibniz* e Kant*.Para o pensador Descartes, a duração  é um atributo inerente às próprias coisas e se distingue do tempo medido, que seria apenas a maneira usada pelo homem para pensar a duração.De acordo com Newton, existe um tempo absoluto  (assim como um espaço absoluto), matemático e uniforme, independente dos objetos ou dos eventos que nele se situam. Embora não exista qualquer movimento que permita medir exatamente o tempo, já que todos os movimentos podem ser acelerados ou diminuídos, o movimento do tempo absoluto é imutável. Ojarâm etro í, que aparece nas equações da mecânica, representa esse tempo ideal e uniforme. Ainda segundo a concepção newtoniana, o tempo e o espaço absolutos formariam um quadro preparado por Deus para conter o mundo; seriam considerados uma espécie de atributo de Deus, sua maneira de ser e perceber. E, para Newton, Deus duraria sempre e estaria sempre presente em todos os lugares.Para o idealismo de Leibniz, o princípio de razão suficiente (uma das ideias fundamentais de sua filosofia) é incompatível com a existência de um espaço e um tempo absolutos. Assim, não se poderia explicar por que Deus teria criado

o mundo num determinado momento (e num determinado lugar). Ele teria criado o mundo e, a partir disso, o tempo apareceria como ordem e relaçao entre as coisas. Os instantes nao existiriam fora das coisas, consistindo apenas em sua ordem de sucessão.Para Kant, o tempo não é uma realidade objetiva, mas uma condição apriorística da subjetividade, isto é, independente da experiência, condição ao ato de conhecer no nível da intuição sensível: o tempo é uma das formas a priori da sensibilidade. Segundo esse filósofo, é impossível demonstrar a existência do tempo como uma qualidade objetiva das coisas, através da experiência, pois esta não pode oferecer universalidade rigorosa nem certeza apodítica. O tempo é, assim, uma idealidade transcendental, condição constitutiva na estrutura do sujeito cognoscente. E no caráter apriorístico, universal e necessário do tempo que se funda a universalidade e necessidade da aritmética. O mesmo acontece no que se refere ao espaço (a outra forma a priori da sensibilidade) e à geometria.Já para o intuicionista Henri Bergson*, que transformou o tempo no conceito fundamental de sua concepção do mundo, os filófo- sos, desde Platão*, eliminaram a duração, limitando-se a considerar o tempo uma ilusão ou um atributo do mundo aparente (sensível) e não da verdadeira realidade, eterna e imutável. Deve-se indagar se o ser —  objeto de conhecimento por parte cia reflexão filosófica —  não e, ele mesmo, algo que dura; se ele não é o próprio" tempo. Ao substituir a sentença cartesiana eu sou uma coisa que pensa  pela afirmação eu sou uma coisa que dura, Bergson constrói uma metafísica da duração, que constituiria o dado imediato da intuição, definida como uma sucessão essencialmente qualitativa de modificações que se

versa, considera-se que entre os pontos de congelamento e ebulição da água existem 100 graus Celsius e 180 graus Fahrenheit. Subtrain- do-se 32 da temperatura na escala Fahrenheit e multiplicando-se pela razão 5/9 (equivalente a 100/180), obtém-se a temperatura na escala centígrada.
Em 1848, Lord Kelvin (1824- 1907) sugeriu uma nova gradação de temperatura —  escala termodinâmica* ou escala Kelvin.Por ser independente das características de uma particular substância, essa escala é absoluta e, assim, torna-se possível definir o zero absoluto de temperatura, que corresponde a 273,15°C negativos. A unidade de temperatura na escala Celsius equivale exatamente à unidade na escala Kelvin. Apenas os extremos são diferentes.

VEJA TAMBÉM: Calor; Calor, Transmissão de; Energia; Gasoso, Estado; Matéria, Estados da; Sólido, Estado; Termodinâmica; Ter- moquímica.
A partir das pesquisas eletrom agnéticas de Lorentz surgiram as bases da 
teoria da relatividade de Einstein: a vinculaçáo espaço-tem po.
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penetram e se fundem —  sem exterioridade —  caracterizando a vida do espírito.O conceito de tempo (já indissoluvelmente vinculado ao conceito de espaço) foi de todo reformulado pela teoria da relatividade, proposta pelo cientista Albert Eíns- tein* na primeira metade do século X X.Ao contrário da teoria newto- niana, que concebe espaço e tempo como noções independentes, a concepção einsteiniana uniu os dois conceitos num só (espaço-tempo). Antes de Einstein, Lorentz*, em sua interpretação das leis do eletro- magnetismo*, tratara as equações que exprimem essas leis como se os corpos em movimento sofressem uma contração no sentido de sua translação, introduzindo a noção de um tempo relativo. Einstein atribuiu a essa ficção matemática uma significação real. Quando determinado corpo não tem a mesma medida para dois observadores em movimento um em relação ao outro, o tempo não é o mesmo para ambos. Para que o tempo fosse o mesmo em todos os lugares, seria necessário poder definir a simultaneidade de maneira absoluta, o que é impossível. Considerando-se dois pontos, A  e B, afastados um do outro mas pertencentes a um mesmo sistema, como, por exemplo, dois lugares na Terra, diz-se que dois eventos ocorridos nesses pontos são simultâneos quando um observador situado em M, a igual distância entre A  e B, percebe que esses acontecimentos coincidiram (informação que lhe chegaria por meio de sinais ópticos emitidos em A  e B). Para um segundo observador, P, em movimento em relação ao sistema AM B, colocado, por exemplo, em outro planeta, os dois eventos seriam igualmente simultâneos para P, se ele estivesse colocado numa posição vertical em relação a M. Porém, desde que o observador P  se desloque juntamente com seu

0  dia 6 uma unidade de tem po determ inada pela rotação da Terra. Com o  
as horas não coincidem  no p laneta, criou-se um a "hora in ternacional".

sistema para a posição P ’, os dois eventos deixarão de lhe parecer simultâneos, pois os sinais ópticos não levarão mais o mesmo tempo
Sara percorrer as distâncias A P ’ e P ’. Einstein concluiu, então, que as noções de tempo e distância são relativas. O tempo físico dos relógios (ou de qualquer dispositivo que sirva para medi-lo, inclusive as células do corpo, que envelhecem) depende da maneira como é mensurado; sua passagem não é uniforme; as coisas envelhecem mais rapidamente em certos lugares que em outros. As noções de tempo e espaço absolutos cedem lugar a noção de relação entre ambos. E o tempo aparece como uma quarta dimensão do universo.

As estrelas e o tempo
A preocupação com o tempo sempre esteve presente na vida do homem. As mais antigas civilizações já observavam os corpos siderais, acompanhando suas trajetórias e até mesmo chegando a registrar a periodicidade com que cruzavam a abóbada celeste. Os

primeiros astros a despertarem grande interesse no homem foram o Sol e a Lua, pois seus movimentos demarcavam as duas divisões fundamentais do tempo: o dia e a noite. No entanto, essas civilizações não assinalaram de maneira uniforme o ritmo constante dos movimentos dos corpos celestes em relação à Terra. O registro do “movimento” descrito pelo Sol, por exemplo, permitiu a divisão de sua trajetória em frações relativamente iguais, e isso constitui o que se convencionou chamar de tempo.Ao tentar reconstituir o caminho
3ue o homem teria percorrido para ividir o tempo em unidades, o historiador Rudolf Thiel observou que a alternância dos dias e das noites cria um ritmo de vida que todos absorvem instintivamente. Mas a primeira idéia da existência de cursos periódicos teria sido sugerida pela sucessão das estações e pelos hábitos próprios a cada uma delas. A observação do Sol e das sombras por ele projetadas levou o homem a estabelecer o primeiro marco de tempo; o meio-dia (momento em que existe menos sombra). Daí

M edindo a periodicidade com que uma estrela cruzava o céu. os egípcios contribuíram  para o estudo do tem po.
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para o fracionamento do dia foi apenas um passo, e a necessidade 
de marcar o tempo com precisão levou à criação de vários instrumentos, tais como o estilete ciaré- tico (o mais antigo), relógios de sol (solário) e de água (clepsidra), ampulhetas, relógios a combustão e mecânicos, cronômetros e pêndulos astronômicos.Após a invenção do relógio, os homens passaram a se orientar por ele; a observação dos astros, nesse sentido, tornou-se obsoleta.Colocado numa latitude média de qualquer dos hemisférios, o observador constatará que as estrelas surgem, descrevem movimentos e desaparecem com regularidade. Esse movimento, que parece resultar da revolução da esfera celeste ao redor do eixo que passa pelo observador e pelo pólo celeste, é determinado, realmente, pela rotação da Terra.Se as observações forem repetidas durante várias noites seguidas, se notará que a cada vez as estrelas surgem e desaparecem 4 minutos mais cedo, e, depois de um ano, aparecem na mesma posição e à mesma hora. Isso porque o tempo normalmente usado para medir os movimentos da esfera celeste é o solar, já que o período de 24 horas corresponde à rotação da Terra em relação ao Sol —  e não em relação às estrelas. Elas aparentam fazer uma revolução a mais do que o Sol durante um ano. A Lua, por sua vez, faz doze revoluções a menos, determinando o intervalo médio de 24 horas e 50 minutos entre duas passagens sobre o meridiano.O período de rotação da esfera celeste deve ser contado a partir de um plano (fixo para o observador), como, por exemplo, o plano meridiano local. Duas passagens consecutivas de um determinado astro pelo mesmo meridiano (acima do plano do horizonte) definem o dia: se o astro considerado for o Sol, teremos o “dia solar”, se uma estrela fixa, o “dia sideral”.Dois dos pontos sobre a esfera celeste sã9 conhecidos como “ 1.° ponto de Aries” e “ 1.° ponto de Libra”. Como o 1.° ponto de Áries é fixo, ele parece cruzar o meridiano em qualquer lugar num intervalo de tempo igual ao período de rotação da Terra. Esse intervalo, que e o dia sideral, divide-se, da mesma forma que o dia solar, em horas, minutos e segundos. A hora sideral zero corresponde ao, instante em que o 1.° ponto de Áries cruza o meridiano daquele plano.É difícil determinaj-, com exatidão, o 1.° ponto de Áries e a mudança a que está sujeito, principalmente quando se deseja alcançar uma precisão da ordem de 0,01 segundo. Em virtude de o 1.“ ponto de Aries ser definido pela posição do Sol quando sua declinaçao é 0o, ele só pode ser definido a partir de observações do Sol, especialmente 
próximo ao momento em que esse astro cruza o equador. Os astrônomos aceitam, até certo ponto, a “ascensão” retilínea de certo número de estrelas, conhecidas como “estrelas-relógios”, e é a partir da observação delas no momento em que cruzam o meridiano que determinam o tempo sideral. Em astro

nomia, o tempo sideral é não só o mais importante como também 0 mais usado.
Não sendo a Terra um sólido in- deformável, as marés, os fenômenos geológicos e geofísicos inevitavelmente modificam a forma do elipsóide de inércia terrestre. Essas modificações traduzem-se, necessariamente, em discordâncias entre uma escala de tempo baseada no movimento orbital dos corpos do sistema solar e uma escala de tempo que se encontra baseada na rotação terrestre.Portanto, pode-se estabelecer a constância do movimento celeste dentro de certo padrão de tempo e tendo como referencial o planeta Terra, cuja rotação determina uma unidade natural de tempo: o dia.Um dia sideral é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor de seu eixo e é igual ao período decorrido entre duas passagens sucessivas de uma estrela pelo mesmo meridiano; ele divide-se em 24 horas siderais (e cada hora compreende 60 minutos, e cada minuto 60 segundos), o que equivale a 23 horas, 56 minutos e 4,091 segundos do dia solar. Este corresponde ao tempo dispendido

A partir do estudo dos astros, o hom em  detectou o tem po, inventando aparelhos cada vez mais aperfeiçoados.
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escuros à noite. E, quando expostos a uma intensidade luminosa constante, mudam de cor da mesma maneira.Também certos animais marinhos que se alimentam e se reproduzem de acordo com o ritmo das marés preservam esses hábitos apesar de colocados em condiçoes completamente diversas.Tais fenômenos sugerem que os organismos vivos são dotados de uma espécie de relógio biológico capaz de informar o tempo, independentemente das condições am
bientais. E diversos animais e Dlantas aue possuem hábitos determinados, ao se adaptarem a ciclos diferentes, continuam a seguir o ritmo dos dias solar, lunar ou sideral, ou ainda as mudanças de estação.Diversas experiências com animais têm comprovado a existência do relógio biológico. Exemplo típico é o das abelhas especialmente treinadas para procurar alimento em certa hora do dia, numa posição fixa. Ao serem transportadas para outro ponto do hemisfério, de fuso horário diferente, continuavam, porém, saindo em busca

Os organismos vivos refletem  o tem po: a noite influi na vida da coruja. de alimento à mesma hora do lugar

pela Terra para dar uma volta ao redor de seu eixo, tomando-se como ponto de referência o Sol.Como a Terra, ao girar uma vez sobre seu eixo, também se translada Io ao redor do Sol, os dias solares são mais longos que os siderais. Cada dia solar divide-se em 24 horas solares, que se subdividem em 60 minutos, e cada minuto em 60 segundos. Por outro lado, a translação da Terra dá origem a outra unidade de tempo: o ano. O ano trópico equivale ao tempo decorrido entre duas passagens sucessivas do Sol pelo ponto gama.
Um relógio vivo

O fenômeno do tempo não interfere somente nas atividades humanas; também nos outros seres vivos—  animais e plantas —  ele pode ser observado. Quando se considera a alternância de dias e noites, constata-se que certos animais são comumente vistos à noite, como é o caso da mariposa ou da coruja; outros costumam aparecer durante o dia, como, por exemplo, as borboletas, a maior parte dos pássaros, etc.Ainda no século X IX , o fisiolo- ista alemão Wilhelm Pfeffer 1845-1920) observou que as primeiras folhas que se formam durante o processo germinativo do feijão apresentam, como outras plantas, “movimento de dormir” : tornam-se rijas durante o dia e esmorecem à noite. Essa variação de comportamento poderia ser explicada pelas mudanças de condiçoes ambientais, como a temperatura, a umidade e a luminosidade. Entretanto, ao serem submetidas por longo período a condições constantes, continuavam a apresentar _ a mesmá variação cíclica. Fenômeno idêntico ocorre com os caranguejos de praia, que mudam de coloraçao,tornando se claros durante o dia e E o dia parece alterar o com portam ento de algum as cobras, independentem ente da luz solar. (Elapide.)

onde haviam sido treinadas e não na do local em que se encontravam. 
Isso demonstra que o condicionamento não é determinado pela posição do Sol ou por qualquer outro fator externo. No entanto, o lugar onde colhiam o alimento situava-se numa posição que formava, em relação ao Sol, um ângulo idêntico ao do local de origem.As investigações sobre a duração dos hábitos cíclicos de determinados organismos demonstram gue o relógio biológico é pouco sensível à influência de fatores externos e que a duração dos ciclos parece ser determinada geneticamente.No entanto, essa constância não é absoluta. O caranguejo, por exemplo, deixa de mudar de cor quando submetido a temperaturas próximas de 0° C. Ao voltar à temperatura normal, reinicia sua ativr- dade cíclica, embora defasada. É como se o relógio tivesse parado durante certo tempo e depois retomado seu funcionamento.

VEJA TAMBÉM: Relatividade; Calendário; Coordenadas; Esfera Celeste; Espaço; Cronologia.
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Tenentismo

O tenentismo pode ser definido como um fenômeno típico da época final da Primeira* República, deixando influências nos quadros políticos e militares posteriores.A denominação “tenentismo” deve-se ao grande número de tenentes que aderiu ao movimento, do qual participaram também muitos civis oriundos da pequena-burgue- sia urbana, revoltada com a política oficial, fundamentalmente voltada para os interesses da agricultura.Os tenentes opunham-se ao ofi- cialismo, às desigualdades regionais, com a preponderância do Estado de São Paulo, e à política econômica norteada pela crescente valorização do café em detrimento de outros produtos agrícolas. A elevação do custo de vida culminava nessa época com uma onda inflacionária, sucessivas desvalorizações monetárias e recurso a empréstimos externos.Para os setores dissidentes da própria oligarquia, que pretendiam a extensão dos privilégios do café a outros produtos (como o charque e o cacau) e que se aliaram aos tenentes, estes representavam uma força de reserva, capaz de utilizar meios radicais e violentos. Para as camadas intermediárias, além de braço armado, os tenentes simbolizavam a esperança de melhores dias.Tendo como ejementos de aglutinação a discrepância em relação à Primeira República e o descontentamento derivado da marginaliza- ção dos militares, o movimento te- nentista não estruturou um programa muito claro e articulado no período em que se apresentou 
como um movimento rebelde (1922-1930). Mantendo contato com grupos oligárquicos dissidentes, orientou-se por uma visão que pretendia dar maior integração ao Estado Nacional e minar as bases do poder oligárquico através de uma reforma da Constituição. A

reforma teve por objetivos principais a unificação da tributaçao, ensino e magistratura, e a proibição de os Estados contraírem empréstimos externos. Contudo os tenentes não se preocuparam, na década de 20, em conquistar uma ampla base popular para seu movimento: as açoes precederam as formulações 
ideológicas.

Os Dezoito do Forte
Além do episódio do Forte de Copacabana, comandado pelo ca- pitao Euclides Hermes da Fonseca (filho do Marechal Hermes da Fonseca*), em 1922 ocorreram levantes em Mato Grosso e no Estado do Rio de Janeiro, todos com partici

pação quase exclusiva de militares.Esses levantes funcionaram como elemento de cisão dentro do Exército, separando os favoráveis a mudanças. Os situacionistas —  a maioria — , além de condenarem veementemente o movimento, procuravam provar a ausência de toda e qualquer ligação com os “jovens idealistas” .Afastados do poder desde a sucessão de Floriano Peixoto* e relegados a um quase ostracismo após a gestão Hermes da Fonseca, os militares sentiram-se particularmente desprestigiados com a nomeação de um Ministério exclusivamente civil por Epitácio Pessoa*.Sobre o fundo da insatisfação militar, a campanha sucessória de

O m ovim ento ganhou força com a marcha da Coluna liderada por Prestes.

1922 foi marcada por intensas agitações e conflitos entre os oposicionistas que apoiavam a candidatura Nilo Peçanha* e os situacionistas que conseguiram eleger Artur Ber- nardes* (mandato 1922/26).A publicação de uma carta ofensiva aos militares em geral e ao Marechal Hermes da Fonseca em particular, cuja autoria foi falsamente atribuída ao candidato situacionista, foi o estopim da primeira revolta tenentista —  o levante do Forte de Copacabana, no dia 5 de julho de 1922.Após forçarem o governo a transferir o local do Comando Militar e do Ministério da Guerra e re- cusarem-se terminantemente a um acordo pacífico, os rebeldes foram atacados com bombardeios aéreos, terrestres e marítimos. Enquanto alguns dos últimos ocupantes do Forte evadiram-se pelos arredores, outros preferiram marchar pela praia de Copacabana em luta direta contra as forças legalistas. O episódio tornou-se famoso como “a marcha dos Dezoito do Forte”. A maioria dos participan tes morreu.Em Niterói, os rebeldes conseguiram tomar as estações telegráficas e telefônicas, mas, sem obter o esperado apoio dos chefes da polícia e da Força Pública, fracassaram.Em Mato Grosso estava prevista a marcha sobre Três Lagoas, onde haveria a articulação das forças para a invasão dos Estados do Rio ae Janeiro e de São Paulo. Porém o fracasso da rebelião no Rio de Janeiro e o envio de reforços situacionistas para defender Sao Paulo levaram os rebeldes a pôr fim ao movimento.
Coluna Paulista

No ano de 1924, além das rebeliões paulista e gaúcha, houve levantes em Mato Grosso, Sergipe e Amazonas. Mas, como eclodiram sem sintonia com a revolta paulista, a repressão situacionista não teve dificuldades em sufocá-los. No Amazonas, o movimento conseguiu sair vitorioso e o Tenente Ribeiro Júnior ocupou o posto de governador até a chegada de tropas situacionistas. Enquanto à testa do Estado, tomou algumas medidas de caráter social, como o Tributo de Redenção —  cobrado dos ricos para socorrer os pobres — , a expropriação de um matadouro de propriedade inglesa e a extinção das casas de jogo.A condenaçao dos envolvidos no movimento de 1922 (considerado judicialmente uma tentativa de golpe de Estado) foi uma das razões que levaram à intensificação do inconformismo e dos contatos entre os descontentes.Em 1923, no Sul do país, Isidoro Dias Lopes, Joaquim Távora e Juarez Távora (1898-1975) prepararam os levantes que se seguiriam.Em 5 de julho de 1924, os quartéis de Quitaúna e Santana, na capital de São Paulo, sublevaram-se e, em meio a combates de rua, os rebeldes tomaram a cidade. Quando as tropas de João Cabanas chegaram à sede do governo, já a

Jovens oficiais e civis em  desafio ao governo: o levante do Forte (1 92 2 ) marcava o começo do tenentism o.
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encontraram abandonada. Mas a chegada de reforços governistas e o constante bombardeio da cidade provocaram a retirada dos rebeldes no dia 27 de julho. Por via ferroviária, levaram o movimento ao interior de São Paulo, sul de Mato Grosso e norte do Paraná, formando a Coluna Paulista.
Coluna Prestes

Em outubro de 1924, com uma revolta liderada por Luís Carlos Prestes (1898- ), Juarez Távora e João Alberto, começava no extremo meridional do Rio Grande do Sul e na região das Missões uma nova rebelião tenentista. Por estratégia de Prestes, as forças rebeldes uniram-se à Coluna Paulista nas barrancas do rio Paraná, formando a Coluna Miguel Costa- Luís Carlos Prestes, a grande esperança dos opositores do regime oligárquico.Contando com civis e militares entre seus quase mil combatentes, a Coluna percorreu, de 1925 a 1927 (quando se internou na Bolívia), os Estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Mara nhão, Piauí, Ceará, Paraíba e Per nambuco. Nas regiões por onde passou, libertou pessoas que considerou injustamente presas, destruiu instrumentos de tortura e queimou em praças públicas documentos de cobrança de impostos. Embora o governo tivesse apelado à propaganda bernardista (que apresentava os rebeldes como corruptores de mulheres) e até mesmo à ajuda de jagunços, cangaceiros e padres famosos, como Cícero* Romão Batista, a Coluna venceu todos os combates que travou.Em novembro de 1926, o tenentismo parecia ganhar nova força no Estado do Rio Grande do Sul. Através de revoltas internas ou mediante invasões vindas do Uruguai ou da Argentina, os rebeldes pretendiam dispersar as tropas que perseguiam a Coluna Prestes, mas, após vários combates, foram derrotados.Apesar das vitórias no plano militar, a Coluna não conseguira reunir forças políticas mais amplas num movimento para derrubar os governos de Bernardes e Washington Luís Pereira de Sousa*.
Clube 3 de Outubro

Os tenentes hesitaram em participar da Aliança Liberal, que reunia vários de seus antigos adversários. Mas a maioria acabou por se alinhar entre as forças que desfecharam a Revolução de Trinta, subordinando-se ao Tenente-coronel Góis* Monteiro, que, na década anterior, combatera a Coluna no Nordeste.Embora não tivessem liderado a Revolução, os tenentes receberam cargos importantes e contribuíram para o sentido reformador e antili- 
beral que ela tomou. Com sua par- ticipaçao, fortaleceram as primeiras tendências antioligárquicas do novo regime e, opondo-se à recons- titucionalização, a maioria dos tenentes alinhou-se com o governo na repressão à Revolução Consti- tucionalista*.

Os "tenentes" defendiam  a planificação governam ental e a nacionalização dos setores básicos da econom ia.

M as a Revolução de 1 93 0 , que eles apoiaram , não incorporou esses ideais. (Rebeldes convergem  para o Rio.)
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Não se conformando com o papel de simples instrumento da política governamental, um grupo de tenentes fundou o Clube 3 de Outubro. Para alguns, era o núcleo de um futuro partido político. O programa do clube, aprovado em 1932, propunha medidas planificadoras da economia, da nacionalização das minas, da indústria siderúrgica, das vias de transporte e comunicação, da navegação de cabotagem, das forças hidráulicas e outras fontes naturais de energia. Insistia também nas propostas de maior centralização do Estado na cional e na adoção de um sistema misto de representação individual e corporativa.A constituijão do partido, no entanto, era difílcultada pela fragilidade das bases sociais do tenentismo. Na qualidade de interventor em São Paulo, João Alberto procurou criar bases entre cafeicultores e operários. Defendeu, junto ao governo central, os interesses da cafeicultura em crise e mandou conceder aos trabalhadores um aumento salarial de 5% e a garantia de quarenta horas semanais de tra balho. Entretanto, só conseguiu reunir um pequeno núcleo de pes soas e foi violentamente criticado por suas medidas no campo do trabalho, entendidas como prenuncia-

doras de_ uma revolução social. Sob a ação de diversos fatores, a desagregação do movimento tenen- tista já era irreversível em fins de 1932. Combatido pelas oligarquias locais e pelos comandos do Exército, que nele viam um fator de quebra à disciplina e à hierarquia, 
o movimento encontrava-se bastante enfraquecido. O abandono da política antioligárquica por Vargas* e a caracterização do Clube 3 de Outubro como reduto de extremistas levou o movimento a perder os escassos adeptos paulistas, que ingressaram no Partido Democrático. A confusão ideológica e a conseqüente falta de coesão provocavam conflitos internos, inclusive por razões pessoais. A polarização política que ocorria no país levou os tenentes à divisão e distribuição de forças entre a Aliança Libertadora Nacional (esquerdista), a Ação Integralista Brasileira (direitista) e o apoio irrestrito ao governo Vargas. Em 1934, o tenentismo perdera todas as características de movimento político autônomo e organizado.

VEJA TAMBÉM: Estado Novo; Primeira República no Brasil; Trinta, Revolução de.

Tensão 
Superficial

Ao ser depositada cuidadosamente na superfície da água*, uma agulha provoca uma pequena depressão e flutua; descendo lentamente pela ponta de um tubo, um líquido não escorre num fluxo contínuo e sim na forma de gotícu- las isoladas; se um pequeno tubo de vidro é introduzido na água, esta sobe em seu interior, enquanto nas mesmas condições o mercúrio* desceria. Esses e outros fenômenos semelhantes decorrem da existência de uma superfície de separação entre um líquido e outra substâncja qualquer, e cujas propriedades são descritas com a noçao de tensão superficial.
Atração e repulsão

O que ocorre nas superfícies de separação relaciona-se com o afastamento das moléculas de líquidos e com as forças que atuam entre elas —  embora o conhecimento dos mecanismos de atuação de forças intermoleculares seja ainda insuficiente para explicar, com rigor, o que acontece quando atuam com maior intensidade, como nos fenômenos de superfície.

Ao avaliar-se a ordem de afastamento entre as moléculas de um líquido como a água, o ponto de partida é a massa* molecular dessa substância —  1 molécula-grama (ou mol) — , que corresponde a 18 gramas; como a densidade da água e de 1 grama por centímetro cúbico, calcula-se que um mol ocupa um volume de 18 centímetros cúbicos. Por outro lado, 1 molécula- grama de água contém 6,18 x 1023 moléculas cada uma com 18/6,18 x 1023 centímetros cúbicos. Como 
essa dimensão é aproximadamente igual àprópria distância intermole- cular, e possível concluir que, no líquido, as moléculas se encontram permanentemente em contato umas 
com as outras.Entre as forças que mantêm unidas essas moléculas está a atração gravitacional, mas esse é um fator praticamente desprezível em com paração com forças de natureza elétrica, que, ao contrário da gravitação*, não se correlacionam de maneira simples com a variação na 
distância.Quando o afastamento entre as moléculas é muito grande, como ocorre com os gases, tais forças de atração são bastante pequenas; se um gás é comprimido (diminuindo a distância entre as moléculas), as forças atrativas aumentam proporcionalmente.Nos líquidos, contudo, onde as moléculas estão ainda mais_ próximas, há uma grande resistência à compressão, sendo, pois, necessá-Depois de 1 9 3 0 . o m ovim ento dividiu-se entre o governo e as oposições 

radicais. (O tenen tista  M iguel Costa, Góis M onteiro e Getúlio Vargas.)

A existência da tensão superficial pode ser dem onstrada usando-se sabão, 
água pura e glicerina. Soprando-se com um canudo a solução form ada pelos 
três ingredientes, obtém -se um bolha de poucos m ilésim os de m ilím etro de 
espessura. O esquema mostra por que a bolha desaparece quando se pára 
de soprar, ou assume a form a esférica se for destacada do canudo.
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rio empregar pressões bastante elevadas para forçar suas moléculas a se aproximarem um pouco mais; 
intervém, no caso, uma força de repulsão.Assim, para distâncias muito pequenas (apenas pouco menores que as dimensões moleculares), a força de repulsão é relativamente elevada, enquanto em grandes afastamentos a atração é extremamente débil.

Superfícies de líquidos
O perfeito conhecimento do comportamento de duas moléculas permite, em geral, explicar situações que se produzem no interior de um líquido, e que envolvem um elevado número delas. Contudo, isso nem sempre é possível, e são as exceções que originam os fenômenos característicos das superfícies.Em virtude de sua enerçia térmica, as moléculas dos líquidos movimentam-se continuamente, vibrando em torno de um ponto de equilíbrio; nas proximidades da superfície, entretanto, essa situação 

tende a se apresentar de modo diferente.Assim, quando uma molécula que se encontra na superfície inicia seu movimento normal para fora do líquido, pode —  como não é repelida por moléculas no exterior —  mover-se livremente até uma distância bem maior do gue seria permitido no interior do liquido. Todavia será provavelmente detida em seu movimento de fuga e enviada de volta pela força atrativa das moléculas que ficaram para trás, a menos que tenha conseguido adquirir suficiente energia cinética para escapar (fenômeno que é denominado “evaporação”).A superfície do líquido é formada justamente por moléculas que não conseguem escapar, e que constantemente realizam um percurso de ida e volta ao exterior. Tais moléculas costumam passar a maior parte do tempo movendo-se numa região englobada pela força de atraçao (violando a separaçao intermolecular média vigente no liquido restante), e seu comportamento, bastante diverso do que têm no interior do líquido, é responsável pelos “efeitos de superfíciè”, em particular o fenômeno conhecido como tensão superficial.Relacionada com a manutenção da situação de equilíbrio de um líquido (na qual sua superfície livre é mínima), a tensão superficial representa uma resistência à mudança dessa situação: por exemplo, gotículas de água apresentam uma forma esférica, pois a esfera tem a superfície mínima para qualquer volume, e seus limites são sempre mantidos pela coesão molecular na superfície. Em termos quantitativos, uma vez dada a superfície livre de um líquido, o trabalho necessário para aumentá-la é diretamente proporcional ao aumento em ques tão, e sua intensidade por unidade de área (a constante de proporcionalidade) constitui o que comu- mente chamamos “coeficiente de tensão superficial do líquido”, representado por Y. (O trabalho dW necessário para aumentar no valor

de dA a superfície livre de um líquido é dW =  Y dA.)
Coesão e adesão

Uma manifestação típica das propriedades de moléculas localizadas nas superfícies de líquidos observa-se junto às paredes de recipientes ou corpos imersos. Nesses 
casos, dois sistemas de força atuam, combinados: a coesão exercida pelas moléculas do próprio líquido e a adesão exercida pelas moléculas da parede do recipiente. De acordo com as intensidades relativas dessas duas forças, a superfície líquida pode curvar-se para baixo ou para cima, sendo o ângulo de contato correspondente maior ou menor que 90°. De modo geral, se a força de coesão é inferior à de adesão, o ângulo de contato é pe

queno, e assim inversamente. O ângulo de contato entre a água e o vidro limpo é aproximadamente nulo; entre água e prata é de aproximadamente 90°; e entre mercúrio 
e vidro, de cerca de 140°. Diz-se que um líquido molha um material quando o ângulo que forma com ele é agudo: dessa forma, a água molha o vidro, ao contrário do mercúrio.Outro fenômeno físico estreitamente ligado às tensões superficiais é a elevação de um líquido num tubo de seção transversal pequena. Num tubo capilar mergulhado em líquido, a superfície líquida interna encurva-se, sendo chamada de “menisco”. Como o tubo é aberto no alto; o menisco recebe a pressão atmosférica, mas logo abaixo (por um gradiente de pressão) esta se torna inferior à ambiente e, por

conseguinte, menor que a reinante nos pontos situados exatamente abaixo da superfície plana circun
dante. Com isso, o líquido sobe no tubo, forçado pelo excesso de pressão à sua volta, e a elevação de nível prossegue até que as pressões interior e exterior se igualem.O mercúrio não se prende ao vidro (não o molha), sendo “empurrado” para baixo, porque a atração existente entre suas moléculas é maior que a exercida sobre elas pelo vidro; dessa forma, quando uma lâmina de vidro é mergulhada em mercúrio, ao invés de aderir a ela, o líquido é repelido para longe.

VEJA TAMBÉM: Fluidos; Massa Atôm ica e Molecular; Matéria, Estados da; Molécula.

Um a agulha enegrecida na chama de vela bóia sem se m olhar, porque a fuligem  que a reveste é oleosa. O equilíbrio 
deve-se à ação com binada da tensão superficial e do empuxo de Arquim edes. Aproxim ando-se um algodão embebido  
em  éter, a agulha subm erge: os vapores desta substância m odificam  a tensão superficial da água.

Livre no espaço, um líquido assume a form a de m enor superfície, como as gotas de chuva, por exem plo. Graças 
à tensão superficial (m aior que a força-peso), numerosos insetos podem cam inhar sobre a água sem afundar.
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Tentativa e Erro

Os seres vivos respondem a estímulos do ambiente através do com portamento conhecido por “tentativa e erro”, encontrado também nos animais unicelulares como o paramécio e outros ciliados. Quando colide com objetos sólidos ou encontra substâncias nocivas, o paramécio reverte a direção de seu movimento. Embora uma série dessas respostas torne o ciliado capaz de evitar o obstáculo, não há indícios de que tenha ocorrido algum aprendizado. Assim, quando um animal tenta escapar de uma jaula, recorre a tentativas aleatórias: puxa, empurra, levanta ou balança a tranca, até que surja a resposta correta e a porta se abra. E um processo puramente empírico, o único viável quando se trata de caixa* negra, inacessível internamente; apenas suas entradas e saídas podem ser acionadas e assim deduzir-se o nexo causal.No início do século X X , E. L. Thorndike (1874-1949), psicólogo norte-americano, formulou a lei do efeito  que abrange o conceito de aprendizado por tentativa e erro. Quando a resposta a uma dada situação ou problema é bem sucedida, a probabilidade de novo sucesso em idêntica situação aumenta, isto é, quanto mais vezes for repetida, melhor será o desempenho. No caso de uma resposta mostrar-se ineficaz, a probabilidade de repetição com fracasso di- minui,_ devido ao aprendizado pela experiência.Esse princípio pode ser explicado em termos de estruturas neurológicas: supõe-se que as respos tas bem sucedidas diminuem a resistividade nas redes neurológicas, enquanto as erradas provocam seu aumento. Embora não seja uma explicação rigorosa para o mecanismo da tentativa e erro, fornece um modelo simples sobre o qual se podem estudar experimentos e modelos mais complexos.
As experiências que deram origem ao conceito da tentativa e erro basearam-se no comportamento animal. E. L. Thorndike mostrou como um gato, na primeira vez que era colocado na jaula cuja porta só poderia ser aberta com uma sucessão de três movimentos simples, fazia tentativas ao acaso até que acertava a sucessão correta e saía. Repetindo a situação, o tempo requerido diminuía, até que, após trinta ou quarenta experiencias semelhantes, o gato conseguia sair imediatamente.Testes posteriores foram realizados com ratos em labirintos; depois de demorada exploração eles atingiam o local onde estava o alimento. Gradualmente diminuíam o tempo necessário para executar a tarefa, até chegarem a ir diretamente à comida.

Ratos mecânicos
Em bora aparentemente triviais, esses experimentos fornecem m ui

Foram as experiências baseadas no com portam ento anim al que deram  origem  ao conceito de "tentativa e erro".

O diagram a representa o aprendizado por tentativa  e erro. Dois circuitos 
de retroação incorporam receptores humanos. A distinção entre ambos é 
relativam ente abstrata: o circuito (1) refere-se ao problema im ediato de exe
cutar a tarefa  no grau exigido de perfeição; o segundo, com o o meio pelo 
qual toda informação do desempenho da tarefa (ou de tarefas sem elhantes  
executadas no passado) é arquivada. Assim , ele define os cam inhos neuroló- 

Thorndike fez várias experiâncias e gicos desejáveis e inibe os indesejáveis:é o circuito do aprendizado, ao passo 
tam bém  form ulou a lei do efeito. que o circuito (1 ) é o responsável pela execução da tarefa.

tas informações sobre o processo de aprendizado. Conclui-se, por exemplo, que ele é acelerado quando há motivação: um rato faminto aprende mais depressa do que outro satisfeito.Dentro de certos limites, o pro
cesso de tentativa e erro pode ser mecanizado. Projetou-se um rato mecânico que aprende perfeitamente a se conduzir dentro de um labirinto; ele armazena informação sobre se o caminho conduz a um 
pon to  cego (sem saída) ou ao alimento. Após cada tentativa, os caminhos sao rotulados como bons ou maus. Em vezes sucessivas, ele começa a evitar esses últimos e escolhe os bons.Embora o rato mecânico aprenda com muito mais facilidade que o vivo, ele não é capaz de aprender um novo caminho: caso o desenho do labirinto seja alterado, continua cegamente no caminho

aprendido (a menos que seja reprogramado). O rato vivo demora mais a aprender, porém não fica tão desamparado quando se modifica o labirinto.Raramente situações tão simples como labirintos programados aparecem na vida real; na verdade, elas não são estáticas e precisam ser descritas em termos de leis proba- bilísticas, e não determinadas.Construíram-se vários artefatos mecânicos capazes de aprender. A tartaruga de Grey Walter, por exemplo, recebe sinais do meio ambiente através de receptores fotelé- tricos e de contato. Ela aprende a se mover na direção de uma luz móvel e até a inibir esse movimento por meio de sinais emitidos por seus receptores de contato.Por outro lado, o comportamento por tentativa e erro também é simulado em dispositivos que aprendem determinados jogos. Uti

lizando esse processo, certos computadores programados para jogar damas conseguem vencer as pessoas mais experientes no jogo.No processo de aprendizado, o fundamental é a capacidade de reconhecer padrões. Na vida diária, eles são múltiplos e de várias naturezas, e o pré-requisito para seu reconhecimento é a capacidade para classificar os dados.A pesquisa sobre dispositivos artificiais para a identificação de padrões ou para a verificação da capacidade de aprender às custas da própria experiência é considerada um dos ramos mais promissores dâ cibernética*.
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Teocracia

De modo genérico, o termo “teocracia” designa um tipo de Estado* (geralmente monarquia tradicional) em que o soberano e, algumas vezes, toda a camada dirigente são vistos como representantes diretos de um deus ou da ordem simbólico- religiosa da sociedade. O conceito contém poucos elementos sobre a organização social e econômica em que se baseia o Estado, ou mesmo sobre seu caráter, que pode ser bastante rudimentar, em alguns casos, ou, então, verdadeiros impérios burocráticos, como os da índia*, da China* e do Egito* em alguns períodos históricos.O conceito de Estado teocrático refere-se principalmente à forma de legitimaçao da autoridade*.Max Weber* distingue três tipos de autoridade —  a tradicional, a racional-legal e a carismática — , tomando como critério os princípios de legitimação em que se baseiam. Cada um deles comporta ramificações.A legitimação teocrática pode

ser vista como U m  caso particular de autoridade carismática. Nas formas puramente tradicionais ou patriarcais, a autoridade é legítima enquanto for vista como “aquilo que sempre existiu”, como algo que não pode ser mudado pela vontade humana. Esse tipo de autoridade vê-se diante de problemas críticos quando ocorrem emergências ou crises sociais, pois, nessas ocasiões, é obrigado a alterar seu comporta
mento e aceitar inovações. Na autoridade dos Estados modernos e secularizados, predomina a legitimidade racional-legal, ou seja, aquela que resulta do consentimento racional, expresso numa legislação puramente humana, e que deve ser mudada quando não mais se adaptar a suas finalidades. A carismática, por sua vez, baseia-se numa crença, da parte dos súditos (ou discípulos), na posse de qualidades extraordinárias pelo soberano (ou mestre). Nesse caso, a autoridade seria legítima porque aquele que a reivindica encontra-se em “estado de graça”. Embora o termo tenha origem religiosa, o conceito de autoridade carismática aplica-se ainda a certas formas de autoridade secular, onde o elemento pessoal (o líder) se destaca. Sendo a base dessa autoridade a

Nas monarquias tradicionais, o soberano é o representante direto de Deus. 
Em alguns Estados, o atributo estende-se a toda a classe dirigente.

crença de que a liderança* decorre de algum tipo de qualidade extraordinária, para se manter legítima, deve passar pela prova do êxito da justiça, pois o contrário conduz à crença de que o monarca ou líder teria perdido suas qualidades excepcionais.Os estados teocráticos variam bastante quanto ao grau em que o elemento puramente carismático permanece ou, inversamente, quanto ao grau em que conseguiram tornar-se mais estáveis e_, portanto, não dependentes do “êxito” carismático.
Governante “ invisível”

Enquanto o carisma permanece, não ha propriamente o desenvolvimento de uma “administração” realizada por intermediários entre o líder e os seçuidores, entre o mestre e seus discípulos. A necessidade de organizar o trabalho e de assegurar meios regulares para suprir a 
comunidade carismática exerce

uma grande pressão para que a autoridade se torne rotineira e se estabilize. Nos casos teocráticos mais extremos, isto pode até levar à internação do governante, tornan- do-o “invisível” e inacessível à pressão das necessidades do dia-a- dia, como é o caso do Dalai Lama, no Tibete.Um Estado teocrático não se confunde com a mera união entre o poder secular e o religioso. A separação entre esses dois poderes eguivaleu, no Ocidente, à afirma- çao e ao predomínio do poder secular; em outros ç^sos, à sua debilidade, como na índia antiga, onde o monarca não era o mais alto sacerdote, pois os brâmanes monopolizavam as funções religiosas

VEJA T A M B É M : Autoridade; 
Bramanismo; Carisma; China; 
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No Tibete, o Dalai Lama representa a teocracia mais extrem a: o governante  
chega a ser considerado invisível, a salvo das pressões cotidianas.
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Teologia

Desde o início da história po- de-se falar da existência da teologia, embora originalmente a vida religiosa se restringisse a uma atitude de deslumbramento diante do desconhecido. Posteriormente, essa atitude difusa foi estruturada em um grande número de religiões, que ofereciam não apenas respostas ao

anseio humano pela experiência mística mas também elaborações sistemáticas sobre a vida e a morte, os deuses e a eternidade.O advento do cristianismo*, fundado na tradição judaica, trouxe ao mundo nova experiência religiosa, acompanhada de uma interpretação totalizadora da vida. A comunidade dos discípulos de Jesus viu-se forçada a transmitir a mensagem original de sua fé para um mundo que a desconhecia. E, ao perceberem que não podiam se limitar à proclamação de sua fé, os primeiros cristãos sentiram a ne

cessidade de relacioná-la com a cultura da época.Assim nasceu a teologia cristã, uma reflexão acerca de Deus a partir da premissa de que Ele se revela de modo compreensível ao homem. Como, porém, variam as civilizações (e com elas a maneira de com preensão do homem), enquanto Deus permanece o mesmo, a teologia situa-se, conseqüentemente, entre a cultura mutável e Deus imutável. Desse modo, ela se caracteriza como parte integrante da cultura e, como tal, vincula-se ao desenvolvimento da sociedade. Por isso, não

há na Igreja cristã teólogos definitivos, mas aqueles representativos da época.Na Bíblia*, alguns autores falam de Jesus como o Messias, o filho de Deus; e além disso as Escrituras mencionam o Espírito Santo. Nos séculos imediatamente posteriores, surgiram perguntas e problemas ue constituíram plenas indagações e ordem metafísica, tais como: de que maneira Jesus poderia ser considerado divino, se sua vida havia sido reconhecidamente humana; se Ele era realmente divino, quem seria Deus; se Deus é imutável, como

Relacionando a fé com  a cultura, a teologia cristã colocou-se entre Deus. único e im utável, e a sociedade. ( "Cristo Carregando a Cruz ", Bosch.l
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se poderiam conceber as transformações ocorridas na pessoa de Jesus; e, se o Espírito Santo seria um terceiro Deus.Os teólogos primitivos tentaram responder as questões tomando a Bíblia por base e a cultura da época em que viviam como veículo de sua expressão. Assim, no século III, Orgenes e Clemente de Alexandria formularam seus sistemas, aceitando o testemunho fundamental da Bíblia e procurando relacionar a mensagem original com as aspirações e os problemas característicos de sua epoca. Da mesma forma agiriam todos os grandes teólogos posteriores.
Credos e tradições

Na história da Igreja, há três credos fundamentais: o apostólico, o niceno e o atanasiaoo. São exposições relativamente curtas das verdades da fé cristã e, em geral, servem de orientação ao trabalho dos teólogos, mostrando-lhes os temas fundamentais da fé e indicando- lhes claramente que seu trabalho não depende unicamente da razão, mas de uma confissão de fé onde a palavra “creio” tem sempre o pri meiro lugar. Esses credos pressupõem o envolvimento do teólogo no seu objeto para executar a investigação teológica.Sendo a Igreja um organismo vivo, ela sempre se orienta para o futuro, embora conserve vários elementos de auto-identificação: as orações, as liturgias, a lei canônica, os escritos dos Santos Padres, as definições conciliares. O teólogo encara essa tradição com liberdade e nela se baseia para atualizar o pensamento da Igreja. Assim, a cultura sempre oferece ao pensador religioso novos temas de reflexão e, em consonância com as transformações sociais, surgiram na época contemporânea teologias do desenvolvimento, da liberação, da paz, dos povos, da poluição* ambiental, do mundo, da secularização*, das transformações, do ecumenismo*, do lazer*, etc.Os nomes mais famosos da teologia estão vinculados à Igreja Cristã. D a Antiguidade à Idade Média, os teólogos mais importantes foram Santo Agostinho* (século IV) e Santo Tomás de Aquino* (século XIII); na época contemporânea, entre os protestantes são consideráveis os escritos de Karl Barth, Paul Tillich, Rudolf Bult- mann, Emíl Brunner e Dietrich Bo- nhoeffer; e, depois do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Romana ofereceu ao mundo um corpo doutrinário do qual se destacam os nomes de Hans Küng, J. B. Metz, Karl Rahner, Yves Congar, G. Tavard e E. Schillebeeck.No Brasil, realizaram-se debates e estudos teológicos em seminários e faculdades especializadas. Seus resultados podem ser apreciados através de publicações, como, por exemplo, a Revista Eclesiástica Brasileira e Simpósio.

VEJA T A M B É M : Bíblia; Cisma; Cristianismo; Deus; Igreja; Patrís
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Teoria

Significando originariamente “contemplação”, hoje o termo “teoria” é quase sempre entendido como uma construção intelectual resultante do trabalho científico ou filosófico; essa construção é que tem sido diversamente interpretada, à luz de diferentes concepçoes epis- temológicas. Para alguns pensadores, a teoria seria uma d escriçãoda realidade: descrição de percepções ou descrição de dados dos sentidos; outros vêem na teoria uma explicação de fatos; outros ainda consideram-na um simbolismo  útil ao desenvolvimento dos conhecimentos. Nas discussões epistemológicas tem-se feito freqüentemente a distinção entre a natureza e o papel da teoria, na medida em que ela se refira à realidade física, ou diga respeito _à realidade humana.Três principais concepções foram formuladas sobre o estatuto da teoria: o reducionismo, o instru- mentalismo e o realismo. A primeira afirma que a teoria se refere, ainda que indiretamente, a fatos observáveis (concepção criticada por vários autores e hoje em descrédito). Para o instrumentalismo, as teorias são instrumentos em relação às proposições referentes a fatos observados; elas serviriam para relatar e sistematizar as observações feitas. A posição instrumentalista tem apresentado uma série de modalidades e sofrido uma sucessão de refinamentos. Finalmente, o termo “realismo” designa genericamente diversas concepçoes para as quais as teorias são consti-

tuídas por sentenças, verdadeiras ou falsas, mas sempre referentes ao “real” ou a entidades supostamente existentes.Essas três concepções têm sido questionadas. O realismo por não encontrar mais um terreno seguro para expressar a verdade ou a falsidade de alguns fenômenos, pois a comprovaçao experimental nem sempre é possível; o reducionismo porque, ao afirmar que, em última instancia, a teoria se reduz às sensações físicas, ao puro objeto real, parece , demasiadamente comprometido com o empirismo*; e o instrumentalismo porque, ao sustentar a tese segundo a qual a teoria é simplesmente um conjunto de fórmulas abstratas a serem preenchidas em situações experimentais concretas, não leva em consideração os numerosos momentos em que a teoria não tem qualquer aproveitamento de ordem prática.Definir teoria como um conjunto composto de leis que se referem à realidade imediata, visível, enquanto ela, globalmente, se refere apenas ao conceituai e ao abstrato, marca a mesma indefinição quanto à relação entre a teoria e o real.Essa indefinição, à qual o empirismo é subjacente, tem sido vigorosamente combatida. Além disso, o uso ideológico da teoria, apartir do desenvolvimento das ciências humanas, coloca a relação teoria/ realidade como questão para a epistemologia*.De acordo com o filósofo marxista francês Louis Althusser (19 18- ), é justificável recorrer à “teoria”, isto é, à prática teórica em geral, elaborada a partir das práticas teóricas existentes, das ciências, que transformam em “conhecimentos” (verdades científicas) o produto ideológico das práticas

empíricas. Nesse caso, teoria seria toda prática teórica científica, e “teoria” seria o sistema teórico determinado de uma ciência real, como, por exemplo, a teoria da atração universal, a da mecânica ondulatória, etc.
A prática teórica

Segundo Althusser, as ciências, o conhecimento e o conceito são uma produção, da mesma forma que, na atividade econômica, o objeto manufaturado é o resultado de um esforço de trabalho. A especificidade dessa prática se iniciaria em uma matéria-prima que não é a realidade, os objetos reais, mas sim as noções primeiras (“ideológicas”) que se tem dessa realidade. Essas noções formariam um nível inicial, de generalidade. Um segundo nível seria constituído por instrumentos científicos, métodos e conhecimentos anteriores que trabalham essas noções sobre a realidade. Essa etapa representa a parte essencial do processo de produção em que se desenvolve a atividade do criador intelectual.A concepção da teoria como prática significa uma radical separação entre a realidade e o conhecimento*, na medida em que o ponto de partida deixa de ser a própria realidade. Assim, propõe-se uma ruptura com o empirismo, postu- lando-se que a teoria é um processo autônomo, sem relação efetiva com a realidade.Os defensores da autonomia da teoria argumentam que, embora em seu processo de elaboração ela possa estar ligada a uma sociedade, o produto final não apresenta vínculos com os aspectos econômicos, sociais, políticos e ideológicos dessa sociedade, valendo, assim,
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em sua esfera própria (física, quí
mica, etc.).A relação entre a teoria e o real, para Althusser, situa-se no “terreno de uma problemática”, no qual o sujeito seria o portador das estruturas do saber como o trabalhador manual seria o portador das estruturas do processo de produção econômica. Na verdade, o autor pretende abolir uma colocação milenar na história da filosofia, segundo a qual o conhecimento é composto por dois termos inconciliáveis: o sujeito e a realidade. Esse binômio empírico deu lugar ao idealismo de Platão*, ao raciona- lismo de Descartes*, ao transcen- dentalismo de Kant* e ao idealismo absoluto de Hegel*.A afirmação feita por Althusser opõe, ao confronto da consciência e da realidade, o paralelismo de duas práticas em que o sujeito está igualmente engajado e nas quais pode operar escolhas, mas escolhas compatíveis. Dessa forma, o sujeito entraria no terreno de uma pratica discursiva que possui suas próprias leis de organização.

“Arqueologia do Saber”
Para M. Foucault (1926- ), em As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber, só é possível definir uma teoria como prática porque o mesmo se dá com seu nível de atuação: o discurso. O centro de gravitação do problema des- loca-se, assim, para o terreno de uma análise das formações discursivas”. O discurso, para Foucault, tem sua especificidade, sua espessura. Não é “o fino cobertor que recobre, aleatoriamente, um discurso silencioso que lhe era anterior, murmúrio baixo de um pensamento” ; não é a mera explicitação das coisas —  é um domínio real e espesso, uma prática com suas leis de organização de formação. Para mostrar a especificidade e a propriedade das leis que regem a prática do discurso, o filosofo deve afastar-se das unidades tradicionalmente consideradas como objeto de investigação: obra de um autor ou 

mesmo um livro.Para Foucault, “a unidade do livro é variável e relativa; ela não é indicativa de si mesma, ela só se constrói a partir do campo complexo do discurso”.Foucault parte então do que chamou “formações discursivas”, isto é, de um enunciado milenar, não exatamente saber nem ciência: a medicina, a gramática, a economia. Trata-se, para ele (já que as elege como as verdadeiras unidades), de mostrar qual o princípio de unidade dessas formações, que não são mais a mera junção das obras ou dos livros. Para isso é preciso mostrar como se originam os objetos da “formação discursiva”, suas modalidades enunciativas, seus conceitos e suas estratégias. O próprio Foucault mostra, em A H istória da Loucura, que o objeto da formação discursiva surge a partir de transformações históricas, institucionais e sociais. E acrescenta que é preciso localizar as “primeiras superfícies de emergência das formações discursivas. Essas superfi cies não seriam as mesmas para as

diferentes sociedades e as diferentes épocas. No século X IX, no que conçeme à psicopatologia, as superfícies de emergência foram a família e a comunidade religiosa. Cem anos depois, elas eram outras: a arte com sua normatividade própria e a sexualidade com a caracterização de seus desvios. Nessas superfícies de emergência, o 
‘‘discurso psiquiátrico” encontra a possibilidade de limitar seus domínios, definir seu objeto e garantir seu estatuto científico.Por outro lado, o próprio objeto do discurso também surje por suas instâncias de delimitaçao, como a medicina, a justiça, a autoridade penal e religiosa. Os objetos formam-se, ainda, segundo esquemas de especificação, isto é, sistemas pelos quais as diversas formas de loucura são apresentadas, reagrupadas, classificadas e derivadas umas das outras.A formação das “ modalidades enunciativas”, segundo Foucault, dá-se pelo estatuto do sujeito que discursa (no caso da loucura, o médico); pelas localizações institucionais onde o sujeito expressa seu discurso (hospital, laboratório, biblioteca); pelo gênero de cadeia informativa existente (o médico do século X X  “vê” com o raio X, inscreve suas anotações a partir de quadros estatísticos, etc.).

Dentro do esquema clássico da relação sujeito-objeto, que seria abando
nado por Althusser, Kant (acim a) propôs uma solução transcendentalista.

O universo do discurso
A formação dos conceitos comporta, ainda conforme Foucault, formas distintas de sucessão: a ordenação de formas enunciativas (descrições, demonstrações, etc.); os diversos tipos de dependência dos enunciados (hipótese, por exemplo); e os vários esquemas retóricos de acordo com os quais podem ser combinados os grupos de enunciados.Os conceitos surgem em determinado campo de presença (todos
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Rejeitando a tradiçao que Descartes e Kant haviam  incorporado, A lthusser criou polêmica com  sua proposta: a 
teoria é uma prática como as outras e só se relaciona com  a realidade na medida em que opera sobre ela.
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O cálculo estim ativo perm ite escolher a técnica (cirúrgica, por exem plo) com m aior probabilidade de êxito.

os enunciados aceitos como verdadeiros); em determinado campo de concomitância (enunciados de discursos de tipos diferentes mas que podem servir de confirmação analógica, de princípio geral ou de modelo); e em determinado domínio de memória (enunciados não mais admitidos mas que servem de referência cultural).
A formação das estratégias, finalmente, faz-se a partir de temas procedentes de certo grau de organização conceituai, de certos rea- grupamentos de objetos e de certos tipos de enunciação, estes possuindo determinado grau de coerência, de rigor e de estabilidade. Essas escolhas teóricas, segundo Foucault, processam-se a partir de pontos de difração do discurso; dois conceitos ou dois objetos podem ser, ao mesmo tempo, incompatíveis (contraditórios) e equivalentes (formados a partir das mesmas regras), compondo uma alternativa. Esses pontos de difração do discurso caracterizam-se como pontos de ligação sistemática, em torno dos quais se organizam séries coerentes de objetos secundários ou conceitos. Na formação das estratégias é preciso discernir o papel desempenhado pelo discurso, em relação aos outros, ou seja, a “economia da constelação discursiva”, na terminologia de Foucault. A determinação das escolhas teóricas depende da função que deve desempenhar o discurso em um campo de práticas não discursivas, ou seja, do regime e seus processos de apro- priaçao do mesmo (por exemplo; na sociedade burguesa os discursos literários não formam um discurso comum). A determinação das escolhas teóricas dependeria, ainda, das diversas posições possíveis do desejo em relação ao discurso: este pode ser um elemento de simboliza- ão, uma forma de proibição, etc. eja qual for o desejo, não se trataria apenas de um elemento a mais ue se reflete no discurso, mas um e seus elementos fundadores.Por sistema de formação discursiva deve-se entender, portanto, um feixe completo de relações que funcionam como regras, prescrevendo o que deve ser relacionado em uma pratica discursiva. Definir um sistema de formação em sua especificidade seria, assim, caracterizar um discurso, ou um grupo de enunciados, pela regularidade de uma 

prática. As formações discursivas constituem um saber indispensável à constituição de uma ciência.Em síntese, as reflexões de Foucault levam a uma nova colocação epistemológica do problema das relações entre a teoria e a prática. O saber, para Foucault, sendo regularmente constituído por uma prática que se desenvolve entre outras práticas e se articula com elas, não e um reflexo de certo número de dados objetivos ou de práticas reais—  ele inscreve-se no campo das diferentes práticas, onde encontra sua especificação, suas funções e o traçado de suas dependências.

VEJA TAMBÉM: Ciência; Conhe
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Teoria da 
Estimação

Em estudos ou experiências científicas, fatores como a altura média de crianças brasileiras do sexo feminino com cinco anos de idade (em determinado ano), o número total de peixes em um ja g o  em dado momento ou a eficiência demonstrada por uma cirurgia específica no tratamento de alguma enfermidade podem constituir objeto de investigação.No primeiro caso procura-se a média aritmética (/;) de um conjunto de alturas; no segundo, pre- tende-se encontrar o número (N) de membros de uma população finita; no último caso, o interesse concentra-se na proporção de indivíduos curados com a técnica proposta. Estes exemplos são casos particulares de um problema estatístico muito comum: avaliar quantitativamente alguma propriedade (ou parâmetro) de certa populaçao, acerca da qual se possuem informações limitadas.Tendo em vista a dificuldade ou mesmo, na maioria dos casos, a impossibilidade de examinar a população em sua totalidade (e, conseqüentemente, seus parâmetros), em geral obtém-se esse conhecimento com base em amostras probabilísti- cas. E através dos resultados assim
conseguidos é realizada uma estimação da propriedade ou parâme

tro correspondente para a população global.Uma maneira de realizar a estimação consiste em atribuir ao parâmetro desconhecido um valor único e determinado a partir da  amostra: é a “estimação por ponto”. No caso da estimação da altura média das crianças brasileiras do sexo feminino de cinco anos de idade em um certo ano, o procedimento consistiria em tomar uma amostra probabilística de crianças com as propriedades indicadas e medir suas alturas; o valor médio encontrado, x 0 , seria proposto como estimativa da verdadeira altura média[i procurada.Mas o estimador ou variável usado para efetuar a estimação poderia ser também a mediana (o valor central, por ordem de grandeza), a modal (a altura mais freqüente) ou qualquer outra propriedade numérica obtida com a 
amostra.Surge assim um problema: selecionar o estimador (por ponto) mais apropriado a um parametro populacional que se pretenda estimar. Para orientar a escolha, são de importância básica os conceitos que descrevem características dos estimadores. Assim, é conveniente que um estimador não “distorça” o parâmetro estimado, e essa propriedade é formulada no conceito de estimador não-viciado (imparcial): aquele que, em média, quando aplicado às amostras, proporciona uma estimação correta para toda a população, qualquer que seja o tamanho das amostras. Um estimador Ô do parâmetro 6  é não-viciado se a média da distribuição amostrai

de ê  for igual a 8, isto é, E (6) =  6, independentemente do tamanho da amostra. Se o resultado amostrai for maior que o parâmetro populacional (E (a )>  ff), o estimador e viciado positivamente; caso seja menor (E \0 )< 0 ), possui um vício negativo. Mas é possível que existam vários estimadores nao-vicia- dos, cujas estimativas concordam com a população global independentemente do tamanho das amostras; destaca-se, então, entre eles uma classe privilegiada de estimadores nâo-viciados ótim os, nos quais a variância é mínima (são os menos “dispersos”). A média aritmética amostrai x0 é um exemplo desses estimadores, sendo freqüentemente empregada em problemas práticos, tais como a estimativa da altura média /í de uma determinada população.
Outras propriedades

Um estimador é chamado “consistente” quando se aproxima do parâmetro populacional estimado, a medida que o tamanho n da amostra aumenta, ou seja, quandoprobabilidade de convergência depara n tende à unidade a medida que o tamanho 6  da amostra tende ao infinito. A média aritmética amostrai x , como estimados da média populacional // , é um estimador consistente quando a variância a 2 da população é finita. (Como a variância de x é a 2/n, quando n tende ao infinito esta variância tende a zero, e assim x converge para f i .)Outro conceito importante, in
troduzido e desenvolvido por R. A.



8 4 Teoria da Estimação

A teosofia inspirou-se principalm ente nos ensinam entos de Buda e assim i
lou elem entos das antigas religiões dos m istérios. (ídolos chineses.)

Fisher em 1921, diz respeito à efi
ciência. Um estimador 9  de 9  é eficiente. se satisfaz duas condições: Vn" ( 6 — 9) tem distribuição assin- tótica normal N (0 ;c) com a  finito e, além disso, para qualquer outro estimador 0, que satisfaça à primeira condição e tenha variância (7,2, ocorre ff, 2>  a 1.Do ponto de vista do critério 
de eficiencia, a média x deve ter preferência —  para amostras de tamanho n de uma população normal N (//; <t) —  sobre a mediana amostrai m, como estimador de De fato, visto que x é N (//; <7 
/V n ) ,  segue-se que V n  (x  — /() serâ N (ff; <r); com isso, a primeira condição de eficiência é satisfeita pela média amostrai x. Por outro lado, a mediana amostrai m tem distribuição amostrai assintótica N  (//;  a  \H I2n )\ logo, a distribuição assintótica de v n  (m — p )  será N ( 9 ; a V n /2 ) . Mas, como a  V n /2  >  cr, apenas x satisfaz a segunda condição, e é o estimador eficiente. (Estimadores eficientes são também consistentes.)Um estimador è  de 9  é “suficiente” se o conhecimento do valor de Ô para uma dada amostra fornece a respeito de 9  toda a informação possível independentemente do recurso a qualquer outra estimativa. A propriedade de suficiência—  como a não-viciosidade, a consistência e a eficiência —  pode ser também enunciada na estimação de mais de um parâmetro em uma dada distribuirão de probabilidades. (A obtenção de estimadores é feita através dos métodos dos momentos, de máxima verossimilhança, dos mínimos quadrados e 
também do x  2 mínimo.)

Estimação por intervalo
Embora um estimador proposto para um parâmetro populacional seja ótimo e varie muito pouco em relação ao valor verdadeiro, a estimativa por ponto raramente coincide de modo exato com o valor desejado. Por isso, procura-se em geral fornecer como estimativa, ao invés de um único valor, todo um intervalo (especificado por suas ex

tremidades), dentro do qual se espera que esteja o parâmetro buscado. O intervalo é escolhido de modo a se calcular a probabilidade de incluir efetivamente o valor desejado: assim, além de fornecer uma estimação dentro de uma margem conhecida de variação, o emprego de intervalos indica o grau de confiança que pode ser nela depositado. Por exemplo, para estimar or intervalo o número de crianças rasileiras do sexo feminino com cinco anos de idade em determinado ano, o intervalo de confiança de (100 — a)%  onde a representa o desvio face à confiança total, iria
de x0 +  k a/2 . a  /Vn"
até x0 +  k a/2  . a  / Vn".

Assim, o intervalo é tomado em tom o de x0 , valor observado para a altura média na amostra de n crianças (sendo a  o desvio-pa- drão da população, e k a / 2 a ab- cissa da curva normal tal que a área à sua direita vale a /2%  da área total). Os extremos inferior e superior do intervalo são chamados de “limites de confiança” ; um intervalo de confiança de 95% para uma média populacional significa que num grande número de amostras, em 95% dos casos os intervalos conterão realmente a média // desejada.O ideal seria estimar // através de um intervalo com alto grau de confiança e o mais estreito possível, de modo que se obtivesse uma estimativa segura e precisa. Para um desvio-padrão a  fixado e uma confiança dada, a amplitude do intervalo (diferença entre o extremo superior e o inferior) pode ser bastante reduzida pelo aumento do tamanho da amostra, diminuindo-se, conseqüentemente, a imprecisão da estimativa. Por outro lado, para a  e n fixos, a amplitude do intervalo reduz-se à medida que decresce a confiança.

VEJA TAMBÉM: Distribuições; Estatística; Posição, M edidas de; Probabilidade, Teoria da; Simetria, Medidas de.

Teosofia

Englobando genericamente as doutrinas que visam ao conhecimento de Deus* a partir do aprofundamento da vida interior, a teosofia desenvolveu-se como movimento filosófico e religioso a partir de 1875. Na ocasião, Ma- dame Blavatsky (1831-1891) fundou em Nova York a primeira Sociedade Teosófica, que agrupou interessados no estudo do pensamento oriental e exerceu certo im- acto em fins do século XIX, so- retudo na América do Norte e na Europa. Reunindo tendências múltiplas, o movimento buscou sua principal inspiração no budismo* e assimilou elementos das antigas religiões dos mistérios*.De acordo com a doutrina de Mme. Blavatsky, a Verdade Divina teria persistido no decorrer do tempo através de revelações transmitidas de modo esotérico aos grandes iniciados —  entre eles Zo- roastro, Buda* e Jesus Cristo — , mas poderia também ser atingida por indivíduos comuns. Assim, a teosofia enfatiza a importância da iniciação, que conduz o homem às experiências espirituais capazes de levá-lo até o “nirvana” : único modo de escapar ao sofrimento das reen- carnaçoes sucessivas. Predominantemente voltado para as religiões orientais, o movimento teosofico adotou ainda a crença no karma, lei universal que determinaria a evolução humana e o próprio equilíbrio cósmico. Eterna e in- criada, a divindade se identificaria com a natureza, estando presente em cada átomo existente; nao haveria criação, e o universo atravessaria uma série de aparições periódi

cas num processo cíclico chamado de may a (“ilusão”, em sânscrito). O homem possuiria duas naturezas distintas: a física —  compreendendo corpo físico, princípio vital, corpo astral e centro das paixões—  e a espiritual, incluindo mente, alma e espírito. Homem e universo se caracterizariam por sua marcha comum através desses sete estágios, numa evolução contínua da matéria para o espírito. (No processo, o universo estaria atualmente vivendo a quarta fase, de onde passaria para a espiritualiza-
?âo-) .Os tres maiores centros teosofi- cos, até o início da década de 1970, eram os de Nova York, Londres e Adyar, cidade da índia onde está sediada a principal Sociedade Teosófica e onde a sucessora de Mme. Blavatsky, Annie Besant (1847-1933), exerceu propaganda 
religiosa.No Brasil, a teosofia é represen 
tada por duas entidades independentes: a Sociedade Teosófica Brasileira, que segue a orientação proposta por Mme. Blavatsky e que contava, em 1973, com cerca de mil filiados entre os 70 000 associados à teosofia no mundo todo, e a Sociedade Teosófica Brasileira de Eubiose, fundada em Salvador (BA) em 1924 e independente do movimento teosófico internacional. (A principal característica da corrente de Eubiose está na tarefa a que se propôs, especificamente vinculada ao Brasil: estabelecer uma “Nova Era” pela form ação_ da “Raça de Elite' denominada “íbe- ro-Americana”, “ Sétima Sub-Raça do Ciclo Ario” ou, ainda, “ Raça Dourada”.)

VEJA TAMBÉM: Espiritismo; Hinduísmo; Iniciação; Mistérios; Rosa-cruz.

Distribuição
do

estimador 

0 3  de 0

Q  =  /JL

Na escolha do estimador adequado, opta-se pelos nâo-viciados: no caso, 
e 6*3 . Mas é O m elhor entre ambos, porquo tem  a menor variância.
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Terceira República 
no Brasil

Com a deposição de Getúlio Vargas* (29 de outubro de 1945) e a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares*, na presidência da República, iniciou-se o período da história do Brasil* conhecido como “Terceira República”, que se encerraria em l.°  de abril de 1964, quando o presidente João Goulart.(19J8- )fo i destituído.O quadro político do período, embora dominado por lideranças formadas durante o Estado* Novo, contou com a crescente importância das massas urbanas. A União Democrática Nacional (UDN), congregando os “constitucionalis- tas liberais” (que pretendiam formar uma frente antigetulista), fora organizada em fins de 1944 e se caracterizava pela defesa jurídica dos 
princípios do liberalismo* econômico e político. Mas a maior agremiação política do país viria a ser o Partido Social Democrático (PSD), fundado em março de 1945 sob a supervisão de Vargas e reunindo líderes tradicionais do meio rural e alguns empresários progressistas, que viam na intervenção estatal um meio necessário ao pro cesso de industrialização. Ao mesmo tempo, a fim de neutralizar a influência crescente do Partido Comunista do Brasil (PCB) junto à classe operária, Vargas incentivou, ainda em 1945, a fundação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).Em setembro do ano seguinte seria aprovada pelo Congresso a versão final da Constituição* que vigoraria durante a Terceira República. Da mesma forma que a Constituição de 1934, englobava tanto as esperanças dos liberais como as dos partidários do diri- gismo estatal. Assegurando eleições* livres e os direitos e garantias individuais*, a nova Constituição estabelecia os princípios da independência e da harmonia entre os poderes Judiciário*, Legislativo* e Executivo*, embora reservasse ao último um peso político maior.

Entraves ao desenvolvimento
Apoiado pelo PSD nas eleições de 2 de dezembro de 1945, o general Eurico Gaspar Dutra (1885-1975), derrotou os candidatos da UD N , Brigadeiro Eduardo Gomes (1896- ), e do PCB, en genheiro ledo Fiúza, e foi empossado em janeiro de 1946.Escudado na Constituição, Dutra colocou o PCB na ilegalidade (1947), cassou os mandatos de seus parlamentares, fechou a Confederação dos Trabalhadores do Brasil e interveio em 143 sindicatos.No primeiro ano e meio de seu mandato, o novo presidente adotou os princípios de uma economia liberal, com taxa décâmbio flutuante e livre movimento de capitais, o que levou o país ao rápido esgota

mento das divisas acumuladas du

rante a Segunda Guerra Mundial e a um processo inflacionário e de endividamento externo. Em decorrência, em 1947 o governo viu-se obrigado a adotar uma política de valorização monetária e de rígido controle administrativo das importações, o que criou uma reserva de mercado que propiciou o desenvolvimento do setor de produção de bens de consumo duráveis. Apesar da significativa taxa de 6% de crescimento econômico anual entre 1946 e 1951, a infra-estrutura econômica foi levada a uma situação de quase estrangulamento. Todas as políticas economicas posteriores defrontaram-se com a carência in- fra-estrutural e oscilaram entre a convivência com a inflação* e a tentativa de estabilização monetária que atraísse capitais.Durante o governo de Dutra, travou-se um debate acerca do desenvolvimento que fez surgir três estratégias principais: a neoliberal —  que interessava principalmente às empresas de capital estrangeiro e aos empresários nacionais a elas ligados; a desenvolvimentista-nacio- nalista —  que receberia uma formulação mais precisa durante o futuro mandato de Vargas, através de técnicos da CEPAL* (Comissão Econômica para a América Latina); e a nacionalista-radical —  que constituía mais uma posição política que um programa de desenvolvimento econômico.
Ensaio nacionalista

Desde seu rompimento com Dutra, em 1946, Vargas passou a con clamar os lideres trabalhistas a se alistarem no PTB. Apoiado pela coligação entre este partido e o Social Progressista (PSP), de Ademar de Barros*, e contando com a ade
são de muitos pessedistas, o ex-ditador foi eleito para a presidência da República em 1950, derrotando o Brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da UDN, e Cristiano Machado*, oficialmente apoiado pelo PSP. Apesar da tentativa dos ude- nistas de decretar seu impedimento, Vargas foi empossado em 195!.Vargas tentou internamente uma política de compromisso e, externamente, apesar dos traços nacionalistas de sua política econômica, procurou satisfazer às exigências dos organismos financeiros. No início de seu mandato, assinou com o governo norte-americano o acordo para a formação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que resultou na criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). As pressões americanas para a adesao brasileira à Guerra da Coréia* e a adoção de uma política rígida para a América Latina pelo governo Eisenhower* fizeram no acentuar cada vez mais o nacionalismo. O apoio popular a essa radicalização e as denúncias antiimperialistas provocaram o fortalecimento do udenismo e do anti- varguismo nas Forças Armadas. No final de seu mandato, Vargas atacou a remessa excessiva de lucros e denunciou fraudes no faturamento das exportações.Em 1951, fora apresentado ao Congresso o projeto de criação de uma empresa de capital misto que



Café Filho assegurou a realização das eleições de 1955, nas quais foram eleitos presidente e vice-pre- sidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902- ) e João Goulart (da coligação PSD PTB), que derrotaram os candidatos da U DN  e do PSP, General Juarez Távora (1898-1975) e Ademar de Barros (1901-1969).Antes das eleições, os antigetu- listas pretenderam sua suspensão e a decretação de um “regime de emergência”. Após a vitória de Juscelino, seu impedimento passou a constituir o objetivo principal dos antigetulistas.No dia 3 de novembro, Café Filho sofreu um ataque cardiovascular e foi substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados, Carlos 
Luz*.Os boatos de contato do presidente em exercício com oficiais golpistas passaram a ser uma constante no Rio de Janeiro. Desenten- dendo-se com Luz, o ministro da Guerra, General Teixeira Lott (1894- ), apresentou sua renúncia no dia 10 de novembro e no dia seguinte colocou as tropas nas ruas e ocupou as repartições públicas num golpe preventivo”. Com a fuga de Carlos Luz, o presidente do Senado, Nereu Ramos*, foi no mesmo dia empossado na presidência da República.Recuperado, no dia 22 de novembro Café Filho pretendeu reassumir seu cargo. Mais uma vez as tropas foram colocadas nas ruas; o Congresso confirmou Nereu no dia 22 e votou no dia 24 o estado de sítio, prorrogado em dezembro por mais um mês. No dia 31 de janeiro de 1956, os candidatos legalmente eleitos foram empossados.A política administrativa de Juscelino definiu-se no Plano de Metas de 1956 e teve como ponto principal a construção de Brasília*.

Desenvolvimentismo
A política econômica aplicada, denominada “desenvolvimentista”, baseou-se nos investimentos privados nacionais e estrangeiros e numa política creditícia liberal, que assegurou um alto nível à demanda interna. A instrução 113 da Sumoc foi fartamente utilizada para encorajar investimentos estrangeiros, e os recursos públicos foram concentrados na tentativa de superar os estrangulamentos estruturais de 

energia e transporte.Face ao dejicit de 286 milhões de cruzeiros no balanço de pagamentos de 1957 e à frieza com que o governo norte-americano recebeu seus pedidos de ajuda, Lucas Lopes (1911- ), ministro da Fazenda, tentou aplicar, em 1958, uma política de estabilização monetaria, contraditória com as medidas tomadas. Em junho de 1959, Kubitschek rompeu com o Fundo Monetário Internacional (FMI), retomando sua política desenvolvimentista e legando ao sucessor a superação da dívida externa e do processo inflacionário.No período de 1955 a 1961 a produção industrial cresceu cerca de 80% em preços constantes, tendo sido mais altas as porcentagens registradas pelas industrias de

A ação conspiratória de elem entos antigetulistas não impediu que Juscelino Kubitschek alcançasse a presidência.

detivesse o monopólio da exploração e refinação do petróleo*. Galvanizando a opinião pública, a campanha “o petróleo é nosso” recebeu adesões da classe operária, da intelectualidade, de setores médios e até mesmo de políticos conservadores. Em 1953, a empresa foi criada, com controle exclusiva^ mente estatal.Em fevereiro de 1954, 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis apresentaram ao ministro da Guerra um memorial protestando contra os baixos soldos, denunciando omissões do Executivo e o que seria uma tentativa de divisão e desmoralização das Forças Armadas. O atentado ao líder oposicionista Carlos Lacerda (1914- ), do qual resultou a morte de um oficial da Aeronáutica, levantou uma questão de honra entre militares,
3ue foi levada à cena política. No ia 23 de agosto, 27 generais antigetulistas lançaram um Manifesto a Nação exigindo a renúncia do presidente. Este recusou, mas acabou se matando no dia 24 de agosto de 1954, quando o ultimato foi endossado pelo próprio ministro da Guerra, Zenobio da Costa (1893-1962).

Uma instituição legalista
No mesmo dia foi empossado o vice-presidente, Café* Filho, que formou um Ministério com udenis- tas e oficiais antigetulistas. De início, Café Filho pretendeu atingir a estabilização monetária, restringindo o crédito e retendo os depósitos bancários. Mas acabou adotando uma política menos severa e, em 1955, sancionou a Instrução 113 da Sumoc (Superintendência da Moeda e do Credito), favorecendo os investidores estrangeiros, que passaram a importar equipamentos industriais sem cobertura de câmbio.
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iMa Terceira República, Jânio foi o presidente eleito com  m aiorvotação
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Goulart assumiu o governo contra o veto dos m ilitares. (A direita. Arraes.) A anistia dos marinheiros rebelados suscitou reações dentro do Exército.

aço (100%), mecânicas (125%), elétricas e de comunicações (380%) e de transportes (600%). A taxa de crescimento real no período de 1957 a 1961 foi de 7% ao ano. Instalou-se então no país a indústria automobilística.Desde 1955, o voto das massas urbanas passou a ser decisivo nas eleições para presidente; no entanto, as oligarquias tradicionais ainda mantinham maiorias no Congresso. Apresentando uma imagem de administrador eficiente e honesto, o independente Jânio Quadros (1917- ), apoiado pela U DN e pelo PDC (Partido Democrata Cristão), foi eleito Presidente da República em 1960, derrotando o candidato da coligação PSD-PTB, Marechal Teixeira Lott. e o do PSP, Ademar de Barros. O PSP e o PTB conseguiram, no entanto, a reeleição de seu candidato à vice-presidência, João Goulart.
Compromisso parlamentarista

Empossado em 31 de janeiro de 1961, Jânio Quadros aplicou medidas drásticas de recuperação. Instaurando inquéritos para averiguar a corrupção administrativa no funcionalismo público, atraiu contra si muitos representantes da burocracia estatal. Sua política externa independente (por exemplo: não aceitou o boicote imposto a Cuba* e estabeleceu relações diplomáticas com os países da Europa oriental) fez com que a UDN e os oficiais anticomunistas se alinhassem na oposição. Colocando em prática uma política de estabilização financeira, obteve ele a renegociação da dívida com o Fundo Monetário Internacional. Tal política descontentou, por razões diferentes, tanto os empresários, como alguns setores médios e o proletariado urbano. Sem razão imediata aparente e alegando pressões de “forças ocultas”,

Jânio Quadros apresentou sua car- ta-renúncia ao Congresso a 25 de agosto de 1961. Para substituí-lo no cargo foi eleito o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli (1910-1975), pois João Goulart encontrava-se ausente do país, em visita à China Popular.Ofjondo-se à posse de Goulart, os três ministros militares assumi ram o poder efetivo e decretaram o estado de sítio. Em conseqüência,

rapidamente se organizou um movimento pela legalidade, que transbordou em protestos de rua e contou com a adesão de Leonel Brizola (1922- ), governador do Rio Grande do Sul, e do General Machado Lopes, comandante do III Exército. Face à ameaça de guerra civil, a 4 de setembro os ministros militares resolveram aceitar a solução de compromisso proposta pelo Congresso e Goulart foi

empossado no dia 7, mas adotou-se o parlamentarismo*.Simultaneamente à rápida sucessão de primeiros-ministros —  Tan- credo Neves (1910- ), Auro de Moura Andrade (1915- ), Brochado da Rocha* e Hermes Lima (1902- ) — , que demonstrava a instabilidade política reinante, João Goulart empreendeu esforços para ganhar a confiança dos setores conservadores, enfatizando seus princípios democráticos e anticomunistas e viajando a Washington, onde assinou acordos com o Fundo Monetário Internacional. Manobrando politicamente, o presidente conseguiu que o Congresso marcasse para 6 de janeiro de 1963 a realização de plebiscito popular que decidiu o retorno ao regime pre sidenci alista.
O fim das reformas de base
A lei restringindo a remessa de lucros aprovada em novembro de 1961 e a expropriação de empresas estrangeiras do Rio Grande do Sul provocaram a retração dos investimentos externos. De janeiro a junho de 1963, o fracasso do Plano Trienal elaborado por Celso Furtado (1920- __ ), que pretendia conter a inflação assegurando uma elevada taxa de crescimento econômico, apenas atestou a crise estrutural em que o país se achava mergulhado desde 1961.No dia 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, ao lado de líderes esquerdistas, João Goulart participou de um comício que reuniu mais de 100 000 pessoas. Essa atitude foi entendida como uma opção pelas teses da esquerda e como o início de uma mobilização popular com a finalidade de efetuar mudanças. No dia 20 de março, o chefe do Estado-Maior do Exército, General Humberto Castelo* Branco, 

lançou um comunicado a seus suA "Marcha da Fam ília" dem onstrou a oposição de amplos setores da classe 
média ao governo (que logo depois seria deposto pelas Forças Arm adas).



bordinados, denunciando a intenção presidencial de mobilizar os sindicatos para a derrubada da estrutura constitucional.A revolta dos sargentos em setembro de 1963 e a ocupação do Sindicato dos Metalúrgicos por marinheiros rebeldes em 26 de março de 1964 tiveram repercussão negativa nas Forças Armadas. A anistia concedida aos marinheiros pelo recém-nomeado ministro da Marinha, Almirante Paulo Rodrigues, provocou o lançamento de um Manifesto à Nação pelo Clube Militar e alguns almirantes, denunciando a quebra do princípio da disciplina militar. Após um discurso de João Goulart, dirigido aos sargentos na madrugada do dia 31 de março, o general Mourão Filho (1900-1973), comandante da 4.a Região Militar (Minas Gerais), iniciou o levante, deslocando tropas em direção ao Rio de Janeiro e recebendo adesões de diversas unidades militares. O presidente recu- sou-se a desfazer suas alianças e refugiou-se no Rio Grande do Sul 
(1.° de abril), impedindo a resistên

cia dos militares legalistas, que acabaram aderindo ao movimento.No dia 2 de abril, o presidente da Câmara dos Deputados —  Ra nieri Mazzilli —  foi convocado pelo Congresso para assumir a presidência. No entanto, Artur da Costa* e Silva, ministro da Guerra, Augusto H. Rademaker Grunewald (1905- ), ministro da Marinha, e Francisco de Assis Corrêa de Melo (1903- ), ministro da Aeronáutica, constituídos em Supremo Comando Revolucionário, editaram o Ato Institucional n.° 1 (9 de março de 1964), que mantinha a Constituição de 1946, determinava a eleição para presidente e vice-presidente pelo Congresso dentro de dois dias e pelo período de dois anos. O Ato cancelava a cláusula constitucional de inelegibilidade, tornando possível a eleição de oficiais militares da ativa.

VEJA T A M B É M : Brasil —  Histó  ria; Estado N ovo; Segunda R epú
blica no Brasil.

Terceiro Mundo, 
Cinema do

O subdesenvolvimento é um traço característico da produção cinematográfica do Terceiro Mundo. Isto quer dizer que, embora os países do Terceiro Mundo tenham condições de fazer bons filmes, a produção é desestimulada pela importação de similares estrangeiros. Se a diferença cultural é acentuada (caso da índia), paralisa-se a importação, ampliando e melhorando a produção nacional.Essa particularidade cultural possibilitou o surgimento de uma produção cinematográfica que alcançou, grande receptividade em tod aaín d ia . A ssim ,jaem  1913 ,D. G. Phalké (1870-1944) filmava regularmente, seguido por outros cineastas que desenvolveram pelo menos três importantes centros produtores: Bombaim (oeste), Calcutá (leste) e Madras (sul). Na década de 50, a índia era o segundo produtor mundial de filmes. Em 1965, produziu trezentas películas, faladas em dez línguas e exibidas nos 4 000 cinemas existentes no país, além de exportar filmes para as nações árabes.Não foi apenas a índia que conseguiu romper o bloqueio imposto pela produção cinematográfica oriunda dos paises industrializados. O cinema brasileiro, por exemplo, que surgiu por volta de 1898, alcançava entre 1908 e 1911 um razoável nível de desenvolvimento. Outros países que começaram a realizar suas próprias películas ainda no início do século X X  foram o Irã (1901) e a Coréia (1908). No entanto, a maioria dos países da Africa (à exceção do Egito e da Africa do Sul) só começou a produzir seus próprios filmes após a con-

çiuista da independência nacional, isto é, a partir de 1960, enquanto vários outros —  inclusive Zaire, Ruanda e Burundi —  nada realizaram em matéria de cinema.
Imagens ocidentais

Mesmo onde foi rompido o monopólio de mercado imposto pela cinematografia “ocidental”, o caráter de cinema subdesenvolvido não desapareceu, pois, embora se tenha conseguido minar o domínio estrangeiro, não se obteve êxito em elaborar uma linguagem cinematográfica própria, capaz de refletir as dificuldades do pais, enaltecer seus mitos e discutir suas perspectivas. Os críticos, de modo geral, sugerem que a dependência econômica e cultural do Terceiro Mundo em relação às grandes potências não favorece uma produção de natureza autônoma; são marcantes a incorporação, por exemplo, das fórmulas provindas de Hollywood*, o tratamento tipicamente estrangeiro, ou a visão do subdesenvolvimento a partir da óptica dos grandes países industrializados.A influência estrangeira é de tal modo acentuada que pode_transparecer tanto na folclorização de filmes que tratam de temas especificamente nacionais, quanto nas produções baratas, de elaboração descuidada, destinadas ao consumo das camadas menos cultas (filmes normalmente relacionados à comédia musical, tal como ocorreu na índia, no Brasil e no Egito). Para a interpretação destes últimos, recorria-se a cômicos de projeção popular, aos quais muitas vezes se imprimiam características extraídas do modelo hollywoodiano ou de outros grandes centros cinematográficos. Assim, os filmes de Jerry Lewis (1926- ) e Dean Martin (1917- ) dos anos 50 foram uma espécie de molde para a_chanchada brasileira (musical-cômico- policial), por mais que se tenha tentado uma “ aclimatação”.



O crítico Paulo Emílio Sales Gomes chamou a atenção para os dois pólos entre os quais oscila o cinema do Terceiro Mundo. O primeiro caracteriza-se por “uma forte personalidade nacional, uma tradiçao cultural que, constantemente, precisa ser sufocada, vio
lada ou contornad,a pelos ocupantes (estrangeiros). E o caso da índia e dos países árabes, em que certos cineastas, por pertencerem à camada social alta, ligada ao dominador ou a interesses comerciais, passam a adotar, conscientemente ou não, a óptica do ocupante”.O segundo é assinalado pela inexistência de personalidade nacional a sufocar. Seria o caso do Brasil: “não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original; nada nos é estrangeiro, pois tudo o é”.Esses aspectos são mais importantes que a debilidade econômica do Terceiro Mundo, pois os recursos financeiros podem influir no aspecto quantitativo da produção mas não são necessariamente uma garantia de qualidade —  o cinema sueco, por exemplo, passou por crises que quase determinaram sua extinção, mas nem por isso se tornou “subdesenvolvido .

Afirmações nacionais
A situação do cinema do Terceiro Mundo tem sido criticada por cineastas dos próprios países subdesenvolvidos, e freqüentemente surgem movimentos que reagem a essas tendências, procurando levar à tela problemas sociais básicos e promover a personalidade nacional. Muitos diretores de cinema, no entanto, demonstram certa dose de ingenuidade no tratamento de temas nacionais.Esse mesmo tipo de preocupação tem sido demonstrado por cineastas de outros países, como o indiano Abbas, diretor de D harli K hela l (Os Filhos, da Terra, 1942), sobre a fome na índia; e o egípcio Youssef Wahbi, diretor de Bent Za- wat (A M oça da Roça, 1946), obra em que exprime “sentimentos simples, através de palavras claras”, com o objetivo de combater os preconceitos sociais e defender a emancipação da mulher sob o regime monárquico.Essas tentativas esporádicas e isoladas nem sempre foram bem sucedidas, pois os cineastas raramente conseguiam abordar tais temas sem resvalar para o melodrama tipo internacional; ou então, quando as reivindicações nacionais se tornavam claras demais, a censura impedia a sua divulgação. Foi o que ocorreu com A  Ira, inicialmente interditado pela censura inglesa e depois liberado com numerosos cortes. O filme preconizava a amizade entre muçulmanos e hindus, e sua personagem principal, de acordo com o entendimento dos censores, parecia-se demasiadamente com Ghandi*.
As reações mais incisivas contra o subdesenvolvimento surgiriam durante a década de 1950, com o aparecimento dos chamados “cinemas novos”.Esses esforços coincidiam , em

um grande número de países, com

os movimentos de libertação nacional da época, que se ampliaram consideravelmente nos anos 60. Ao mesmo tempo, o surgimento de um novo cinema nos países industrializados (marcadamente a influência do Neo*-realismo italiano) mostrou aos cineastas do Terceiro Mundo que era possível realizar bons filmes a baixo custo (ao contrário das caríssimas e suntuosas produções de Hollywood). Assim, os grandes produtores e diretores norte-americanos deixaram de ser o modelo para os cineastas do mundo subdesenvolvido.R io  40 Graus (1954), do diretor brasileiro Nélson Pereira dos San- tos(1928- ), e D o Bigha Zatnin  (Dois Hectares de Terra, 1953), do hindu Bimal Roy (1909-1966), constituem exemplos de filmes já ligados ao Neo-realismo.
Conscientização social 

e política
De modo geral, os cinemas novos representam o esforço de artistas cultos, que procuram dar relevância a temas nacionais, denunciar as injustiças sociais e criar uma expressão cinematográfica própria, mediante a elaboração de uma linguagem adequada ao espírito nacional (o que e impossível dentro dos padrões do cinema comercial). Além disso, buscam abranger maior público, atraindo as camadas populares, às quais pretendem levar não simplesmente um divertimento a mais, mas uma consciência social e política.O Cinema Novo brasileiro é um dos melhores exemplos desse projeto estético e político. Um de seus expoentes, o cineasta Glauber Rocha (1939- ), assim caracterizou o movimento no artigo A  Esté

tica da F om e  (1965). “O Cinema Novo é um conjunto de filmes em evolução, que dará por fim ao público a consciência de sua própria 
Alguns film es procuram form ar uma consciência social e política. ("Sangue miséria ( . . . )  é um projeto que se 
do Condor", Argentina-B olivia, em c im a ; e "Los Dias dei A gua", Cuba.) realiza na política da fome, e sofre.
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São poucos os países que conseguem rom per o esquem a estrangeiro. ("O  Adversário", índ ia; e ''A  V aca", Irã.)
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O cinem a afirm a nacionalidades e denuncia injustiças. (Brasil: "O Santo  
Guerreiro contra o Dragão da M aldade ' e "O  Caso dos Irm ãos Naves".)

por isso mesmo, todas as fraquezas conseqüentes de sua existência (. . .). A fome latina não é somente um sintoma alarmante: é o nervo de sua própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do Cinema Novo diante do cinema mundial: nossa originalidade é nossa fome; e nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida ( . . . ) ,  e a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência ( . .  .)”. Essa é a plataforma desses filmes “feios e tristes, desses filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falou mais alto”.Muitos cineastas do Terceiro Mundo não conseguiram, porém, afirmar a personalidade de seus países. Geralmente, relutam entre o estético e o político, buscando “uma síntese entre a beleza e a militância; são obras belas feitas por realizadores progressistas”, nas palavras irônicas do argentino Fernando Solanas (1936- ), diretor de La Hora de Los Hornos (A  Hora dos Fornos, 1969). Trata-se ainda, segundo esse cineasta, de 
uma beleza “facilmente recuperada 
pelo sistema”.

Essa oposição foi bastante sentida na Argentina, onde o Cinema Novo cindiu-se em dois movimentos distintos: o formado por remanescentes do núcleo inicial, que ficou conhecido por Segundo Cinema, e o chamado Terceiro Cinema, que assumia posições consideradas mais críticas. Os representantes deste último afirmam —  referindo-se ao Segundo Cinema e às realizações do Terceiro Mundo em geral —  que se produzem obras de “intenções culturais, que não passam de uma tímida expressão reformista das camadas médias colonizadas; filmes feitos dentro do sistema, e para reformá-lo. Esse cinema foi usado pelo sistema para mostrar sua inexistente generosidade democrática”. Com preocupações marcadamente políticas, os filmes produzidos pelo grupo Ter ceiro Cinema foram projetados clandestinamente para trabalhadores e intelectuais durante vários anos.

VEJA TAMBÉM: Brasil —  Cine
ma; Cinema; Neo-Realismo.

Teresina

Em decreto de 21 de julho de1852, a Assembléia Provincial do Piauí autorizou a mudança da capital, sediada em Oeiras, para a vila do Poti, elevada à categoria de cidade com o nome de Teresina (em homenagem à imperatriz do Brasil, Dona Teresa Cristina). A transferência, em meio a críticas e dificuldades materiais, efetivou-se, finalmente, graças aos esforços do presidente da província, dr. José Antônio Saraiva. Seguindo planos que datam de 1850, as ruas foram traçadas de modo que os cruzamentos formassem ângulos retos, orientação urbanística que conferiu à cidade seu aspecto axadrezado. A capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Amparo foi inaugurada no Natal de 1852, e, em 1855, Teresina tornou-se sede de comarca.Em seus primeiros anos, contudo, ainda dependia das demais cidades da província; somente em 1859 Teresina adquiriu importância comercial, transformando-se efetivamente em sede da administração. Em dezembro desse ano, a Santa Casa de Misericórdia começou a funcionar e, em 1865, lançou-se a pedra fundamental da Igreja de Nossa Senhora das D ores. A iluminação a querosene dos principais logradouros públicos data de 1882; a energia elétrica passou a ser utilizada em 1914, e o abastecimento de água foi instalado em 1906. A população, que, em meados do século XIX, era de apenas 49 habitantes, cresceu rapidamente, passando a mais de 8 000, em 1860; 90 723, em 1950; 144 799, em 1960; e 230 168, em 1970.
Núcleo comercial

A indústria, ainda incipiente, empregava, no início da década de 1970, algumas centenas de operários, distribuídos entre fábricas de tecidos e estabelecimentos destina

dos ao beneficiamento de produtos agrícolas.A pecuária e a agricultura (arroz, algodão, mandioca e feijão) atendem principalmente ao consumo interno, mas alguns produtos do extrativismo vegetal, como o babaçu e a carnaúba, são encaminhados para outras regiões.O elemento dinâmico da economia local é o comércio, concentrado sobretudo na praça Barão de Rio Branco. Contudo, seu papel dinamizador sobre a zona central do . Estado e as cidades maranhenses1 vizinhas não é grande, já  que o poder aquisitivo, excessivamente baixo nessas regiões, não chega a constituir estímulo à implantação de novas indústrias. Conseqüentemente, o número de desempregados e subempregados é alto, ocorrendo também uma contínua evasão da mão-de-obra. Contudo, o funcionamento da Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, em 1970, criou novas perspectivas de industrialização.O sistema educacional contava, no início da década de 70, com 366 estabelecimentos de ensino primário e quatro cursos superiores: direito, odontologia, filosofia e medicina. Com o elevado índice de analfabetismo da região e a precariedade dos meios de comunicação em geral, as quatro emissoras de rádio de Teresina desempenham uma importante tarefa de difusão educacional, além de substituir muitas vezes os correios e telégrafos na integração social da população circunvizinha.
A “cidade verde"

Localizada na zona fisiográfica do médio Parnaíba, Teresina é banhada por esse rio e por um de seus afluentes, o Poti. Encontra-se num semiplanalto, a antiga chagada do Corisco, ocupando uma área de 1809 quilômetros quadrados. Incluída no chamado “polígono das secas”, é cortada por alguns poucos riachos, na maioria temporários. Para atenuar os efeitos da seca, foram construídos açudes, destacando-se o de Monte Alegre e o de Boa Vista. A cidade so co-

Teresina cresceu na chapada do Corisco, junto aos rios Parnaíba e Poti.
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É grande o número de desempregados e subempregados na capital do Piauí. 
Uma parte da mão-de-obra ocupa-se nas feiras e na pesca do caranguejo.

Tratam entos térm icos em  metais ou ligas visam  a m udar a estrutura do m a
terial, alterando suas propriedades mecânicas, elétricas e m agnéticas.

nhece duas estações: o verão (outubro a maio) e o inverno (junho a setembro). Dificilmente os termômetros descem a menos de 16°C e com freqüência ultrapassam 38°C; a temperatura média anual é de 28°C. Para amenizar os efeitos do calor, Teresina foi ajardinada e arborizada, ganhando o cognome de “cidade verde”.
Além do rio Parnaíba, que banha terras do município ao longo de 90 quilômetros, o tráfego fluvial conta com o Poti, navegavel (apenas em seu trecho alto) por embarcações leves e canoas. A Estrada de Ferro São Luís— Teresina, com 456 quilômetros de extensão, liga Teresina à capital do Maranhão e a outras cidades, e existem conexões rodoviárias com Fortaleza, Recife e Petrolina. A moderna ponte metálica sobre o Parnaíba é utilizada pelos transportes ferroviário e rodoviário. O aeroporto de Teresina mantém linhas regulares para Belém, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

VEJA T A M B É M : Piauí.

Térmicos, 
Tratamentos

Efetuar um tratamento térmico em um metal ou liga* metálica consiste em submetê-lo a determinadas operações (caracterizadas pela velocidade de aquecimento, tempo de permanência em certas temperaturas, velocidade de esfriamento e atmosfera do forno), para introduzir modificaçõés na estrutura do material e provocar alterações, sobre tudo em suas propriedades mecânicas, elétricas e magnéticas; os casos em que ocorrem também modificações na composição química superficial constituem os chamados 
“tratamentos termoquímicos”. Para a execução de tratamentos térmicos, é importante conhecer os diagramas de equilíbrio das ligas, que tornam possível a verificação da ocorrência de modificações de fase com a temperatura, no estado sólido.

Recozimento, normalização, têmpera, revenimento, esferoidiza- ção, martêmpera e austêmpera são os tratamentos térmicos normalmente aplicados ao aço*. Para executá-los, é importante conhecer o processo de transformação da aus- tenita a determinada temperatura. (Austenita é o nome dado à forma alotrópica estável do ferro, entre 910°C e 1403°C. Quando se resfria o ferro dessa faixa de temperatura, há tendência para ocorrer a ferrita—  forma estável do ferro abaixo de 910° C, Se a velocidade do esfriamento for suficientemente grande, essa transformação pode ser bloqueada, formando-se outro constituinte: martensita, por exemplo.)
Tratamentos em ligas 

ferrosas
Nas operações de tratamento térmico industrial, as transformações que mais interessam são as que se realizam com esfriamento contínuo.O recozimento é feito aquecendo o aço a uma temperatura de 50° acima do limite superior da zona crítica, o tempo suficiente para se

obter a dissolução do carbono ou dos elementos de liga na austenita (cerca de 20 minutos de permanência para cada centímetro de espessura da peça), seguido de resfriamento muito lento, realizado mediante o controle da velocidade de esfriamento do forno, ou desligando-o e deixando que o aço esfrie juntamente com ele. O resultante desse tratamento para um aço eute- 
tóide (com 0,8% de carbono) é a perlita grosseira; para um aço hi- poeutetoide (com menos de 0 ,8% de carbono), a perlita grosseira e a ferrita; para um aço hipereutetóide (com mais de 0,8% de carbono), a perlita grosseira e a cementita. O recozimento remove tensões devidas a tratamento mecânico a frio ou a quente, diminui a dureza para melhorar a usinabilidade do aço e a estabilidade dimensional e homogeneiza a estrutura bruta de fusão.Na “normalização”, o aço é aquecido da mesma forma que no recozimento, mas resfriado ao ar. A temperatura indicada para o tratamento é da ordem de 100° C acima da temperatura de recozimento para os aços hipoeutetóides e eutetoides, e de 50° C acima do li-
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mite superior da zona crítica para os aços hipereutetóides.A finalidade do processo é uniformizar e refinar a granulação; a 
estrutura final resultante é idêntica à obtida pelo recozimento, mas, devido à maior velocidade de esfriamento, há menor porcentagem de ferrita para os aços hipoeutetóides e de cementita para os aços hipereutetóides (além disso, a perlita é mais fina).Na têmpera, após o aquecimento, o aço é submetido a um resfriamento brusco em água, salmoura, óleo ou outro líquido, de maneira a obter uma estrutura mar- tensítica. O processo visa a aumentar a dureza dos aços e seus limites de resistência e de escoamento, mas diminui muito o alongamento, a resistência ao impacto e a ductili- dade. A velocidade de esfriamento é influenciada pelo meio (cuja capacidade para extrair calor da peça e chamada de “severidade de têmpera”). A temperabilidade é a capacidade de um aço para desenvolver uma estrutura martensítica.O revenimento (ou revenido) efe- tua-se em aço já temperado, aquecendo-o a temperaturas entre 200°C e 650°C, seguindo-se um lento esfriamento a velocidade variável, dependendo do aço. Elimina os inconvenientes que são provocados pela têmpera; sobretudo corrige a excessiva dureza e fragilidade do material temperado, alivia as tensões internas decorrentes da transformação da austenita em martensita e assim aumenta a duc- tilidade e a tenacidade.Tratamento aplicado a aços hipereutetóides, a esferoidizaçao realiza-se para a obtenção de glóbulos de cementita. Para consegui-la, mantém-se a temperatura logo abaixa do limite inferior da zona crítica por um tempo prolongado. (Outro modo consiste em efetuar o aquecimento e esfriamento entre temperaturas imediatamente acima e abaixo do limite inferior da zona crítica.) Esse tratamento visa a diminuir a dureza do material, facilitar certas operações de usinagem e auxiliar a deformação a frio de aços de alto teor de carbono.A martêmpera é o aquecimento do aço a uma temperatura superior ao limite da zona crítica, seguido de um esfriamento rápido, até temperaturas entre 210° C e 400° C, em banho de sais fundidos, onde a peça é mantida o tempo suficiente para homogeneização de temperatura; em seguida, o aço é esfriado lentamente ao ar,  ̂obtendo-se uma estrutura martensítica. A austêm- pera consiste em aquecer o aço como na martêmpera, resfriando-o dentro da faixa de formação da bai- nita (em temperaturas da ordem de 250° C a 400° C). Depois, o aço é resfriado rapidamente até a temperatura ambiente, resultando na estrutura bainítica. A austêmpera, como a martêmpera, somente pode ser aplicada a certos tipos de aço. Numa lâmina de barbear, por exemplo, é possível observar claramente como o tratamento térmico altera as propriedades do aço.Os tratamentos superficiais* podem ser divididos em dois grupos: 
os que modificam a composição 
química da superfície do aço (como
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a cementaçao, a nitretaçao e a car- 
bonitretaçao) e os que, por aquecimento local e seletivo da camada superficial, seguido de têmpera, aproveitam o carbono existente no aço para obter uma dureza superficial elevada.

Outros tratamentos
Cementação é a introdução de carbono na superfície do aço, em peças que necessitam simultaneamente de boa resistência ao choque e de uma dureza superficial muito elevada para resistir ao desgaste. Na nitretação (absorção de nitrogênio), as peças de aço são aquecidas em um forno, com amónia gasosa (que se dissocia liberando nitrogênio). Na carbonitretação (absorçao de carbono e nitrogênio), as peças são mergulhadas em sais fundidos contendo cianetos (como o sódio), a temperaturas entre 850° C e 900° C; as partes superficiais das peças absorvem, além do carbono, nitrogênio. A têmpera superficial produz uma têmpera localizada apenas na superfície a c  aço; de acordo com o tipo de aquecimento, é denominada, “têmpera _por chama” ou “têmpera por indução”.Os tratamentos térmicos aplicados a ferros* fundidos são o envelhecimento artificial, o recozimento, a têmpera e a maleabilização. No envelhecimento artificial, os ferros fundidos são aquecidos em temperaturas da ordem de 400° C a 600° C, sendo a temperatura- mantida de meia a cinco horas; o esfriamento ocorre dentro do próprio forno. O recozimento consiste no aquecimento em temperaturas de 750° C a 860° C, seguido de esfriamento lento, e tem por finalidade diminuir a dureza para facilitar a usinagem. A têmpera é feita analogamente à têmpera do aço e visa a aumentar a dureza e a resistência mecânica do material.A maleabilização é um tratamento para transformar certos tipos de ferro fundido branco em materiais de maior ductilidade; consiste num ciclo de aquecimento e esfriamento até a temperatura máxima, 900° C, durante um tempo prolongado.

VEJA TAM B É M : A ço ; Ferro; 
Liga Metálica; Metais; Metalurgia.

Representação esquem ática do recozim ento. têm pera e revenido: este corrige efeitos negativos da têm pera.
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Para determ inar o equivalente mecânico do calor, Joule usou um dispositivo baseado na queda de pesos.

U m  sistema que descreve o ciclo de C am ot deve dispor de duas-rontes de calor a tem peraturas diferentes (T2 
m aior que T ,). Colocado em  contato com a fonte  quente, ele sofre, de in ício, uma expansão isotérmica (T2 constante), 
recebendo calor e realizando trabalho. Em seguida, provoca-se outra expansão, dessa vez adiabática. Atingida a 
tem peratura  T , ,  inicia-se a compressão isotérmica (T , constante); o sistema (em oontato com a fonte fria) recebe 
energia m ecânica e cede calor. F inalm ente, um a segunda transform ação sem  trocas térm icas com o meio (adiabá
tica) faz com que ele atinja T 2, retornando ao seu estado inicial. Dessa form a, com pleta-se o ciclo.

O objetivo da termodinâmica é o exame das variações de energia* na realização de trabalho*, quando há transmissão de calor*. Ócupa-se do estudo das propriedades internas dos sistemas —  porção de matéria limitada de uma superfície fechada—  e sua interação com o ambiente externo. A descrição completa das propriedades internas do sistema pode ser macroscópica (no caso de serem descritas globalmente, através de propriedades como temperatura* e volume específico) e microscópica (quando lèva em consideração toda partícula minúscula que constitui o sistema, como a molécula* de um gás, por exemplo, e se propõe a determinar, em qualquer instante, a posição e a velocidade de tal partícula).Uma substância pode se apresentar na fase líquida, sólida ou gasosa, enquanto o equilíbrio termodinâmico é químico, mecânico ou térmico.Toda mudança de estado pode ser uma transformação reversível quando formada por uma sucessão de estados de equilíbrio. Esses processos reversíveis, no entanto, não se verificam na natureza porque sempre ocorre dissipação de alguma forma de energia (geralmente calor). Nessa medida, certas transformações são consideradas reversíveis somente em determinadas condições e com o objetivo de facilitar o estudo. Há transformações em que propriedades termodinami- cas se mantem constantes. É o caso de um processo isotérmico, em que a temperatura não varia. O mesmo acontece nas transformações isobárica e isométrica: na primeira é constante a pressão; na isométrica, o volume.
Calor e trabalho

As transformações adiabáticas caracterizam-se pela constância de quantidade de calor do sistema; sua equação é do tipo P,Vk , =  P2Vk 2, n o  caso de o sistema ser constituído por um gás perfeito. Uma transformação politrópica dá-se com troca de calor e trabalho com o meio exterior; sua equação é do tipo P,Vn, =  P2V"2, onde n assume diversos valores: quando n= 0 , trata-se de uma transformação isobárica; n = c o ,  isométrica; n= 1, isotérmica; n=k ,  adiabática.James Joule*, na Inglaterra, foi o primeiro a realizar medidas cui dadosas da energia mecânica equivalente à energia térmica, o que, em termos de unidades, significa o número de Joule equivalente a 1 caloria. Essa comparação foi realizada mediante experiencias em que a energia mecânica é completamente convertida em calor. Para isso, Joule usou um dispositivo baseado na queda de pesos que, por sua vez, giravam um conjunto de pás imersas na água. A eriérgia mecânica perdida era calculada a partir do trabalho realizado (através do conhecimento dos pesos e das

alturas de queda); e o ganho de calor, por meio do equivalente em massa da água e do acréscimo de temperatura. Dessa forma, Joule provou que a mesma quantidade de calor, independentemente dos processos utilizados, poderia ser obtida a partir da realização de um dado trabalho. Essas experiências convenceram os cientistas da validade do conceito de calor como forma de energia: 4 186 joules de energia mecânica, quando convertidos em calor, elevam a temperatura de 1 quilograma de água de 14,5° C a 15,5° C.Quando um sistema evolui do estado inicial (i) para o estado final (f), por exemplo, um gás que se ex

pande isotermicamente, a diferença Q — W (onde Q é o calor absorvido pelo sistema e W  o trabalho por ele realizado) depende apenas das coordenadas iniciais e finais, e não do caminho entre seus extremos. Essa diferença é, por definição, a variação da energia interna do sistema. Representando a função energia interna por U f , no estado final, e U, no estado inicial, obtém-se a fórmula U — U: =  A U =  Q - W .A lei zero da termodinâmica estabelece que, se dois corpos estão em equilíbrio com um terceiro (com um termômetro, por exemplo), eles estão em equilíbrio entre si, ou seja, a igualdade de tempera

tura é condição necessária e suficiente para o equilíbrio térmico.A primeira lei da termodinâmica é enunciada tendo como base a anterior: “Todo sistema termodinâmico possui, em estado de equilíbrio, uma variável de estado, denominada ‘energia interna U’, cuja variação dU em um processo diferencial é dada pela equação dU =  dQ — dW”. O conteúdo assen- cial desta lei é a existência de uma função termodinâmica útil, a energia interna.Contudo, a primeira lei fornece informações incompletas, sem responder a muitas questões de natureza geral. Por exemplo, ela afirma que a energia é conservada em to-
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Kelvin estabeleceu a escala term odinâm ica (absoluta) de tem peraturas.

bolo não condutores térmicos. O sistema dispõe também de dois reservatórios, corpos de grande capacidade térmica, mantidos a temperaturas T, e T2, o que faz com que os estados iniciais e finais do sistema sejam os mesmos, não havendo assim alteração na sua energia interna U, isto é, A U  =  O; de acordo com a primeira lei, o trabalho realizado será W =  Q, —  Q2, 
onde Q, e Q, são quantidades positivas. O resultado do ciclo é a conversão de calor em trabalho: o sistema atua, portanto, como máquina térmica.

Carnot comparou uma roda hidráulica à máquina a vapor, onde o trabalho mecânico é produzido pelo calor que flui de uma caldeira; a máquina realiza um ciclo completo, de modo que a substância que a faz funcionar seja levada de volta a seu estado inicial. Ele também se preocupou em estabelecer as propriedades básicas das máquinas térmicas, tais como o problema de seu rendimento e a determinação das características realmente significativas de seu funcionamento: chegou assim à conclusão de que todas elas recebem calor a temperatura elevada, executam trabalho mecânico e rejeitam calor a temperaturas muito baixas.Embora tenha fundamentado suas teorias no calor como um fluido* imponderável, Carnot conseguiu encontrar a formulação correta do rendimento máximo que se

dos os processos, mas não diz se eles podem ou não ocorrer.
Máquinas térmicas

É possível imaginar muitos processos ou transformações termodinâmicas onde a energia se conserva, mas que nunca ocorrem. Assim, um corpo frio não fica mais frio nem o quente mais quente, quando ambos estão em contato. De certa forma, a primeira lei não é obstáculo à capacidade de converter calor em trabalho e vice- versa. No entanto, pode se transformar completamente em calor certa quantidade de trabalho, mas não se conseguiu ainda o processo inverso. A segunda lei permite saber se as transformações que estão de acordo com a primeira lei ocorrem 
ou não na natureza.Se um sistema —  por exemplo, um gás real —  estiver em equilíbrio no interior de um cilindro com pistão, pode-se submetê-lo a numerosas transformações, reversíveis ou irreversíveis, como provocar a dilatação do gás, ou comprimi-lo, adicionar ou retirar energia sob forma de calor. Além disso, é possível conseguir uma série de processos em que o sistema retorne a seu estado de equilíbrio original, isto é, que complete um ciclo.O ciclo de Carnot, introduzido por Sadi Carnot*, em 1824, é um processo reversível, constituído de duas transformações reversíveis isotérmicas e duas adiabáticas. O suposto gás ideal, substância de 
trabalho que compõe o sistema, está contido em um cilindro de base condutora e de paredes e êm-

Primeiro principio da term odinâm ica: no interior de um cilindro com  pistão 
encontra-se um gás em  equilíbrio térm ico. Nessa situação, a energia do sis
tem a  é constante (E ,). Colocando-se um corpo quente em  contato com  as 
paredes do cilindro introduz se a quantidade de calor (Q): o gás expande-se  
e realiza o trabalho ( t). Assim , a energia in tem a variou de Q - T.

pode obter com uma máquina térmica, desde que ela esteja operando entre duas temperaturas diferentes.Mais tarde, Lord Kelvin*, físico e matemático inglês, ampliou as idéias formuladas por Carnot, mostrando que as máquinas ideais têm a mesma eficiência, independentemente de sua forma ou da natureza da substância que as alimenta: depende apenas das temperaturas T  da fonte e t do condensador. Raciocinando em termos de máquinas ideais, Kelvin estabeleceu a escala termodinâmica de temperatura (escala absoluta): a razão de T  para t é medida pela razão de H  (calor absorvido da fonte) e h (cedido ao condensador da máquina ideal). Quando todo calor é transformado em trabalho, t torna-se nulo, e che- ga-se ao zero absoluto de temperatura, abaixo do qual nada se pode resfriar.
Mais calor, mais desordem
Sem violar a primeira lei, isto é, conservando no processo a energia total, uma máquina térmica simplesmente converteria por completo a energia calorífera em energia mecânica. No refrigerador, por exemplo, a energia térmica passaria do corpo frio ao quente, sem perdas. Como isso jamais pôde ser alcançado, o físico alemão Ru- dolph Clausius (1822-1888) enunciou a segunda lei da termodinâmica: “É impossível a qualquer máquina cíclica produzir como único efeito a transmissão contínua de calor de um corpo a outro que esteja a maior temperatura”.O sentido da transmissão de calor só pode ser invertido pelo consumo de trabalho. No aspecto formal, a mesma lei recebeu, posteriormente, de Kelvin e Planck* um enunciado diferente: “Uma transformação cujo único resultado final seja transformar calor extraído de uma fonte que esteja à mesma temperatura é impossí

vel” .Não se pode produzir trabalho mecânico extraindo calor de um único reservatório, sem fornecê-lo a outro de temperatura inferior.A segunda lei foi formulada também em termos de entropia*: “ Um processo natural, que comece em um estado de equilíbrio e termine em outro, desenvolve-se num sentido que provoca o aumento da entropia do sistema e também de sua 
vizinhança”.Assim, o calor está relacionado com energia desordenada: conversão em movimento desordenado das partículas na matéria. A quan: tidade de desordem é medida em termos de entropia e, tal como esta, deve aumentar nas transformações 
naturais.A terceira lei, por fim, estabelece que “a entropia S de um sistema tem a propriedade limite de tender a um valor S„ à medida que a temperatura tende ao zero absoluto”. Nesse caso, S0 é uma constante independente de todos os parâmetros do sistema considerado.
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A Terra vista do espaço. É quase toda recoberta pela água dos oceanos.

Termoquímica

Para a termoquímica, são essenciais os conceitos de energia* in
terna, calor*, trabalho* e entalpia. Assim, quando um sistema recebe calor (Q), ocorre um aumento de sua energia interna (E); se o mesmo sistema for capaz de levantar um peso, por exemplo, utilizando como energia o calor recebido, diz-se que realizou um trabalho (W). Se determinada quantidade de calor for fornecida a um sistema, sua energia interna aumentará e sua pressão poderá ser controlada, permanecendo constante. Como a energia aumentou e a pressão não, a temperatura e o volume vão variar. Chama-se de “entalpia” (H) a quantidade de calor cedida ou recebida por um sistema quando está submetido a uma pressão constante.Como em geral as reações* químicas se processam à pressão ambiente (sendo esta praticamente constante), a variação de energia numa reação química pode ser considerada uma variação na entalpia. Se um sistema ganha calor, a variação de entalpia será positiva (A H > 0), e a reação, endotérmica; se o sistema perde calor, a variação será negativa (A H < 0), e a reação, exotérmica.

A determinação
Por ser muito difícil calcular as entalpias absolutas de cada substância, emprega-se um padrão convencional: para substancias mais simples, em sua forma alotrópica mais comum, a 25° C e a 1 atmosfera de pressão, a entalpia é defi nida como igual a zero. Por exemplo: o magnésio e a grafita a 25° C e a 1 atmosfera têm entalpia igual a zero; já no diamante (forma alotrópica do carbono), no gás carbô-

nico (C 0 2) e na água, a entalpia é diferente de zero, pois não são substâncias simples.Por meio dessa convenção, é possível calcular as entalpias de vários compostos químicos no estado padrão, a partir de uma reação 
de formação. Conhecendo-se a variação da entalpia na reação C +  O, —> C 0 2, por exemplo, é possível obter o valor da entalpia para o gás carbônico, a partir das entalpias do carbono e do oxigênio. Como estas são iguais a zero e o valor de A H  (a variação de entalpia) é — 94,0, o valor de H para' C 0 2 é igual a —94,0. Outra convenção é bastante utilizada: o valor de A H é igual à soma das entalpias dos produtos, diminuída da soma das entalpias dos reagentes. Assim, na reaçao de ácido nítrico com hidróxido de sódio, o valor de A H é — 13,76 kcal; a soma das en talpias dos produtos de reação é, no caso, menor que a soma das entalpias dos reagentes (como indica o sinal negativo de A H), e a reação é exotermica.De grande importância na termoquímica é a lei de Hess*, segundo a qual a quantidade total de calor liberado ou absorvido por uma reação química independe do caminho percorrido pela reação. Esse calor liberado ou absorvido—  o calor de reação —  pode receber outras denominações: calor de combustão (quando uma substância reage com oxigênio); calor de neutralização (quando há a neutralização de um ácido com uma base); calor de formação ( quando uma substância é formada a partir de seus elementos constituintes) e, ainda, calor de dissolução (quando uma substância qualquer é dissolvida em água).

VEJA TAM BÉM : Calor; Combustão; Energia; Gasoso, Estado; Reações Químicas; Temperatura; Termodinâmica.

Terra

Juntamente com os demais planetas* do sistema e o Sol*, a Terra deve ter surgido a 4,5 ou 5 mil milhões de anos. A princípio uma pequena massa, foi atraindo progressivamente um número crescente de partículas, aumentando sua força gravitacional e exercendo uma compressão maior sobre elas. A  compressão ativou a desintegração de elementos radiativos que, simultaneamente com a influência do calor do Sol em formação, determinou um aquecimento gradual dessa massa.Em certa época, ela começou a esfriar e, durante o processo de aquecimento-resfriamento, origina- ram-se diversos compostos químicos; enquanto os materiais mais pesados afundaram, formando o núcleo, os mais leves permaneceram na superfície, constituindo a crosta.No período em que a Terra se solidificou e esfriou, o núcleo manteve elevadas temperaturas e, em parte, o estado líquido ou semilíquido original. A fisionomia da crosta e os oceanos resultariam principalmente das atividades vulcânicas que, além de derramarem grandes quantidades de rocha em fusão sobre a superfície, devem ter expelido imensos volumes de vapor de água e de outros gases. Estes, permanecendo em torno do planeta, constituíram sua atmosfera rimitiva, composta sobretudo de idrogcnio (H2), vapor de água, metano (CH4) e amónia (NH3).

O Sol, nessa fase, deve ter sido um astro incandescente que bombardeava a Terra com radiações intensas, sobretudo raios ultravioleta que, atingindo as partículas de agua em suspensão, libertavam oxi genio ( 0 2). Este era rapidamente absorvido em combinação com materiais da crosta (como ainda ocorre). Não fosse a ação dos vegetais clorofilados, possivelmente nao existiria oxigênio na atmosfera.As condições da atmosfera primitiva, recriadas em laboratório, reforçam a teoria segundo a qual a vida teria surgido de substancias inanimadas num meio complexo, formando a biosfera. Os primeiros organismos deveriam ser mais simples do que bactérias e vírus. Incapazes de obter alimento a partir de minerais, eles provavelmente se valiam de substâncias orgânicas existentes na “sopa rala e quente” em que se encontravam mergulhados^A possível e inicial evolução darwiniana, em nível molecular, deve ter existido até que apareceu um organismo tão eficiente que se alastrou, destruindo os demais. A prova disso é que todas as formas vivas atuais encontradas na Terra apresentam a mesma composição química básica.Alguns desses seres primitivos adquiriram a capacidade de absorver a luz e de utilizar sua energia para transformar em alimento a agua e o dióxido de carbono (CO ,) e, nesse processo (fotossíntese*), liberar oxigênio da crosta. Isso teria determinado o fim da atmosfera originária, pela eliminação do metano, da amónia e de outros compostos redutores. Assim, não fosse a ação desses primeiros seres, possivelmente não haveria oxigênio na atmosfera.
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Entre lavas e fum aça, nasce uma ilha vulcânica. Fenômenos como esse criaram  a fisionom ia atual da Terra.

O aparecimento das plantas imprimiu novo ritmo à vida terrestre, ampliando a quantidade de nutrientes. Logo evoluíram animais para comer as plantas e multiplicar-se com elas. Ingerindo-as e inalando o oxigênio, os animais exalam o gás carbônico que é reabsorvido pelo vegetal, completando-se, assim, o ciclo do carbono, que é a mola da vida.
Medidas

A complexa forma real da Terra, um globo achatado, próximo de um elipsóide de revolução, não corresponde a qualquer figura matemática, mas por convenção; ela é definida como um geoide cuja superfície é normal em todos os pontos, à direção do fio de prumo (dependendo portanto da estrutura interna da Terra e da distribuição das massas situadas abaixo dos oceanos). Seu achatamento é de 1/298,2; o raio polar mede 6 355,39 quilômetrose o equatorial,6 375,75 quilômetros. As terras ocupam 29% da superfície, isto é, Regiões terrestres de baixa la titude são cobertas de gelo. (A ntártida.)

149 milhões de quilômetros quadrados e os mares, 361 milhões de quilômetros quadrados. O ponto mais elevado do relevo do planeta é o monte Everest, no Himalaia, com 8 845 metros, e sua maior depressão é representada pela fossa das Marianas, atingindo 11000  metros, o que perfaz uma diferença aproximada de 20 quilômetros.A densidade média da Terra é de 5,517 e sua massa (calculada pela lei da gravitação universal de New- ton) é de 5,98 x 1027 toneladas. Determinada pela rotação terrestre, a força centrífuga na região equatorial e grande e quase inexiste nos pólos*, condicionando a aceleração da gravidade em 9,78049 m /seg2 no equador e 9,83235 m/sega nos pólos.A velocidade de satelização (à altura de 200 quilômetros) é de 7,79 km/seg, enquanto a velocidade de liberação (na superfície da Terra) é de 11,19 km/seg. O satélite natural da Terra, a Lua*, é um dos maiores do sistema solar.Terceiro planeta na ordem a partir do Sol, a Terra executa em torno dele um movimento de translação à velocidade média de 29,76 km/seg sobre uma órbita elíptica cuja excentricidade é de 0,0167. O ponto de sua órbita mais afastado do Sol é o afélio (a 152 milhões de
auilômetros) atingido no começo e julho. O ponto mais próximo é o periélio (a 147 milhões de quilômetros), no início do mês de janeiro. No primeiro ponto, a velocidade de deslocamento é de 29,27 km/seg; no periélio, 30,27 km/seg.A Terra gira em torno de si mesma, efetuando uma rotação completa em 23 horas, 56 minutos, 4,0905 segundos de tempo solar médio. Em 1950, o eixo de rotação fazia um ângulo de 66°33’15” .2  com o plano da órbita. A velocidade angular de rotação é de 7,29213 x 10°5 rad/seg.Quando a Terra percorre sua órbita, o eixo de rotação quase não muda de direção, o que determina as mudanças de estação. O ângulo de inclinação do eixo da Terra sobre a eclíptica aumenta de 46,8” por século devido a perturbações dos planetas.O achatamento e a distribuição irregular das massas no interior da Terra fazem com que, sob o efeito da atração da Lua e do Sol, o eixo de rotação se desloque lentamente segundo um cone de base circular, cujo eixo é perpendicular à eclíptica, o que provoca um deslocamento dos pontos equinociais da primavera e do outono durante o movimento anual aparente do Sol; essa precessão é de 50,3” por ano. O deslocamento é influenciado também pelo movimento da eclíptica, em função de perturbações do movimento orbital da Terra, por força de atração de outros planetas, gue ocasionam uma diminuição do angulo de inclinação da eclíptica sobre o equador de cerca de 0,5” por ano. O período de precessão do movimento do eixo e de 26 000 anos.O movimento de mutação do eixo terrestre —  provocado pela variação da posição do plano da órbita lunar relativamente à eclíptica —  possuí um período de 18,6
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perpendicular a esse eixo delimita, 
na metade da distância entre os pólos, a linha do equador, dividindo a Terra em hemisférios norte e sul. Os paralelos (considerados linhas circulares) resultam da intersecção, a partir do equador, de linhas paralelas distanciadas 1 grau uma da outra. Qualquer dos paralelos, cuja 
numeração evolui simultaneamente na direção dos pólos, tem em todos os seus pontos a mesma latitude.Os meridianos interceptam a superfície terrestre com planos que passam pelos dois pólos. A Terra e dividida em 360 meridianos, que compreendem 180 círculos, distantes 1 grau um do outro. Para efeito de medida, o meridiano que passa pelo observatório de Greenwich, em Londres, é considerado por todas as nações como o mendiano- origem, com longitude 0o. Os hemisférios ocidental e oriental não são delimitados por ele, mas pelos meridianos 20° ô  (oeste) e 160° E (leste).Um dos princípios fundamentais adotados para a confecção de mapas é que a longitude varia com o co-seno da latitude, oscilando o comprimento de 1 grau desde 111,32 quilômetros (no equador) até zero (nos pólos).

Face à curvatura e às irregulari dades da Terra, nenhum mapa é perfeito, pois é impossível reproduzir simultaneamente a extensão da área ou plano da esfera e a relação existente entre os comprimentos dos arcos dos meridianos e dos paralelos, isto é, os ângulos que formam. Diz-se que a projeção é equi-

anos, correspondendo ao período de revolução dos modos da órbita lunar.
Representação cartográfica
Enquanto objeto de estudo científico, a Terra pode ser dividida em quatro campos inter-relaciona- dos, nos quais se erigem diversas disciplinas interdependentes. A estrutura interna do planeta é estudada pela geologia*, geoquímica e geofísica. A atmosfera constitui campo de pesquisa da física e de outras ciências como a meteorologia e a climatologia. As águas do planeta, que formam a hidrosfera, são estudadas pela hidrografia e pela hidrogeolojjia. A biosfera, ou zona de vida, e objeto da bioquímica, da biofísica, da geografia e, recentemente, da ecologia*.Ciência cujo início remonta à Antiguidade Clássica, a cartografia* faz uso de processos matemáticos, gráficos e mecânicos para representar a Terra em mapas, cartas, fotografias, etc. O emprego desses processos permite uma representação relativamente exata dos modelos ou uma leitura que corrija distorções. Para tanto, a representação e feita por projeções, utilizando um sistema de coordenadas de características diferentes, relacionadas com a rotação terrestre—  os paralelos e os meridianos.O movimento de rotação determina um eixo imaginário que passa pelo centro do planeta e intercepta a superfície em dois pontos opostos—  os pólos norte e sul. O plano

A Terra e os demais planetas teriam  se originado da condensação de gases 
de uma nebulosa em rotação (em cim a), no centro da qual se form ou o Sol.

O planeta visto de d en tro : à esquerda, variações de tem p era tu ra ; à direita  
e em baixo, diferentes cam adas que perfazem  o interior terrestre.

O m ovim ento de translação: a Terra acom panha o Sol, que se move numa  
direção inclinada de 3 8  graus em  relação à perpendicular da órbita terrestre.
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valente, quando ela reproduz as 
distâncias; e conforme, quando reproduz os ângulos e direções. Enquanto a primeira deforma as figuras, a conforme altera as extensões.A maioria das projeções cartográficas é referida a cilindros, cones ou planos que circunscrevem 
ou tangenciam a esfera. De acordo com a finalidade do mapa e especi- ficidades da área representada, são utilizadas projeções especiais: as retangulares sao empregadas para mapas de cidades ou sem precisão; as de Mercator, para cartas e ma- pas-múndi; as senoidais, para mapas dos trópicos; as de Mollwide, para mapa dos hemisférios; as cônicas, para mapas de latitude intermediária; as cônicas conforme de Lambert, para cartas aeronáuticas; as policônicas, para folhas topográficas; e as azimutais, para hemisférios e continentes.

Crosta terrestre
A estrutura interna da Terra é composta por três camadas com distintas espessuras, temperaturas e composições químicas: a crosta, o 

manto e o núcleo.Também chamada “litosfera” ou “camada externa”, a crosta possui uma espessura média de 40 quilômetros que varia entre 8 quilômetros no fundo dos oceanos e 60 nos continentes. Sua densidade média aproxima-se de 3.A crosta terrestre é basicamente composta por oito elementos químicos, dos quais o oxigênio (46%) e o silício (27,7%) são os mais importantes. O cálculo do volume baseado nos diâmetros atômicos desses elementos mostra que o oxigênio ocupa 91,77% do espaço da crosta, que, por isso, é denominada “oxisfera”.
Tabela da composição em % 

química da crosta terrestre

ele segundoClarke,
segundoLeinz, emvolumentos F. W. V. me

O 46,6 46,4 91,77
Si 27,7 28,4 0,80
Al 8,1 7,3 0,76
Fe 5,0 5,1 0,68
Ca 3,6 3,7 1,48
Na 2,8 1,9 1,60
K 2,6 2,5 2,14
Mg 2,1 2,4 0,56

Neste quadro da atm osfera terrestre, a coluna à esquerda indica a distância das cam adas, em  quilômetros.A crosta parece consistir numa casca sólida esférica, de rocha ba- sáltica essencialmente composta de silício e magnésio (Sima), na qual acham-se encaixados vastos blocos de rochas graníticas, com teores elevados de silício e de alumínio (Sial). O granito e as rochas sedimentares e metamórficas caracterizam a composição geológica dos continentes e da plataforma continental (200 metros de profundidade). O basalto compõe o fundo dos oceanos.A configuração atual dos continentes e oceanos é explicada por diversas teorias com base na atuação de gigantescos sistemas de 
forças.A teoria da isostasia (do grego: isos: “igual” ; stasis: “equilíbrio”)

parte da superior aceleração da gravidade nos oceanos. Supõe que os materiais que compõem o leito oceânico são mais densos e que esse substrato basáltico (Sima) exerce pressões no manto; sobre ele flutuariam os blocos continentais siálicos, de menor densidade.Segundo a teoria das correntes de convecção, as diferenças térmicas no interior da Terra fazem com que a rocha plástica do manto flua em forma de correntes constantes e lentas (cerca de 2,5 centímetros por ano), que teriam arrastado a crosta e formado dobras orientadas para baixo. Ao cessarem as correntes, a

camada da crosta teria voltado a flutuar; a seção mais espessa se ergueu formando as montanhas.Outras teorias supõem que há mais de 3 mil milhões de anos a Terra teria sido coberta por uma fina camada de basalto. Contrain- do-se, com o resfriamento do manto, a superfície teria se fendido, deixando escapar vapores, gases e magma, que formaram respectivamente os oceanos, a atmosfera e os núcleos dos continentes. A partir daí o grande peso dos sedimentos acumulados nos geossinclineos, pressionando o manto, abriu novas fendas originando, desse modo, as

cordilheiras paralelas à orla dos continentes.
Manto

Situado abaixo da crosta até uma profundidade de 2 900 quilômetros, o manto ocupa aproximadamente 80% do volume terrestre. Divide-se em uma série de zonas concêntricas (com densidades com- reendidas entre os limites 3,3/3,6 ; ,6/4,7 e 4,7/5,7). Sua temperatura méçiia é 3 400° C.À profundidade de aproximada mente 700 quilômetros, podem se originar os chamados “terremotos

ozona

cúmulo
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A coluna colorida mostra a variação térm ica, em  graus Celsius. E a tonalidade violeta da coluna seguinte acompanha a diminuição das densidades.

de profundidade”, o que vem demonstrar que o manto é suficientemente forte para suportar as forças de cisalhamento.Os sismólogos esperam que o estudo desses deslocamentos profundos e das fraturas da crosta proporcione não apenas o conhecimento das causas de todos os terremotos*, como também a compreensão das relações existentes entre a crosta e o manto.Dedicando-se à análise dos registros sismográficos, o iugoslavo Andrija Mohorovicic (1857-1936) verificou que, entre a crosta e o manto (10 quilômetros abaixo do

nivel do mar e aproximadamente 60 abaixo de altas montanhas) —  zona que posteriormente passou a ser conhecida com o nome “des- continuidade de Mohorovicic” —  havia uma mudança abrupta na velocidade de percurso das ondas sís
micas.Essa variação é causada provavelmente pela diferença de densidade existente entre as rochas da crosta e as do manto. Este é composto, em sua maior parte, por pe- ridotito, rocha ultrabásica, de cor parda, constituída de silicatos que são ricos em magnésio, sulfetos^ e óxidos. A velocidade das ondas sís

micas indica tratar-se de material em estado sólido.
N ú cleo

Sendo o núcleo inacessível à observação direta, o escasso conhecimento e as hipóteses levantadas em torno dele são baseadas principalmente no estudo de meteoritos. Pre- sume-se que os meteoritos tenham a mesma constituição em todo o sistema solar, podendo, por isso, ajudar a elucidar a história da Terra e fornecer pistas valiosas sobre a composição química de seu interior. Os meteoritos pétreos con

têm alguns minerais semelhantes aos das rochas da crosta. Por outro lado, a estrutura cristalina do ferro meteorítico parece ter-se formado no decurso de longo esfriamento e sob enorme pressão, como teria ocorrido com os planetas. Esses estudos levam à suposição de que o núcleo da Terra e constituído, pre dominantemente, de ferro e níquel (Nife), com densidades mais elevadas que na camada externa.
As ondas sísmicas também favorecem o estudo do núcleo. Quando ocorre um terremoto, parte da energia liberada propaga-se, e, quando essas ondas sísmicas passam por
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um material, as partículas que o compõem vibram de modo particular. As vibrações podem ser detectadas por sismógrafos que se encontrem colocados no outro lado do globo, e determinem os tipos de material encontrados pelas ondas.A partir desses estudos, acredita-se que o núcleo seja constituído 
de duas partes. A externa, que teria entre 2 900 e 4 300 quilômetros de profundidade, deve ser uma camada composta de ferro (talvez misturado com outros materiais) em estado de fusão e sob alta com pressão. Sua densidade é estimada entre 9,4 e 11,5.A parte central, com um raio aproximado de 1 300 quilômetros, seria sólida e possuiria uma densidade compreendida entre 14,5 e 18.Outros estudos indicaram a temperatura de quase 10 000°C no centro da Terra.As duas ações físicas que podem estar se processando no núcleo são os fluxos de eletricidade e os movimentos dos fluidos. Estes podem agir em combinação com as correntes elétricas, criando o campo magnético terrestre, de acordo com a “teoria do dínamo”, que, apesar de não ter sido provada ainda, apresenta a seu favor as lentas mudanças ocorridas nos campos magnéticos da superfície terrestre.

Hidrosfera
Composta por oceanos, rios, la-

f;os e águas próximas às regiões geadas dos pólos, a hidrosfera tem um volume total de 1,589 mil milhões de quilômetros cúbicos e possui pontos de contato com a litosfera e com a atmosfera.Grande parte do leito submarino localiza-se a profundidades superiores a 1 000 metros. A temperatura na superfície dos oceanos varia de 20 a 28° C nas zonas tropicais,de 7 a 17°C nas temperadas e de 2 a 4o C nas proximidades dos pólos. A água* do mar tem uma média de 3,5% de sais dissolvidos, porcentagem que é mais constante em mar aberto. Desses sais, 77,55% são cloreto de sódio, 10,87% cloreto de magnésio, 4,73% sulfato de magnésio e 3,60% sulfato de cálcio, além de outros elementos que se encontram em menores quantidades.
Proporção dos solutos na água

carbonatos sulfatos cloretos
riosmares 80%0,2% 13%10%

7%89%
Os sais seriam de origem mag- mática e os oceanos os teriam recebido desde sua formação.A superfície oceânica é agitada principalmente pelos fenômenos das marés*, das ondas* e das correntes* marinhas.Ondas, marés, correntes (marinhas e fluviais) e chuvas são fatores importantes na transformação da superfície continental, através da erosão* e da sedimentação.Graças à energia proveniente do calor solar, as moléculas de água são evaporadas e, retornando aos continentes sob a forma de chuva, infiltram-se no solo, são absorvidas 

pelas plantas, que, em pouco

As auroras diferem  por sua estrutura, intensidade, cor e form a. No alto, um  
desenho rajado; em baixo, uma configuração hom ogênea. Em todos os ca
sos, as auroras boreais sugerem um rápido e ininterrupto m ovim ento.

tempo, as devolvem em novas eva porações ou, por meio de regatos ou rios, encaminham-se para o mar.Esses ciclos são freqüentes, mas há outros mais complexos, como o das águas das geleiras, retidas até serem libertadas pelo Sol; o das águas que se acumulam em lagos e lençóis subterrâneos ou que ficam presas nas partículas do solo*.
Geleiras

Pouco mais de 15 milhões de uilômetros quadrados —  ou 10% a superfície total da Terra —  são ocupados por geleiras. Desse total, 98% localizam-se sobre a Antártida e a Groenlândia, formando os inlandsis, de dimensões continentais. Os outros 2% formam-se nas regiões montanhosas, no Pólo Norte e nas ilhas adjacentes.Há um milhão de anos, os continentes tinham quase 30% de suas superfícies cobertas pelo gelo*. O peso fez vastas áreas afundarem no manto e, atualmente livres dele, es

sas regiões começam a se levantar, como na Escandinávia e na América do Norte.A importância geológica do gelo é verificada nos lugares em que ele se acumula por longo período jde tempo, sem desaparecer no verão.Para a demarcação desses lugares é utilizada uma linha denominada “linha de neve perene”, traçada em função das altas latitudes e altitudes.
Atmosfera

O ar* que envolve a Terra possui várias camadas e seu peso total é de 5,7 x 1025 toneladas.A troposfera atinge uma altura entre 8 e 15 quilômetros e encerra 3/4 da massa da atmosfera. Essa camada contém as correntes de ar responsáveis pela maioria dos estados meteorológicos e concentra a névoa, as nuvens, a poeira, as tempestades e todas as formas vivas.A estratosfera ocupa de 15 a 25 quilômetros. Sua parte inferior encerra partículas de sulfatos que,

provavelmente, desempenham papel importante na formação das chuvas. A superior apresenta uma camada de ozona (0 3), que absorve os mortíferos raios ultravioleta e também os raios* X do Sol, possibilitando, dessa maneira, a vida sobre a superfície terrestre.Segue-se a mesosfera, onde, em virtude de sua elevada temperatura, se dá a ação da maior parte dos meteoros originários do espaço sideral.A ionosfera começa a 80 quilômetros de altura e se desvanece gradativamente entre 600 e 1 000 quilômetros. As nuvens noctilucen- tes (que por vezes podem ser vistas brilhando de madrugada ou ao anoitecer, caracterizando a aurora* olar) flutuam nas proximidades da ase dessa camada. Em certas regiões da ionosfera —  de 200 a 300 quilômetros de altitude —  as partículas de ar tornam-se ionizadas pela radiação solar e refletem as ondas de rádio, tornando possível a recepção de transmissões em ondas curtas.A camada superior da atmosfera, com aproximadamente 1 500 quilômetros, é a exosfera. Apresenta-se composta por hélio tenua- mente disperso, rodeado por outra camada de hidrogênio que se estende por mais de 6 000 quilômetros antes de se desvanecer no vazio espacial. A exosfera contém uma enorme faixa de radiações conhecida pelos nomes de magnetos- fera  e cinturão de Van Allen  —  uma gigantesca armadilha que aprisiona as partículas subatômicas provenientes do Sol.
Campo magnético

A intensidade da radiação solar sobre a Terra é de 1,7 x Í024 erg/ seg. Dessa energia, 55% são absorvidos pela atmosfera e pela superfície terrestre e, após uma série de transformações, ela é irradiada no espaço cósmico na região do infravermelho do espectro. O restante—  cerca de 45% da energia da radiação solar —  é refletido.A Terra encontra-se rodeada por um campo magnético. O pólo magnético norte desloca-se com uma velocidade aproximada de 6 quilômetros por hora. O pólo magnético sul, por sua vez, movimenta-se 
mais rapidamente.Estudos efetuados no espaço interplanetário mostraram que o campo magnético da Terra retém um grande número de elétrons e prótons de alta energia, formando um imenso cinturão de radiação. Sua concentração e energia variam em função das distâncias e da latitude geomagnética. A zona interior desse cinturão está limitada entre as latitudes geomagnéticas ±  45° e situa-se numa distancia que varia de 500 a 5 000 quilômetros. A zona exterior do cinturão locali- za-se numa altitude situada entre 1 a 5 raios terrestres. Os limites do cinturão e o nível energético de suas partículas não são constantes.

VEJA TA M B É M : Ecologia; Estra- tigrafia; P laneta; P ólos; Poluição:Relevos; Satélites; Sol.
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Terraplenagem

Executam-se trabalhos de terraplenagem na construção de rodovias, ferrovias, barragens, aeroportos, edificações destinadas a residências e indústrias, na abertura de canais de irrigação e drenagem, nas obras de regularização de cursos de água, em mineração, etc.O processo compreende, de maneira geral, operaçoes de desmata- mento, destocamento, limpeza, escavação, carregamento, transporte, descarga, espalhamento, compactação e nivelamento do terreno. No caso de execução de cortes, o solo é escavado ate o nível indicado no projeto, e o material é removido para áreas de aterros ou depósitos. Na formação de aterros, a escavação realiza-se em áreas de cortes e em locais chamados “de empréstimo”, destinados a prover ou complementar o volume necessário.A compactação —  etapa final e mais importante da terraplenagem —  consiste no processo mecânico de adensamento do solo, com a conseqüente redução do índice de vazios em seu interior. Visa a melhorar certas qualidades dos materiais, sobretudo a capacidade de suporte, a impermeabilidade e a estabilidade.Durante a compactação ocorre a transferência de certa quantidade de energia dos equipamentos para o solo, o que se pode efetuar por compressão, amassamento, impacto ou vibração.
COMPRESSÃO —  Trata-se da força vertical aplicada ao material de forma constante, ocasionada pelo próprio peso (estático) do equipamento. Obtém-se, assim, a acomodação das partículas em 

uma nova posição, preenchendo os vazios e resultando no reforço de sua capacidade de suporte.

AMASSAMENTO —  Nesse caso, além da força vertical desenvolvida pelo peso do equipamento, atua um elemento horizontal pesado. Isto permite a composição de um conjugado de forças que provoca a acomodação mais rápida das partículas. Um exemplo desse tipo de transferência de energia é dado pelos rolos pneumáticos, usados em solos argilosos, onde a coesão dificulta a compactação por outros processos.
IMPACTO —  Dá-se quando uma força aplicada verticalmente ao solo e acrescida de aceleração produzida por um mecanismo apropriado e repetida várias vezes. Em geral é provocada pela queda de uma massa de determinada altura. O impacto produz maior efeito de profundidade do que a simples pressão estática, e tem demonstrado ser o método mais apropriado na compactação da parte da estrada que se encontra com uma ponte* e nas fundações de edifícios.
VIBRAÇÃO —  Basicamente idêntica ao impacto, diferencia-se apenas pela maior freqüência de aplicação da força vertical sobre o material compactado. Convencionou-se que uma freqüência superior a quatrocentos golpes por minuto caracteriza a vibraçao.

Garantias
Durante a fase de compactação, devem ser observadas certas especificações: grau de compactaçao; desvio de umidade do solo em relação a sua umidade ótima; número mínimo de ensaios a serem realizados em cada camada e critério de liberação das camadas, ou seja, fixação de uma porcentagem máxima de resultados que podem se afastar da especificaçao.Exige-se, em geral, um grau de compactação de 95% a 100%; o desvio de umidade é limitado a 2%.O controle das operações pro-O processo de terraplenagem  inclui operações prelim inares de desm ata- 

m ento, destocam ento e lim peza do terreno. Escavação é a tarefa seguinte.

Depois do espalham ento e do nivelam ento, o terreno está pronto para a parte final e mais com plexa do trabalho: a elim inação de vazios pela com pactação.
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cessa-se visualmente e através de ensaios. Além de análises em laboratórios, ao longo dos trabalhos 
realiza-se uma fiscalização do tipo de solo lançado, bem como da espessura da camada e da deformação sofrida pelo material depositado durante a passagem dos equipamentos.

Patas e rolos
Ao longo da história, usaram-se os mais variados e rudimentares processos de compactação. A passagem repetida do gado por cima dos aterros, adotada ainda no princípio do século X IX , inspirou a fabricação dos rolos compacta- dores chamados “pés-de-carneiro”.tOs modernos equipamentos de‘ compactação são muito diversificados. Compreendem diversas espécies de rolos (além do pé-de-car- neiro, há rolos lisos, de ferro, de borracha, etc.) e equipamentos de impacto e vibração. A escolha depende do tipo de material trabalhado. Na compactação de solos finos (coesivos) é obtido maior rendimento com o uso de rolos pés- de-carneiro, que exercem força de pressão e amassamento. Já em solos granulados (não-coesivos), usam-se equipamentos vibratórios de baixa freqüência e alta amplitude (batidas espaçadas, mas fortes), a fim de neutralizar o atrito das partículas.A densificação realizada por processos mecânicos exige certo grau de umidade, que depende da própria constituição dos solos e do peso que lhes é aplicado. Há, para cada solo, um grau de umidade ótimo para se obter o máximo de compactação.

Homens, “mariposas” 
e máquinas

Os primeiros instrumentos de terraplenagem foram as mãos do homem. Posteriormente, pás, enxadas e picaretas foram os equipamentos predominantes.As máquinas surgiram apenas na metade do século X IX , com a invenção da pá-de-cavalo, também chamada “mariposa”. Munidas de cabos de madeira e de um dispositivo para atrelaç animais, as pás- de-cavalo eram um misto de ferramenta e veículo. Seu trabalho era raspar, carregar e transportar a terra afrouxada pelos arados.Depois surgiram as conchas que eram montadas num rodado e, mais tarde, em dois rodados. Começava, assim, a evolução das máquinas escavadeiras-transport adoras, de vital importância na moderna terraplenagem.A pá mecânica a vapor foi a primeira máquina-ferramenta moderna usada para remover terra; o trator a gasolina sobre esteiras, o precursor dos potentes tratores desenvolvidos posteriormente.
Diversidade e sofisticação

Os equipamentos e máquinas utilizados em terraplenagem apresentam faixas de operação determinadas, para as quais são especialmente desenhados e construídos. 
De acordo com esse critério, po-

dem-se agrupar em unidades de tração; escavo-transportadoras; esca
vadeiras; escavo-carregadoras frontais ou pás-carregadeiras; esca- vo-elevadoras; retroescavadeiras; niveladoras; valetedeiras; vagões e caminhões de transporte.As unidades de tração compreendem os tratores de esteiras e de rodas. Os primeiros são equipados com lâminas de diversos formatos e executam trabalhos pesados, como desmatamento, destoca- mento e deslocamento de grandes pedras ou volumosas quantidades de terra. Os tratores de rodas executam os mesmos trabalhos, mas de caráter mais leve.As escavo-transportadoras são máquinas rebocadas, providas de mecanismos para escavar, carregar, transportar e espalhar terra. Podem se locomover por diversos quilômetros. São as máquinas de maior freqüência em uma obra normal de terraplenagem, sobretudo em rodovias.As escavadeiras apresentam grande variedade de tipos: com pá mecânica, caçamba de mandíbulas, caçamba de arrasto, pá invertida, guindaste e bate-estacas. Todas as escavadeiras têm propulsão própria.As escavo-carregadoras frontais ou pás-carregadeiras são máquinas motorizadas —  dispondo de rodas ou esteiras — , equipadas com caçamba frontal para escavação, transporte e descarga de terra e outros materiais. Apresentam maior mobilidade em relação às escavadeiras simples, mas não se prestam a escavações de materiais duros. As que se movimentam sobre rodas são mais ágeis. As de esteiras, contudo, levam vantagem em solos alagados ou pouco consistentes.As escavo-elevadoras são constituídas por um sistema elevatório contínuo, alimentado por um mecanismo de recolhimento de material.As retroescavadeiras, embora sem força motriz própria (pois operam sempre montadas sobre outra máquina), possuem uma caçamba que escava de cima para baixo; elevam a carga, giram e efetuam a 
descarga.As niveladoras compreendem as rebocáveis e as motoniveladoras. São munidas de instrumento (em geral uma lâmina) para nivelar, conformar superfícies e taludes, abrir valetas de pouca profundidade e espalhar materiais sobre superfícies.As valetedeiras são máquinas motorizadas formadas por um sistema contínuo de escavação. Escavam, elevam e descarregam o material numa esteira paralela à valeta.Os vagões, equipamentos rebocáveis sobre rodas, constituem-se de caixas para transporte de terra ou de outros materiais.Caminhões de transporte são veículos especialmente dimensionados para que possam resistir aos esforços do transporte de terra, pedra e outros materiais recolhidos nas terraplenagens.

VEJA TAMBÉM: Portos e Ca- nais; R epresas e Barragens; T op ografia; Túneis.

A inclinação lateral dos cortes evita desm oronam entos. (M otoniveladora.)

A com pactadora tom a o terreno mais resistente, estável e im perm eável.

imos serviços mais pesaaos, a traçao e fe ita por um veículo de esteiras,



Terras Raras 103

Terras Raras

As "terras raras" constituem  um grupo que abrange todos os lantanídeos. Apesar da designação, seus elem entos  
não são muito raros. Uma de suas fontes é a ortita , silicato básico de alum ínio, ferro e cálcio.

O termo “terras raras” designa um conjunto de elementos químicos (que são também conhecidos como “lantanídeos”, “série lantaní- dica” ou “elementos de transição 4P’) que, à época de sua descoberta, eram considerados “terras”. Embora a antiga denominação ainda seja hoje utilizada, as terras raras são até mais abundantes na natureza que muitos outros elemen tos bem conhecidos e de uso amplo; e mesmo as mais escassas ocorrem naturalmente em proporções maiores que as de alguns elementos nobres e preciosos como, por exemplo, o ouro, ,a prata e a platina.
Configuração eletrônica

A série dos elementos das terras raras inicia-se com o lantânio (La, Z =  57) e vai até o lutécio (Lu. Z =  71) —  incluindo ainda o ítrio (Y, Z =  39) e, muitas vezes, o es- cândio (Sc, Z =  21), embora as justificativas científicas para a inclusão deste último elemento no grupo mostrem-se deficientes.Do ponto de vista eletrônico, a série das terras raras origina-se do preenchimento preferencial do orbital interno 4f, de modo que a configuração eletrônica mais externa permanece constante. O orbital 4f pode acomodar até catorze elétrons; assim, o cério (Ce, Z =  58) possui um elétron 4f, e os elementos sucessivos —- praseodímio (Pr), neodímio (Nd), promécio (Pm ),sa- mário (Sm), europio (Eu), gadolínio (Gd), térbio (Tb), disprósio (Dy), hólmio (Ho), érbio (Er), túlio (Tm) e itérbio (Yb) — , cujos números atômicos vão-de 59 a 70, preenchem sucessivamente mais um elétron no orbital 4f. O lantânio, que não tem elétrons 4f, e o lutécio, que tem os catorze elétrons (com o orbital 4f completo), também são incluídos na serie, pois quimicamente assemelham-se aos demais. Um desses elementos da série, o promécio (Z =  61), provavelmente não ocorre na natureza, originando-se de desintegrações radiativas: todos os seus isótopos são radiativos.Devido à sua configuração ele trônica, os tamanhos dos átomos da série são semelhantes, bem como as propriedades dos elemen tos. Assim, os íons dos lantanídeos são, em geral, trivalentes (estado de oxidação +  3); mas podem existir outros estados de oxidação, como +  2 e +  4. Os íons trivalentes são em geral coloridos, com exceção dos do cério, gadolínio, itérbio e lutécio. As exceções decorrem das estruturas eletrônicas dos elementos em questão.
Aproveitamento industrial

Como as terras raras só ocorrem juntas na natureza e seus compostos se assemelham, foi muito difícil a separação e identificação de seus elementos, o que somente se conseguiu em 1907, e ainda assim em

proporções diminutas. Posteriormente, a utilização das técnicas de troca iônica e de extração com solventes apropriados, em conjunto ou separadamente, permitiu a obtenção de elementos em escala bastante elevada.As terras raras são utilizadas sobretudo na fabricação de metais* e ligas*; a metalurgia absorve quase a quarta parte da produção de lantanídeos. Em geral, não se empregam metais puros, mas ligas como o misch, que contém até 50% de cé- rio e ainda lantânio, praseodímio,

neodímio, samário e outros elementos. O metal misch é usado em certas ligas de magnésio (com cerca de 3% de metal misch e 1% de zircô- nio) de grande resistência, destinadas à fabricação de peças de motores a jato; esse metal entra também na composição de ligas de alumínio, níquel, cobre, vanádio e outras, conferindo-lhes alta resistência à oxidação e aumentando sua dureza.Empregadas igualmente na indústria cerâmica, como polidores (óxico de ório, C O ,) ou corantes

(óxidos de neodímio e praseodímio), as terras raras são, ainda, importantes catalisadores de hidroge- nação, desidrogenação e oxidação de compostos orgânicos, sendo utilizadas no craqueamento do petróleo * (fosfatos e cloretos de cério). Certos óxidos e fluoretos de terras raras aumentam a intensidade de arcos voltaicos quando adicionados a elétrodos de carvão, sendo, por isso, empregados na indústria cinematográfica; devido a suas propriedades ferromagnéticas e pa- ramagnéticas, os elementos da serie são usados também em equipamentos de microondas e em lasers. E, em decorrência da alta seção de choque de alguns de seus isótopos (por exemplo, o Sm 149), encontram aplicação em reatores nucleares.
Minérios mais importantes
As fontes principais de terras raras são a monazita (essencialmente fosfatos), bastnesita (fluorsilicato), cerita (silicato complexo), euxenita (titanato), xenotita (sobretudo fosfatos) e a gadolinita (silicato complexo). Todos esses minérios contêm, ainda, quantidades variáveis de óxidos de tório, urânio, zircônio, berílio, etc.
A monazita e a xenotita são encontradas no Brasil, onde a produção de terras raras está a cargo da 

Com panhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, organismo subordinado à Comissão Nacional de Energia Nuclear, com sede em São Paulo.
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CONFIGURAÇAO ELETRÔNICA DÓS LANTANÍDEOS

Elemento Símbolo
Número
atômico

Configuração eletrônica

lantânio La 57 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d'° 5s2 5p65d' 6s2

cério Ce 58 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f2 5s2 5p6 6s2

praseodímio Pr 59 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d’° 4s2 4p6 4d’° 4f3 5s2 5p6 6s2

neodímio Nd 60 Is 2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4 5s2 5p6 6s2

promécio Pm 61 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5 5s2 5p6 6s2

samário Sm 62 1s2 2s2 2p6 3s2 3pó 3d10 4s2 4p6 4d10 4f6 5s2 5p6 6s2

európio Eu 63 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d'° 4s2 4p6 4d’° 4 f7 5s2 5p6 6s2

gadolínio Gd 64 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d'° 4f7 5s2 5p6 5d’ 6s2

térbio Tb 65 1 s2 2s2 2pó 3s2 3p6 3d'° 4s2 4p6 4d10 4f9 5s2 5p6 6s2

disprósio Dy 66 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d'° 4f'° 5s2 5p6 6s2

hólmio Ho 67 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4 fn 5s2 5p6 6s2

érbio Er 68 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d'° 4s2 4p6 4d10 4 f,25s2 5p6 6s2

tú lio Tm 69 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d’° 4 f,35s2 5p6 6s2

itérbio Yb 70 1 s2 2s2 2p6 3s23p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4 f145s2 5p6 6s2

lutécio Lu 71 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d;o 4 f’45s2 5p6 5d' 6s2



1 04 Terrem oto

Terremoto

Os terremotos (também chamados “abalos sísmicos” ou “tremores de terra”) são movimentos bruscos sofridos pela crosta terrestre.A maioria desses fenômenos —  responsáveis por contínuas transformações da superfície terrestre —  origina-se nos movimentos tec- tônicos: as partes mais sólidas de um terreno movimentam-se, umas em direção às outras, procurando acomodarem-se (como acontece ao longo de falhas profundas). 
Quando o acomodamento é rápido, pode gerar uma grande quantidade de energia, transmitida a longas distâncias por vibrações intensas da crosta terrestre. Pode modificar repentinamente grandes porções de terreno, sendo o tipo de terremoto mais freqüente e mais intenso.Os terremotos também são provocados pelo deslocamento de magma nas regiões de vulcanismo ativo. Ocorrem com freqüência em regiões de atividade vulcânica recente. No entanto, esses abalos de origem vulcânica só se alastram por poucos quilômetros.Os tremores produzidos por desabamentos de tetos de grutas são de pequena importância. Mas por serem de origem superficial e externa, podem acontecer também nas regiões alheias aos fenômenos tec tônicos.Os abalos ocorridos em regiões cobertas por oceanos, recebem a denominação de “maremotos”, e podem produzir vagas de vários metros de altura.

Áreas de incidência
Os terremotos propagam-se através da crosta terrestre por meio de ondas longitudinais (velocidade de aproximadamente 13 quilômetros por segundo) ou transversais (de aproximadamente 7 quilômetros por segundo).Quando as vibrações são muito fracas, constituindo microssismos, passam despercebidas pelo homem. Contudo, sao registradas pelos sis- mógrafos —  aparelhos por meio dos quais se mantém um registro permanente dos abalos sísmicos que ocorrem em todo o globo. Dois ou mais sismógrafos, colocados em lugares diferentes, podem determinar o epicentro de um terremoto (lugar de onde as ondas se alastram e em torno do qual as vibrações são mais intensas) com até vários dias de antecedência, além de registrarem também a velocidade das ondas e sua intensidade. Para se comparar a intensidade dos terremotos emprega-se a escala de 12 graus construída pelo padre e geologo italiano Giuseppe Mercalli (1850-1914) e depois aperfeiçoada por outros cientistas.Podem ser localizadas duas faixas de ocorrência sísmica circundando o globo terrestre. A primeira é o chamado “cinturão de fogo”, que cinge a costa oeste do continente americano. A segunda vai desde o mar Mediterrâneo até a Embora sejam  de curta duração, causam grandes prejuízos. (Japão, 1 964 .)

Asia meridional, incluindo os arquipélagos que se encontram espalhados pelo oceano Pacífico.
Embora sejam de curtíssima duração, os terremotos podem produzir grandes catástrofes, especialmente quando atingem áreas habitadas. Abrem fendas no solo e construções (sobretudo quando a cidade foi edificada em terreno não totalmente consolidado).Em geral, nas regiões muito expostas a terremotos, as construções contam com uma margem de deslocamento (seguindo o movimento do solo) a fim de que não corram o risco de desabamento.Alguns terremotos ficaram famosos pela força devastadora com que atuaram, como os ocorridos em Lisboa, Portugal (1755) e em São Francisco, Estados Unidos (1906).
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Os terrem otos propagam -se na crosta terrestre por meio de ondas muito rápidas. (Anchorage. Alasca. 1 959 .)
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Testes Estatísticos

As noções fundamentais sobre os testes estatísticos podem ser expostas a partir do seguinte exem
plo: os técnicos de um departamento de trânsito planejam a instalação de semáforos em certos cruzamentos de uma cidade e consideram o estudo do tempo de permanência da luz verde em cada mudança do sinal, em um semáforo determinado, entre as 12 e 14 horas, em dias úteis.Esses técnicos, por estudos feitos anteriormente, julgam que o fluxo médio considerado ideal para dar vazão às correntes de tráfego, naquele horário, seja de trinta veícu
los por minuto, com uma variabilidade de cinco veículos por minuto. Assim, consideram que a abertura do sinal durante 2 minutos deve satisfazer os requisitos.O problema que surge é o de saber se realmente o espaço de 2 minutos corresponde ao fluxo médio de trinta veículos por minuto. Dadas as necessidades daquela via, naquele período, só interessam valores de fluxo que sejam compatíveis com trinta veículos por minuto, pois, se o fluxo medio for estatisticamente menor ou maior do que trinta, acarretará alguns problemas sérios em cruzamentos antes ou depois do ponto em es
tudo.Estatisticamente, o problema enfrentado pelos técnicos consiste em testar a hipótese de que fi é igual a trinta veículos por minuto (correspondente a 2 minutos de sinal /erde) contra a hipótese de que /i diferente de trinta. A primeira é chamada hipótese de nulidade (porque estabelece que é nula a diferença entre o verdadeiro valor do parametro (i e o valor que se propõe por hipótese) e representada por H0; a segunda é chamada hipótese alternativa e representada por Hr
Para duas decisões, dois erros

Uma vez que estejam estabelecidos esses dados, deve-se testar HL contra H, e, para isso, é possível imaginar a seguinte experiência: no período entre as 12 e as 14 horas, em vários dias úteis, o semáforo funcionou tendo como base o tempo de 2 minutos de sinal verde e o número de veículos foi anotado cinqüenta vezes, apresentando um fluxo médio observado de xo =  28,82 veículos. Dor minuto.A partir desse valor registrado, pode-se dizer que // é igual a 30, isto é, aceitar H„ —  e, portanto, pode-se rejeitar Hr  Se H0 for realmente verdadeira, não se cometerá qualquer erro; mas, se for tomada uma segunda decisão (a de aceitar H ,), será cometido o erro de se rejeitar H0, quando H0 é verdadeira. Esse é o erro de primeira espécie ot do tipo I  do teste, cuja probabilidade de ocorrência se representa por a. A probabilidade de que H0, possa ser rejeitada quando ela e' verdadeira (isto é, a) é o nível

de significância do teste.Pode-se supor também que H, seja verdadeira. No caso, ao se tomar a primeira decisão (aceitar H0), comete-se um erro, ou seja, aceita-se H0 quando ela é falsa.

Esse e o erro ae segunda espécie ou do ti])0 II, cuja probabilidade de ocorrência se representa por (j. A probabilidade de rejeitar H0 guando ela e falsa, isto e, (1 - p), e o poder do teste.

Qual desses dois erros é o mais importante depende de cada problema. O ideal seria tornar ambos tão pequenos quanto fosse possível; no entanto, o ato de reduzir um deles resulta em aumentar o outro Je o equilíbrio alcançado na fixação desses erros é mais um problema do pesquisador interessado em testar H0 contra H, do que um problema estatístico).
Como aceitar ou rejeitar 

a hipótese
Os técnicos do trânsito poderiam estar interessados em rejeitar H0 somente quando o resultado da amostra fosse “pouco provável” (o fluxo médio verdadeiro seria de trinta veículos por minuto). “Pouco provável” poderia ser pensado como associado a resultados cuja probabilidade de ocorrência, uando calculada a partir de uma istribuição com m éd ia /í 0 =  30, fosse 5% ou menos.Nessas condições, interessaria rejeitar H0 toda vez que os resultados se afastassem de 30, para mais ou para menos, de modo que a probabilidade desses valores fosse 5% ou menos. Os técnicos estariam assim dispostos a errar em 5% das vezes, rejeitando H0 quando ela fosse verdadeira, ou seja, a fixar A  = 5%.Para se saber se o resultado de uma amostra de cinqüenta observações, isto é x 0 =  28,82 veículos por minuto, leva a aceitar ou rejeitar H0, precisa-se definir, na distribuição amostrai de médias, x, baseadas em amostras de tamanho n =  50, provenientes de uma distribuição teórica com /; =  30 e cr =  5, as regiões de rejeição e de aceitação  de H0.
Pelo teorema do limite central, essa distribuição é aproximadamente normal, com média // (x) ==  30 e erro padrão a  (x) =  a  7 V n  =  5 /V 3 0  =  0,71. O gráfico 

da página seguinte mostra as referidas regiões de distribuição amos
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trai de x; isto é, a região de rejeição 
de H„ é constituída pelo conjunto de valores de x que satisfazem às desigualdades:

x <  n0 -  y a /2  . er/Vn 
x > n 0 +  y a / 2 .  cr/Vn

A região de aceitação de H0 é o conjunto de x de tal modo que:
-  y a /2  . c t /v T k  x

< Mo +  y a /2 . o /V n  
No exemplo, y a /2  =  1.96 na curva normal reduzida, a região de rejeição de H„ é dada por- 
x <  3 0 -  1 ,96x0,71  x <  28,61 
x >  3 0 +  1 ,96x0,71 .-. x >  31,39 
A partir do momento em que o valor observado para x (x =  28,82, isto é, 28,61 <  28,82 <  31,39) caiu na região de aceitação de H0, aceita-se H0, e diz-se que ela é não- significante ao nível de 5% ou ainda que 28,82 não difere, ao nível de 5%, do valor 30.A aceitação de H0 mostra que o critério de 2 minutos para abertura do sinal verde é compatível, estatisticamente, com um fluxo médio de trinta veículos por minuto. Ao se aceitar H0 pode-se estar cometendo um erro de segunda espécie, no caso de H0 ser falsa. A magnitude desse erro vai depender do verdadeiro valor de /í , diferente de 30.

Variações em tom o do tema
A tabela 1 desta página contém valores de ^  e do poder do teste para diferentes valores de // , com a =  5% e n =  50. Para a e n fixados, o poder do teste aumenta na medida em que //, se afasta do valor de /.i0. Se o verdadeiro valor de // fosse, por exemplo, 30,5 (ou29.5), ao se aceitar a hipótese de que /t é 39, poder-se-ia estar aceitando uma hipótese falsa com 89,05% de probabilidade. No entanto, a mesma decisão, se /(, fosse 32 (ou 28) poderia estar sendo tomada com uma probabilidade de 19,49% de ser falsa.Outra forma de reforçar o poder do teste é através do aumento do tamanho da amostra, como indica a tabela 2. Para //, =  30,5 (ou29.5) e a fixado ainda em 5%, consegue-se passar de um poder de 10,95%, com cinqüenta observações, para 29,49% com duzentas e a 78,43% com mil. Valores elevados do poder podem ser atingidos mais rapidamente para valores de /í, maiores (ou seus simétricos menores) do que 30,5.Finalmente, a tabela 3 apresenta valores do poder do teste para diferentes valores de / 1, ,  com n =  50, mas a fixado em 10%. Para //, =  30,3 (ou 29,7), o poder, que era de 7,25% (com a =  5%), passa a 13,28%; ou seja, para um mesmo valor de /j , e n fixado, o poder aumenta à medida que o nível de sig- nificância a aumenta. Quando se projeta num gráfico os valores de /? como funçao de /; ,, para a e n fixados, são obtidas as curvas características operacionais, que dão ao pesquisador, antes de ter fixado os requisitos a , fi e n, uma idéia do preço que pagará, em termos de erros e de custo de amostragem, ao 

adotar uma ou outra decisão.
As noções apresentadas utiliza-

Tabela 1

U i ß % 100% -ß% = 
=  Poder

30,3 (29,7)
30.5 (29,5)
31.0 -(29,0)
31.5 (28,5)
32.0 (28,0)

92,95
89,05
70,84
49,94
19,49

7,25
10,95
29,16
50,06
80,51

Valores de @ e do 
teste  de Ho : | i  =  
contra
H,: =  H , *  30 
quando n =  50 e a  
gundo valores d e u

poder do
H o  =  30

=  5% , se-

Tabela 2

n 0  0/0 io o % -3 % =  
=  Poder

50 
60 
70 

100 
200 

1 000

89,05
87,58
86,82
83,12
70,51
21,57

10,95
12.42 
13,18 
16,88 
29,49
78.43

—  Valores de (3 e do poder do 
tes te  de H0 :|J. =  Ho =  30 con
tra  H i:n  =  n ,  =  30,5 para a  
=  5%, segundo valores de n

Tabela 3

H i ß % 1OO%-0% = 
=  Poder

30,3 (29,7) 86,72 13,28
30,5 (29,5) 81,42 18,58
31,0 (29,0) 58,59 41,41
31,5 (28,5) 31,55 68,45
32,0 (28,0) 11,90 88,10

Valores de P e do poder do 
teste  de Ho :pi =  (Ao =  30 con
tra  H,: (j. =  p., = /30 , quando n 
=  50 e a  =  10%, segundo va
lores de n ,

ram-se de um exemplo em cujo final a hipótese alternativa foi do tipo H ,: (i ^  /í0. Nesses casos, o teste de hipótese ou teste de signifi- cância diz-se bicaudal ou bilateral, porque H, leva a considerar como região de rejeição de H„ dois conjuntos de valores de x. Quando H, 
é do tipo // >  fi„ ou /í <  //„ o teste de H0 contra H, diz-se mono caudal ou unilateraLPam n e a fixados, os testes monocaudais são os mais poderosos.

A história dos testes
A teoria dos testes de hipótese foi introduzida a partir de 1932 por Jerzy Neyman, que com ela contribuiu decisivamente para o desenvolvimento das ciências experimentais. Em seguida, novas formulações começaram a surgir nesse mesmo terreno. A teoria das decisões, por exemplo, é uma generalização do teste de hipóteses de Neyman, no sentido de que confronta simultaneamente um número qualquer de hipóteses.A análise seqüencial, criada por A. Wald a partir de 1943, deixou de considerar o tamanho da amostra como fixado para um dado teste de hipóteses, encarando-o como variável aleatória. No teste seqüencial, fixados a e /?, as observações são coletadas uma a uma (ou em grupos) e em cada etapa_pode-se tomar uma das três opções: rejeitar Hp ; aceitar H0; realizar uma etapa adicional. Conquanto num teste seqüencial não seja possível predizer com exatidão o numero necessário de observações em um experimento particular e, ocasionalmente, possa-se deparar com uma longa seqüência de observações, o uso de rotina de processos seqüenciais re

duzirá as observações.
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Tétano

Antes do teste, o pesquisador deve decidir sobre o risco de erro que se dis
põe a correr, o que depende de estudos prévios do caso em  questão.

O tétano é uma doença de comprometimento predominantemente neuromuscular causada por toxina específica (exotoxina), secretada pelo Clostridium tetani. Este agente etiológico, que foi isolado em 1889, constitui um bacilo anaeróbio estrito, cujos esporos possuem alta resistência aos agentes químicos e ao calor. Nenhum dos antissépticos clínicos normais é inteiramente eficaz em sua destruição, e a esterilização de material deve ser feita em autoclave a 120° C, durante 15 minutos.Apesar de terem sido encontrados dez tipos antigenicamente diferentes de Clostridium tetani, existe apenas um tipo antigênico de to- xma produzida por qualquer uma das cepas do bacilo. Essa toxina é considerada, depois da botulínica, a mais potente: cada miligrama de sua proteína corresponde a cerca de 75 milhões de doses letais para 
a cobaia.O C. tetani encontra-se bastante difundido na natureza, principalmente na terra e no tubo digestivo do homem e de diversos animais, tendo sido constatado no pó caseiro, na superfície do corpo humano e mesmo na cavidade bucal. As pesquisas têm revelado maior porcentagem do bacilo nas terras urbanas e de comunidades agrícolas densamente povoadas por homens e animais; nos solos virgens ou abandonados, sua presença é 
rara.Sempre associado à presença de uma ferida, por menor que seja, o tétano pode desenvolver-se em ferimentos das mais variadas causas traumáticas, bem como a partir de injeções hipodérmicas, picadas de inseto, etc. Em regiões onde os partos ocorrem em condições precárias de higiene, são freqüentes os casos de tétano em recém-nascidos, ocorridos por infecção do cordão umbilical ( mal dos sete dias”), responsável por alto índice de mortalidade infantil.

Infecção, tratamento 
e profilaxia

Para que se multiplique, o C. tetani tem necessidade de uma zona de tecidos necrosados, onde a escassa oxigenação proporciona ambiente anaeróbio ao germe. Uma vez tendo sido estabelecida, a infecção passa a se limitar à região inicial e o quadro patológico dependerá da neurotoxidade da exotoxina que o germe possa elaborar, e não de sua ação direta.O período de incubação varia de três dias a quatro semanas, tendo sido constatados casos de períodos de incubação extremamente longos (meses ou anos). Em geral as manifestações tetânicas iniciam-se por um aumento de tônus de diversos grupos musculares, acompanhado, muitas vezes, de inquietaçao, irritabilidade e dificuldade de engolir.O sintoma inicial mais comum é o trisma —  espasmo do masseter

distribuição amostrai de X :

hi.tt:)V n  '
N ( 30:0,71 )

— % =  2,5%  
2

------------------------ 1 ------------------------------------------------------------------ |--------------------------
região de rejeição região de aceitação de H0 região de

d* Ho rejeição de H0
28,82

----------------- H»---------------------------------------------- 1------------------
28,61 31,39

V"rT n+y«-  —2 s/rT
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A antissepsia im pede que um pequeno ferim ento se transform e em tétano.

Têxteis

(músculo mastigador) — , que dificulta abrir a boca. Em sua evolução, a doença provoca rigidez do dorso, abdome, nuca e extremidades, muitas vezes com comprometimento dos músculos faciais. Depois aparecem os espasmos tônicos, cuja freqüência aumenta com o agravamento da enfermidade. Desencadeados, a princípio por estímulos leves, esses espasmos passam, mais tarde, a ocorrer espontaneamente, quando o paciente cerra fortemente os dentes, causando rigidez do abdome e das extremidades, e o arqueamento do dorso e da nuca (opistótono). Cada espasmo pode ter curta duração, mas pode resultar em cianose, ano- xemia e até morte. Esta, entretanto, costuma decorrer da combinação de fatores menos evidentes, como esgotamento, excesso de sedativos, desequilíbrio eletrolítico, infecção bacteriana secundária e processos
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neurológicos ainda não esclarecidos. Durante todo o processo o paciente conserva a consciência, sofrendo dores intensas (geralmente sobrevêm febre e aumento do ritmo cardíaco e respiratório).Há casos de tétano localizado, com espasmos musculares próximos à região do ferimento. Isso é freqüente em pacientes que tenham tomado doses profiláticas de anti- toxina tetânica. Apesar dos progressos da terapêutica, os casos graves de tétano generalizado acarretam a morte de cerca de 50% dos doentes.A terapia do tétano já estabelecido varia com a gravidade do processo e o estado do doente. Além do tratamento dos espasmos e da manutenção das condições do paciente (respiratórias, nutritivas e eletrolíticas), procura-se evitar a produção e absorção de toxinas, através de medidas cirúrgicas e res- secação de tecidos necrosados e retirada de corpos estranhos. A anti- toxina tetânica (globulina imune tetânica) neutraliza a toxina tetânica antes de sua fixação no tecido nervoso.Na profilaxia, utiliza-se a imunização ativa, por meio de toxóides (formas inativas de toxina), que se têm mostrado eficazes após duas ou três doses mensais. Nos casos de ferimentos passíveis de desenvolvimento do bacilo, deve-se agli car uma das formas de imunizaçao.Caso a pessoa já tenha desenvolvido a imunização ativa através de vacinação anterior, basta administrar uma dose de reforço (rapei), para que seja estimulada a produção de antitoxina^ Se, por outro lado, o paciente não estiver protegido, previne-se o tétano pela imunizaçao passiva, através do soro antitetânico, que possui a antito xina já formada.

A complexidade da indústria têxtil é decorrente não só das múltiplas necessidades sociais que necessita atender, como também da 
diversidade de tipos de matérias- primas que utiliza.

Os tecidos que se destinam à confecção de vestimentas, geralmente possuem qualidades funcionais e estéticas; por outro lado, os artigos têxteis que são produzidos para fins militares e industriais devem sempre apresentar, em graus diferentes, as seguintes características: resistência, elasticidade, permeabilidade, durabilidade, etc.Além de empregar numerosos tipos de fibra, que são obtidos por meio de formas diversas, os trabalhos que se referem à fiação, tecelagem ou malharia e ao acabamento também apresentam diferentes variações.As fibras têxteis podem ser classificadas em naturais e químicas: as primeiras geralmente jirovêm de fontes vegetais (algodao*, juta), animais (lã, seda) ou minerais (amianto), enquanto as fibras químicas, que abrangem as artificiais e as sintéticas, são obtidas a partir da elaboração industrial de materiais ae natureza fibrosa, como, por

exemplo, a celulose, e de moléculas sintetizadas.
Matérias-primas

Durante séculos, a indústria têxtil baseou-se no aproveitamento de matérias-primas vegetais e animais. A tecnologia moderna, contudo, tem feito crescer o valor dos materiais sintéticos. Embora as fibras naturais ainda sejam as mais usadas pela indústria, expande-se o emprego de fibras químicas, especialmente sintéticas, cuja aplicação industrial é cada vez maior.Assim, enquanto a produção mundial conjunta de algodão, lãs, linho, sedas e fibras celulósicas aumentou 16,64% durante o período 1961/70, a de fibras sintéticas alcançou 48%. Por outro lado, a participação destas últimas na produção mundial, que em 1961 era de apenas 5%, cresceu em 1970 para 22%. Essa expansão das fibras sintéticas tem-se verificado em detrimento de todas as outras: entre 1961 e 1970, a participação real do algodão na produção mundial caiu de 63% para 52,5%; a de lãs, de 10% para 7,5%; a do linho, de 4% ara 3%; a da seda, de 0;2% para .18%, e a de fibras celulósicas, de 17% para 15%.
Fibras vegetais

Entre as fibras naturais, as mais importantes são as de origem vege-

Os bacilos do tétano resistem aos 
agentes químicos e ao calor.

VEJA TAMBÉM: Imunologia; Infecciosas, Doenças; Preventiva, Medicina; Vacinação. O tecido resulta de um processo que vai da obtenção da fibra ate sua trans
form ação industrial. (Feira Nacional da Indústria Têxtil —  Fenit.)
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tal, que ocupam o primeiro lugar, com 55,5% da produção de 1970.Do ponto de vista botânico, o termo “fibra” indica tanto uma estrutura simples (pêlos unicelulares do algodão) quanto um feixe de tecidos multicelulares (sisal). As fibras das plantas monocotiledô- neas* são feixes vasculares associados a agrupamentos de fibras, e. as de outros vegetais, simples feixes fibrosos.Mais de 2 000 espécies de plantas fornecem fibras têxteis, que podem ser extraídas da semente (algodão), do caule (juta, linno, cânhamo), das folhas (sisal, pia- çava), do fruto (coco*) ou das raízes (zacatão). Quanto mais com plexa for a planta, isto é, quanto mais elevada for sua posição na escala taxonômica, maior será a importância têxtil das fibras que produz. Entre as algas pardas —  que não são consideradas plantas tex- teis —  poucas espécies fornecem fibras, geralmente utilizadas na confecção de cordoalhas rústicas. Algumas espécies briófitas e pteri- dófitas produzem material para enchimento e trançagem. Entre as gimnospermas existem plantas fibrosas, mas nenhuma de real interesse para a indústria têxtil. Todas as fibras de importância (monoco- tiledôneas e dicotiledôneas*) ob- têm-se de angiospermas.Os fios de algodão são classificados de acordo com o tamanho: inferiores, com menos de 22 milímetros; curtos (22 a 28 milímetros); médios (28 a 34 milímetros); e superiores (mais de 34 milímetros). Das vinte espécies de algodão do gênero Gossypium, apenas quatro têm importância econômica: G. barbadense ou algodão egípcio, que possui fibras longas e finas; G. nir- sutum, cultivado nos Estados Unidos e no Brasil; G. arboneum ou algodão indiano, e o G. herbaceum, plantados na China, União Soviética, Irã e Turquia.As fibras da juta (Corchorus spp) são utilizadas principalmente na fabricação de sacaria. Como o cultivo dessa planta exige mão-de- obra numerosa, só é rentável nas zonas agrárias densamente povoadas, em que haja grande disponibilidade de trabalhadores de baixo custo, como a índia, Paquistão e Bangladesh, que sozinhos respondem por mais de 95% da produção mundial. A juta foi introduzida no Brasil (Para, Amazonas e Maranhão) por imigrantes japoneses que desenvolveram uma espécie muito produtiva, a Corchorus capsularis, e hoje o país é um dos grandes produtores mundiais.Obtém-se o linho da planta Li- num usitatissimum, cultivada sob quaisquer condições climáticas.A extração das fibras é feita por maceração na água ou ao ar livre, seguida de espaldeamento, isto é, de uma “surra capaz de separar o linho dos filamentos rompidos (que formam a estopa). Suas fibras são empregadas na confecção de tecidos finos (cambraias, holandas, cretones), vestimentas^ grosseiras e fios de grande resistência que se destinam a barbantes de sapatos,
m angueiras de incêndio, cordéis de
pára-quedas, etc.Por muito tempo o linho foi a fi-

Cultivado em  vários paisés, o algodão é a mais im portante fibra vegetal.

A seda é obtida do casulo do bicho-da-seda. Depois de morto e ressecado, 
ele á tratado em  amplas estufas para que se possa proceder à fiação.

As fibras sintéticas tê m  grande aplicação têxtil. (Produção de tergal.)

bra vegetal mais utilizada pela indústria têxtil, porém hoje ocupa o terceiro lugar, precedido do algodão e da juta. A URSS é o maior 
produtor mundial.A celulose do linho é superior à do algodão: possui menor elasticidade e maior resistência e conduti- vidade térmica, prestando-se, por isso, para a confecção de tecidos fortes e “frescos”. Embora a água penetre com relativa facilidade nos interstícios do tecido, não atinge o interior da fibra, que assim seca rapidamente.As fibras do sisal (Agave sisa- lana) são usadas na fabricação de barbantes e, sobretudo, de cordas de grande resistência e elasticidade destinadas à marinha e às indústrias. As fibras de sisal são aproveitadas também na manufatura de sandálias, redes e chapéus, e sua estopa, quando untada de resinas e outros produtos, torna-se muito resistente, servindo ainda para a fabricação de vasilhames, móveis e pequenas embarcações.As fibras da planta denominada fórmio (Formium tenax) são geralmente utilizadas nas indústrias de tapetes, sacarias e alpargatas. Quando trançadas de maneira adequada, adquirem maciez e delicadeza, podendo ser inclusive misturadas ao linho, à seda, à lã ou a outra fibra para a confecção de tecidos mais resistentes e agradáveis. Com a estopa do fórmio fazem-se cordas de qualidade inferior, papel, etc. Têm ainda a seguinte vantagem: seus resíduos podem ser aproveitados como adubo ou como matéria-prima na destilação do álcool.O rami (Boenmeria nivea), planta conhecida há mais de 5 000 anos, possui fibras longas, resistentes e brilhantes, usadas na fabricação de tecidos (geralmente associadas ao linho, à seda ou à lã), linhas, barbantes, cordas, sacos, tapetes, pneus e mangueiras (misturadas à borracha). Pela sua durabilidade, são também empregadas na confecção de cédulas (papel-moeda).Entre as fibras extraídas de plantas nativas brasileiras, destacam-se as de caroá ou curauá, com as quais os índios da Amazônia fazem redes e linhas de pescar; a ráfia, de uso bastante variado, cujo único produtor de destaque em termos econômicos é Madagáscar; e a pia- çava, utilizada na confecção de escovas, vassouras, cabos marítimos e objetos artesanais.

Fibras animais e minerais
Os outros dois gêneros de fibras naturais —  as de origem animal e mineral —  participaram, respectivamente, com 7,7% e 0,5% na produção mundial em 1970.As principais fibras animais são a lã e a seda, cuja produção representou, naquele ano, 7,5% e 0,18% do total mundial, respectivamente. A lã é uma fibra protéica produzida pela secreção dos bulbos pilo- sos situados na pele de animais, como carneiro, camelo, cabra, lhama, vicunha e alpaca. Por sua leveza, reduzida condutividade térmica e elasticidade, é uma das mais importantes matérias-primas utilizadas na confecção de cobertores, tapetes e roupas para o frio.



Têxteis 109

I 11 t f  í

A seda é obtida do casulo .do bi- cho-da-seda (Bombyx mori) cujo 
fio contínuo de fibroína (uma substância protéica), quando unido a outro composto protéico (a sere- cina), chega a atingir 1 500 metros. Para que se obtenha o fio contínuo, 
os casulos são colocados no interior de amplas estufas, onde o bi- cho-da-seda morre e resseca. São depositados, logo em seguida, em grandes bacias e esfregados com escovas especiais que encontram a ponta do fio e o desenrolam para que se proceda a fiação. E um fio excepcionalmente resistente à tração e aos ácidos e álcalis.O mais destacado e tradicional produtor da seda é o Japão, onde os sericicultores desenvolveram espécies mais produtivas, bem como técnicas requintadas de tratamento dos fios.A mais importante fibra mineral é a de amianto ou asbesto, que existe sob duas formas (ambas de silicatos de magnésio): o amianto de serpentina e o de anfibólio. O primeiro constitui-se de longas fibras que podem ser facilmente decompostas por ácidos e prestam-se para a manufatura de tecidos refra- tários. O amianto de anfibólio é formado de fibras curtas, geralmente empregadas na produção de filtros e de objetos resistentes aos ácidos.São ainda de origem mineral certas fibras químicas como as de vidro e os fios de metal. As primeiras prestam-se para a fabricação de fios contínuos ou flocos (lã de vidro), sendo, neste caso, utilizadas como isolantes térmicos, filtros industriais, etc. As fibras químicas servem igualmente como reforço de plásticos, sobretudo poliéster; por isso, são empregadas na construção de barcos, carrocerias de automóveis, etc. Os fios metálicos são indicados para a confecção de objetos decorativos e de alguns tipos de tapetes, escovas, peneiras.Outras fibras, como as de quartzo, óxido de alumínio e tita- nato de potássio, constituem matérias-primas para a fabricação de peças ou dispositivos cuja finalidade exija um índice de resistência excepcional, a temperaturas muito elevadas. As fibras desse tipo são usadas exclusivamente com fins 
militares e industriais.

Fibras químicas
As fibras químicas classifi- cam-se em duas categorias: artificiais e sintéticas. As primeiras são produzidas a partir de materiais fibrosos existentes na natureza, como as longas cadeias celulósicas ou protéicas.As fibras artificiais celulósicas têm como matéria-prima a celulose do línter do algodão (parte que fica presa ao caroço) e outros fios mais curtos. As soluções celulósicas obtidas mediante a dissolução do material são extrudadas através de pequenos furos e, ao sair, coagulam, formando fios contínuos. Essas fibras subdividem-se em dois grupos: o dos raions e o dos acetatos de celulose, que apresentam uma série de vantagens sobre os fios naturais. Embora menos resistentes ao uso e à umidade do ,que as de seda, essas

As fibras naturais (com exceção das de seda) são processadas e organizadas numa mesm a direção ( "paralelismo") 
através da fiação, onde são torcidas de m aneira a se unirem  umas às outras pelo atrito . (Acim a, as etapas do pro
cesso industrial, que com eça com a preparação da m atéria-prim a e vai a té  o enrolam ento do fio.)

fibras são brilhantes, flexíveis, menos higroscópicas e não se deformam quando lavadas. Como seu ponto de fusão é baixo, exigem certos cuidados (não passar a ferro, por exemplo). O acetato de celulose (ou raion de acetato) é obtido a partir da acetilcelulose dissolvida em solvente orgânico. Os raions classificam-se em pelo menos três tipos: chardonet, cupramoniacal e viscoso. O primeiro é preparado à base da nitrocelulose dissolvida em álcool ou éter; obtém-se o fio fa- zendo-se evaporar o solvente, e re- duz-se sua alta inflamabilidade mediante a denitração da fibra. O raion cupramoniacal resulta da dissolução da celulose em hidróxido cuproso amoniacal (líquido de Sch- weizer); a solidificaçao do fio é feita com ácido. E o raion do tipo viscoso é produzido à base de xan- togenato de celulose dissolvido em sulfeto de carbono.As fibras artificiais protéicas são quase todas de origem animal, mas podem ser obtidas também de pro
teínas vegetais que são encontradas comumente na soja, rícino, trigo,

etc. A proteína mais utilizada como matéria-prima é a do leite. O processo de preparação é muito semelhante ao das fibras celulósicas, mas, ao término da extrusão, os fios recebem um banho com for- maldeído, o qual, ao reagir com a cadeia protéica, torna-a bem mais estável e resistente à umidade.As fibras sintéticas, além de apresentarem diversas vantagens sobre as fibras artificiais, têm um campo de aplicação mais vasto, podendo mesmo substituir certos materiais plásticos. As fibras sintéticas são preparadas a partir de moléculas relativamente simples —  os monômeros —  que, mediante a polimerização ou policondensação, se transformam em macromolecu- las e estas, depois de reunidas em longas cadeias, formam os fios. Da mesma maneira que as fibras artificiais, obtêm-se as sintéticas pelo processo de extrusão que torna os fios contínuos. Devido ao elevado número de combinações possíveis de monômeros, é grande a variedade de fibras sintéticas. Apesar dessa variedade, apenas cinco delas

permitem ampla aplicação na indústria têxtil: fibras poiiamídicas, acrílicas, poliésteres, vinílicas e o polipropileno.As poiiamídicas são constituídas de polímeros de amidos e assemelham-se bastante às fibras protéicas, podendo, em certas combinações, apresentar uma resistência à tração quase igual à do aço. Entre as fibras dessa categoria desta- cam-se o náilon 66, o náilon 6 e o rilsan.O náilon 66, obtido nos Estados Unidos por Wallace Carothers (1896-1937), resulta basicamente da condensação do ácido adípico (que é produzido a partir do fenol ou do ciclo-hexano) com a hexame- tileno-diamina (proveniente da hi- drogenação da adiponitrila,_ uma substância gerada pela reação do amoníaco com o ácido adípico ou com o cloreto de butadieno).O náilon 6, fabricado pela primeira vez na Alemanha, é o resul tado da polimerização do caprolac- tamo. Quimicamente, ele pode ser produzido a partir do óxido de ci- clo-hexanona, o qual, por sua vez.
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é obtido pelo tratamento do fenol, do ciclo-hexano ou ainda da anilina. Comercialmente, o náilon 6 é mais vantajoso que o 66.Já o rilsan ou poliamida 11 não suportou a concorrência de outras fibras devido ao alto custo de sua matéria-prima natural —  óleo de rícino.As fibras poliéster, também chamadas “politereftalatos de etila” e conhecidas nos Estados Unidos com o nome industrial de Dracon e na Inglaterra, com odeTerylene, são obtidas por meio da policon- densação do etileno glicol (glicol polietilênico) sobre o acido tereftá- lico ou seu éster, o dimetil-terefta- lato (DMT), que é mais fácil de se purificar por destilarão. O polímero contém uma serie periódica de ligações éster, formadas entre os grupos oxidrílicos e carboxílicos. O estileno glicol resulta da hidratação catalítica do óxido de etileno, e o DMT, preferido pelas indústrias, é produzido mediante a oxidação parcial do paraxileno.As fibras acrílicas ocupam posição privilegiada no mercado mundial pela simplicidade do processo de obtenção, por sua resistência à ação degradante da luz, dos ácidos e das intempéries e ainda por substituírem a lã. São polímeros de acrilonitrila, aos quais se adicionam outros monômeros a fim de melhorar certas características têxteis. O numeroso grupo dessas fibras é unido pelo monomero acrilonitrila, composto geralmente obtido pelas reações do ácido cianídrico sobre acetileno ou o óxido de etileno e de propileno sobre amoníaco ou óxido de nitrogênio. As reações a partir do propileno constituem os processos industriais mais difundidos, por serem os que apresentam custo relativamente mais baixo.A polimerização da acrilonitrila é feita em solução aquosa quando o polímero se precipita sob forma finamente granulada, a qual é, depois, facilmente filtrada. A fibra, quando resulta de polimerização simples, recebe as denominaçoes comerciais de Crylor ou Orion. Pode também ocorrer uma copoli merização que é capaz de produzir grande variedade de outros fios têxteis.As fibras vinílicas são obtidas pela polimerização do cloreto de vinila (combinação do ácido clorídrico com acetileno ou reação do cloro sobre o etileno) ou através da polimerização do acetato de vinila (reação do ácido acético sobre o acetileno). Os monômeros, além da polimerização simples, dão lugar a diversas copolimerizações com celulose, cloreto de vimlideno e outros. A fibra Rhovyl é um polímero de cloreto de vinila, a Thermovyl, um copolímero de cloreto de vinila com celulose e a Saran, um copolímero com 15% de cloreto de vinila e 85% de cloreto de vinilideno.As fibras polivinílicas, que são amplamente utilizadas na indústria têxtil, prestam-se para a confecção de tapetes e de tecidos destinados à indumentária, graças a suas excelentes qualidades: quase não absorvem umidade e nao são inflama 
veis; possuem elevado grau de 
inércia química e resistência à luz

e também a isolantes elétricos.
Obtêm-se as fibras polipropilêni- cas pela polimerizaçao do propileno (subproduto do craqueamento do petróleo*), que é sintetizado numa reação catalítica e forma uma estrutura regular em espiral, com diversas ligações entre as moléculas vizinhas. Essas ligações contribuem para aumentar-lhes a resistência mecânica e a inércia química. Além disso, possuem peso específico reduzido, elevada tenacidade, resistência química e à abrasão e grande capacidade de isolamento elétrico.Entre outras fibras sintéticas de menor aplicação ou de uso específico destacam-se as_ fluoroetilêni- cas, de grande resistência ao calor e aos agentes químicos, impermeabilidade e reduzido coeficiente de atrito.

Fiação
Todas as fibras, depois de transformadas em fios, prestam-se à te- cedura. A forma de conversão em fios, no entanto, varia de acordo com a natureza das fibras e a qualidade que se deseja dar aos fios. As de seda são desenroladas do casulo após o ressecamento da crisálida e, em seguida, unidas e torcidas. As sintéticas, depois de transformadas em fios (por extrusão), somente são submetidas ao processo de fiação quando misturadas a fibras naturais ou artificiais.A fiação é o processo pelo qual as fibras naturais, exceto as de seda, são organizadas numa mesma direção (paralelismo) e torcidas de maneira a prenderem-se umas às outras por atrito.A indústria textil moderna já recebe as fibras (lãs, linho, algodão, juta e outras) classificadas e livres das impurezas (folhas, pedras, gordura animal, etc.). Como saem em- 

Feita por máquinas ou por um processo tota lm ente  artesanal, a tecelagem  baraçadas da lavagem, são desema- 
representa um meio de sobrevivência para certas regiões brasileiras. ranhadas pelo “abridor” , maquina

Trançando fios e utilizando intuição e habilidade, os indígenas do Chile criam  uma arte ingênua e colorida.



dotada de rolos e grandes pinos destinados a puxar as fibras num mesmo sentido, formando flocos mais soltos; estes são enviados a uma segunda máquina, a “carda” (equipada com grandes rolos e pequenos pinos), que não apenas conclui a separação das fibras, como inicia o processo de paralelismo, limpando-as ainda de eventuais resíduos. Os flocos saem da carda- gem transformados em fitas longas e grossas, que passam, em seguida, por passadeiras e penteadeiras, máquinas onde é iniciado o afina- mento e o estiramento e são concluídos a limpeza e o paralelismo. Ao final dessa etapa, obtêm-se as “mechas”, que contêm várias fitas dentro de um mesmo intervalo (o tamanho deste pode variar de 28 a 34 milímetros). A seção denominada “filatório contínuo” encarre- ga-se de esticar e torcer a mecha, dando origem ao fio singelo. Dois fios singelos unidos e torcidos formam o fio retorcido, bem mais resistente. Por esse processo de fiação obtém-se o fio penteado, muito regular e de qualidade superior.
O fio cardado inferior é fabricado por processo diferente, que

não apenas suprime algumas eta pas como transforma matérias-pri- mas de qualidade inferior.Depois de passar pelo abridor, os flocos são enviados a uma carda tripla (sortimento de carda) que, dispensando as passadeiras e pen teadeiras, forma uma mecha na qual as fibras se apresentam razoavelmente misturadas e orientadas. A mecha é em seguida levada diretamente da carda ao filatório contínuo.Tendo terminado a fiação, os fios vão diretamente para a seção de acabamento, onde são submetidos a lavagens e tinturas, sendo também corrigidos os defeitos e melhorada a qualidade. São, em seguida, enviados à tecelagem, à malharia ou ao consumo final, sob a forma de linhas diversas.
Tecelagem

Os carretéis de fios (rocas e coni- cais) que chegam à seção de tecelagem sao colocados em grandes carretéis cilíndricos (urdume), dotados de tantas pontas quantas forem as 
rocas e os conicais necessários para realizar a tecedura. Cada

ponta passa por uma única malha dos quadros de liçada, e o fio é levado para uma espula compatível com o tipo de lançadeira utilizada.As dezenas de fios que saem da urdidura são estendidas horizontalmente sobre a máquina, da frente para trás. Cada fio passa apenas por uma malha. Na confecção de tecidos simples, prendem-se os fios alternadamente a dois quadros. O primeiro movimento consiste em suspender um dos quadros, o que implica levantar as malhas (uma sim, outra não) e os fios. O segundo movimento é executado pela lançadeira, que passa no espaço entre os fios de baixo e os de cima e perpendicularmente aos do urdume, levando o fio que está na espula. Em seguida, invertem-se as posições dos quadros (e, naturalmente, das malhas e dos fios), passando os de baixo para cima e vice- versa, a fim de que a lançadeira tome a passar pelo novo espaço. A confecção de tecidos com desenhos mais complexos baseia-se, em princípio, nesses movimentos, au- mentando-se, entretanto, o número de quadros e também a alternância de movimentos.Nas grandes indústrias, que se apresentam equipadas com máquinas de alta velocidade, faz-se a pro-
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gramarão dos fios (e dos quadros), que sao levantados por meio de carteias perfuradas ou ainda por carteias com dentes plásticos, as quais, operando segundo o sistema binário, compõem o desenho do tecido ou a trama.A confecção de malhas baseia-se no princípio do tricô: o fio que dá as laçadas é o mesmo que forma a trama do tecido. Na malharia utilizam-se desde máquinas simples, dotadas de apenas duas fileiras de agulhas e um “carro”, até grandes máquinas circulares, capazes de produzir tecidos com desenhos complicadíssimos. Essas máquinas, “programadas” com carteias perfuradas ou cilindros denteados, funcionam conforme o sistema binário, em que os furos ou dentes determinam as agulhas que avançam ou que ficam paradas, orientando, dessa forma, a confecção do desenho e da trama. Existem ainda outras máquinas, igualmente programadas, que preparam a malha dentro de padrões predeterminados dos, dispensando, assim, corte do pano.A malharia substitui a tecelagem com vantagens em diversas áreas da produção têxtil, pois trabalha melhor com fios mais finos e tecidos de qualidade superior, acompa-

Baseada no principio do tricô, a malharia abrange as mais diversas áreas 
da produção têxtil, acompanhando as evoluções e exigências da moda.

Os teares utilizam  um sistema relativam ente complexo de entrelaçam ento  
de fios, de modo a form ar uma tram a que usa cores e desenhos específicos.
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nhando, dessa maneira, a evolução constante da moda em matéria de camisas, meias, “lingerie”, blusas e 
outras confecções.

Acabamento
Todos os tecidos e grande parte dos fios passam pelo processo de acabamento, em que são lavados, tingidos e recebem tratamento químico.Essa operação começa no verificador, dispositivo destinado a “descobrir” possíveis defeitos nos tecidos e fios (nós, falta de tramas, rupturas), bem como manchas ou sujeiras. As operações que se seguem variam de acordo com o tipo de tecido (ou fio) e as propriedades que se pretende conferir-lhe.Os tecidos de fibras vegetais (algodão, linho, juta, etc.), depois de “alisados” e de terem suas pontas eliminadas na chamuscadeira, são lavados em autoclave e submetidos à mercerizadeira, máquina que os torna brilhantes e mais permeáveis à penetração de corantes. A etapa seguinte é a do tingimento, na qual os tecidos que devem receber cores claras são antes alvejados. Após o banho de resinas, efetuado numa máquina especial, denominada “rama”, o tecido adquire características impermeabilizantes, ama- ciantes e encorpantes. E ainda na rama que o tecido seca e tem sua largura fixada. Na penúltima etapa, a calandra universal alisa a fazenda, melhorando suas qualidades de toque e tirando as dobras erradas. Finalmente, o trabalho é concluído pela dobradeira, que prepara os pacotes que devem ser enviados para comercialização.A lavagem é o primeiro estágio do acabamento das lãs. Depois, uma máquina (Crabbing) elimina as possíveis distorções ocorridas durante o banho. Se o tipo de tecido exigir, procede-se a uma fel- tragem, destinada a encorpá-lo. Após terem passado pela tinturaria e pela rama, as lãs vão para a flanei aria, onde ocorre a elevação das fibras, que lhes confere um aspecto semelhante ao de flanela ou ae casimira (fios meio soltos). Por fim, a navalhadeira acerta o tamanho das fibras soltas.A seda, por ser muito limpa, é submetida apenas à lavagem rapida e, às vezes, ao tingimento.Também os tecidos sintéticos recebem uma rápida lavagem destinada a remover manchas de óleo ou poeira absorvidas durante a tecelagem, sendo depois enviados à seção de tingimento.Já as malhas, devido a seu tipo de tecedura, exigem cuidados especiais. Em face dos riscos de distorções e alongamentos provocados pelas máquinas que ‘puxam ” o tecido, as malhas nao sao submetidas a elas; o acabamento consiste simplesmente em banhos químicos. Tanto a lavagem quanto o tingimento são feitos em reservatórios em que as pás não impulsionam o tecido, mas apenas o fazem girar. O tingimento de meias de malha, masculinas e femininas, é realizado por meio de máquinas especiais que, simultaneamente, lhes dão forma.
0  processo de acabamento dos

fios consiste em passá-los por uma chamuscadeira, e, em seguida, por uma mercerizadeira, onde adquirem brilho e se tornam mais permeáveis aos corantes. A secagem e o tingimento efetuam-se em máquinas que operam sob pressão e a altas temperaturas.Com o desenvolvimento da química começaram a surgir diversas substâncias capazes de conferir aos tecidos melhor aparência e novas propriedades.Á substituição dos produtos à base de amido, cera e oleo por resina de uréia-formol proporcionou a ampliação da vida útil dos tecidos e infundiu-lhes propriedades específicas, como, por exemplo, as de não amarrotar e não encolher.Depois produziram-se outras resinas, como dimetilol etileno, uréia, dimetilol triazona, dimetil metoxie- til carbonato, as quais, além de preencherem os vazios do tecido de algodão, lhe conferem toque agra- davel e propriedades anti-rugas. As resinas denominadas “dimetilol metoxietil carbonato” e “dimetilol uréia”, quando aplicadas de modo adequado, tornam os tecidos permanentemente passados.Existem algumas resinas que dão suavidade e firmeza aos tecidos, bem como resistência às lavagens, enquanto outras, como as amino- plásticas, evitam a intumescência e garantem também a estabilidade dimensional. Nos banhos de acabamento, além do catalisador, adicio- nam-se resinas amaciantes, como as de polietileno, que aumentam a resistência dos tecidos aos rasgos e à abrasão.O acetato de polivinila, os acri- latos, a uréia-formol e os amidos esterificados são os agentes encorpantes mais usados. Graças a uma reação química que bloqueia os radicais livres dos corantes, essas substâncias impedem que os tecidos descorem quando lavados.Outros produtos ainda, como os hidrofugantes, antiestáticos, sais de antimônio e fósforo podem ser adicionados ao banho de acabamento. Os hidrofugantes, que são emulsões de silicone, conferem aos tecidos um toque sedoso, melhoram sua aparência e os tornam repelentes à água e às manchas aquosas; mas a repelência à água não prejudica a porosidade ou a ventilação do tecido, pois o silicone forma uma película fina e resistente ao redor das fibras (que não interfere na construção textil).Os produtos antiestáticos desti- nam-se a eliminar problemas relacionados com as fibras sintéticas; seus efeitos, contudo, apresentam duração variável. Eles neutralizam a eletricidade estática e suas conseqüências sobre o tecido, tais como a ruptura de fios, enrolamento deles as máquinas e atratividade de partículas sólidas, especialmente 
poeiras.Os sais de antimônio e o fósforo são substâncias resistentes ao fogo, usadas no acabamento de cortinas, tapetes e outros elementos destinados à decoração.
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O processo de acabam ento inclui todos os tecidos e grande parte dos fios, 
que. depois de lavados, são tingidos e recebem  tratam ento quimico.

É cada vez maior o uso dos sintéticos na confecção dos produtos têxteis.



Ticiano

A ênfase no suntuoso, no pagão e no sensual foi uma constante na pintura do renascentista Ticiano. ("A  Vênus de Urbino" e "Vênus com Adónis".)

Ticiano

Ticiano Vecellio —  considerado o maior representante da pintura renascentista veneziana —  nasceu em Pieve di Cadere (Alpes italianos), por volta de 1477. Ainda moço, foi enviado a Veneza a fim de receber iniciação artística. Trabalhou no atelier dos irmãos Gentile e Giovanni Bellini e, com o jovem  pintor Giorgione, desenvolveu o uso das cores e aprofundou a concepção ousada dos temas.Veneza —  movimentado porto comercial, escoadouro das riquezas do Ocidente e acesso das rotas procedentes do Oriente —  havia se transformado em um centro aberto às influências estrangeiras. Graças ao intenso intercâmbio mercantil realizado com outras cidades e países, entrou em contato com novas culturas e novos gostos. Sob a influência germânica (não apenas co
mercial, pois D ürer, por exemplo, 
esteve duas vezes na cidade), sofreu

o influxo das primeiras idéias românticas em pleno apogeu do Renascimento, donde o florescimento de uma arte que exprimia mais sensualidade do que refinamento do espírito.A própria estrutura econômica e social de Veneza estimulava essas tendências artísticas. A cidade não foi dominada pela nobreza, mas sim por uma burguesia cuja fortuna provinha essencialmente da fabricação de tecidos e do comércio marítimo, e isso propiciou a formação de um gosto artístico que substituía os valores refinados e inacessíveis da aristocracia pela exaltação da riqueza, do luxo, como também da sensualidade.Ticiano herdou o espírito e a concepção artística de Giorgione, aprofundando-os e imprimindo- lhes traços pessoais.As figuras femininas que pintou ostentam materialidade e consistência carnal, e mesmo suas Virgens são feitas mais de carne que de santidade. Na maioria das vezes retratava personagens bíblicos com pouca roupa, tendo geralmente como cenário paisagens venezia
nas; por isso, acabou caindo no de
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O pintor soube acentuar a maciez do veludo e da cam urça nos retratos de nobres da época. ("O  H om em  de Luvas".)

sagrado das instituições religiosas que lhe encomendavam obras.Seu quadro intitulado Am or Sagrado e A  mor Profano (1515), embora ainda revele influência de Giorgione, possui beleza serena e estruturação próxima das linhas clássicas.
Luz e sensibilidade

O escritor satírico Aretino*, natural de Florença, e o arquiteto tos- cano Sansovino*, ambos exilados em Veneza, introduziram Ticiano nas altas rodas sociais da cidade, onde o pintor logo se dedicaria a um gênero fecundo e altamente lucrativo: o retrato. Com pinceladas rápidas e leves, colocava em realce os traços psicológicos do modelo, infundindo-lhe maior expressivi
dade; os próprios tecidos das vesti

mentas ganhavam uma dimensão tátil, parecendo mais ricos e preciosos em suas telas.Em O Homem de Luvas (1520), o jovem retratado, perdido em seus pensamentos, parece não se dar conta do que se passa em volta; um leve toque de melancolia acentua esse fascínio. Os tons acastanhados e frios da roupa e do fundo valori- zaip sua tez corada.A medida que amadurecia, Ticiano aperfeiçoava o emprego da luminosidade. O mundo revela- va-se cada vez menos através de seus contornos e cada vez mais por meio de superfícies e volumes brilhantes. E o estilo mostrava-se mais claro e “impressionista”. Obra característica desse período é Sepultamento de Cristo (1525), notável sobretudo por sua atmosfera pungente, em que um céu sombrio

e um sol empalidecido tornam acentuada a mascara de dor das personagens.
Depois que passou a utilizar mais intensamente a pintura a óleo (técnica inventada por ele e por Giorgione), obteve efeitos mais fortes, empastamentos e certa separação das pinceladas, tornando a superfície mais rica e criando modulações. A essa inovação da técnica pictórica, que mereceu desfavoráveis críticas de artistas da época (“ Que pena que em Veneza nao se saiba desenhar!”, disse Michelangelo), seguiu-se o uso corrente das telas como suporte (de menor custo e mais práticas que os antigos fundos de madeira), o que permitiu que os quadros a óleo viessem a alcançar as mesmas dimensões dos afrescos.O casamento com sua criada Ce-

cília, de quem teve três filhos, levou o artista a abandonar a vida boêmia e a preocupar-se com o aspecto comercial de sua pintura. Tornou-se famoso como retratista, e passou a receber convites das cortes européias.Entre as obras que executou nessa época destacam-se Carlos V a Cavalo (que lhe valeu o título de conde, conferido pelo monarca); Vênus de Urbino (1538), por encomenda de Guidobaldo delia Rovere, Duque de Urbino (15 14-1574), e que passou a representar um novo ideal de beleza feminina, mais tarde conhecida como ticianesca.Em Roma, onde permaneceu, a convite do papa, de 1545 a 1548, executou o Retrato de Paulo III com Seus Sobrinhos, obra em que revela toda a sua notável capacidade de análise psicológica. A figura do papa, já envelhecido, domina a cena pela força de sua expressão.
Deusas e madonas

Depois de regressar a Veneza, Ticiano continuou pintando retratos, mas voltou a executar obras da mitologia clássica. Em Dânae (1554) —  encomendado por Filipe II* da Espanha —  a filha de Acrí- sio, rei de Argos, aparece encerrada numa torre e sendo possuída por Júpiter (transformado numa chuva de ouro). A beleza de Dânae, envolta numa luz dourada, contrasta com a fealdade da escrava postada a seu lado.Artista de elevado senso profissional, Ticiano não apenas se preocupou em resguardar seu renome junto às cortes para as quais trabalhava, como praticamente esgotou, dentro da técnica da pintura a óleo, todas as possibilidades criativas existentes na época, explorando gêneros variados, vazados em estilos que vão desde o lirismo sonhador até a retórica imponente.
Na velhice, dedicou-se aos temas religiosos, mas agora vestindo suas madonas com roupas simples e recatadas. Em Madona com o M enino Jesus, obra de composição clássica, a Virgem, jovem, calma e de modos simples, insere-se numa paisagem sobrenatural.Ao ser afetado por cegueira progressiva, começou a pintar de maneira mais livre, espalhando sobre a tela grossas camadas de tinta, em pinceladas rápidas e largas. As figuras passaram, desde então, a serem distribuídas sobre um fundo escuro, como que iluminadas a partir de seu interior.Em 1571, pintou um auto-retrato em que aparece com os olhos muito vermelhos.Por ocasião da epidemia de peste que assolou Veneza, Ticiano viu morrerem a mulher e seus amigos Aretino e Sansovino. Finalmente, já quase cego, ele próprio foi atingido em 1576, deixando inacabada sua última obra —  uma trágica Pietà —  na qual a luz praticamente substituía a cor.
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O cientista brasileiro Rocha U m a descobriu a causa do tifo  epidêm ico.

epidêmico, denominando-o R ickettsia prowazeki, em homenagem ao cientista austríaco Von Prowazek, vitimado pela doença enquanto realizava experiências de laboratório.O micróbio infecta, naturalmente, o homem e o piolho hu
mano. O piolho transmissor suga a rickettsia juntamente com o sangue dos enfermos, no período febril. O micróbio aloja-se nas células epite- liais do aparelho digestivo do artrópode, onde se multiplica. Durante o processo de multiplicação, as células infectadas rompem-se, devido ao número crescente de micróbios que atacarão novas células, ou serão eliminadas com as fezes. Ao picar a pele humana o piolho defeca e assim transmite as rickettsias.O período de incubação da doença varia de dez dias a duas semanas e, em geral, inicia-se subitamente, com cefaléia e dores generalizadas. Após dois ou três dias, a temperatura eleva-se a 40° C e assim permanece por dez a catorze dias, para desaparecer repentinamente, nos casos de cura. No início do período clínico, costumam so-, 
brevir calafrios ou tosse. E freqüente também ocorrer diarréia, podendo surgir, entre o quarto e o sétimo dia, erupção cutânea, que se estende do tórax e espáduas ao abdome e extremidades. Nos casos menos graves, são poupados o rosto, as palmas das maos e as plantas dos pés. Até o final da primeira semana, o paciente pode apresentar ligeira surdez. O rosto fica congestionado e escurecido, a conjuntiva irrita-se, podendo manifestar-se fotofobia. Há diminuição do ritmo cardíaco e queda da pressão arterial. Nos casos graves, por volta da segunda semana, o paciente mostra tendência ao estupor,

seguido de crises de delírios e estupor profundo. A morte ocorre após a evolução para o estado de coma.Em geral, a mortalidade infantil 
provocada pelo tifo corresponde a menos de 10% dos casos. Acima dos cinqüenta anos, esse índice eleva-se a mais de 60%. O combate ao piolho com D DT e outros inseticidas, o advento dos antibióticos e a imunização, através de vacinas específicas, reduziram a incidência do tifo exantemático.O tifo murino foi diferenciado do exantemático em 1931. Distingue-se mais pelo agente etiológico —  Rickettsias mooseri —  e pela epidemiologia do que por suas manifestações clínicas. Ocorre como uma leve infecção em roedores, principalmente nos ratos, que constituem o principal transmissor. Propaga-se entre os ratos e destes para o homem por meio das pulgas. Estas não sofrem quaisquer alterações, podendo eliminar rickettsias por toda a vida. As fêmeas transmitem o agente aos filhotes através dos ovos.O tifo murino pode ainda ser transmitido pelos piolhos ou por alimentos que estejam contaminados pela urina de ratos ou fezes de pulgas infectadas.O período de incubação varia de seis a catorze dias e seus sintomas assemelham-se aos do tifo exantemático. As manifestações, entretanto, são mais graves e de menor duração, a erupção cutânea é menos extensa e a mortalidade mais baixa.

VEJA TAMBÉM: Febre; Imunolo- gia; Infecciosas, Doenças; Laboratório, Exames de; Microbiologia; Tifóide, Febre; Vacinação.

Tifo

Diversas espécies de rickettsias (microrganismos peculiares classificados entre as bactérias e os vírus) são patogênicas ao homem.Entre as doenças que causam, as principais são as do grupo do tifo, a febre Q e a febre maculosa. Além dessas, as rickettsias provocam ainda a febre das trincheiras, o tifo por carrapato de Queensland, o tifo por carrapato da África e a febre de Kew Gardens.
O grupo do tifo abrange três moléstias diferentes: o tifo epidêmico, a enfermidade de Brill-Zinsser e o tifo murino. O tifo exantemático epidêmico, também chamado de “tifo clássico”, “humano” ou “europeu”, e ainda “febre dos cárceres” e “febre de guerra”, é uma doença infecciosa aguda, caracterizada por intensa dor de cabeça, febre alta e exantema generalizado, do tipo macular ou máculo-papu- lar. Seu agente etiológico foi descoberto pelo cientista brasileiro Henrique da Rocha Lima (1879-1956)que, em 1918, demonstrou ser o Dentre as numerosas doenças causadas pelas "rickettsias'' (à esquerda) destacam -se as do grupo do t ifo , a febre  microrganismo o causador do tifo Q e a febre m aculosa. O piolho humano ("pediculus humanus") é um dos principais transmissores do tifo .
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116 Tifóide, Febre

A febre tifó ide, que é causada pela ingestão da "Salm onella  typh i" , bactéria existente na água e em  alim entos contam inados, obedece a um ciclo evolutivo: 
após o período de incubação no intestino, os bacilos invadem  a corrente sanguínea e retom am  ao trato  intestinal, onde provocam lesões.

Tifóide, Febre

Febre tifóide é uma doença aguda causada pela Salmonella ty phi, uma enterobactéria gram negativa e aeróbia. A maioria das sal- monelas, das quais são obtidos mais de novecentos tipos de soro, podem produzir doença em homens e animais. Nestes, as salmonelas são em geral consideradas como parasitas primárias, facilmente transmissíveis ao homem. A Salmonella typhi, entretanto, sempre apresenta nítida preferência pelo homem, não provocando doença natural em animais inferiores.Com freqüência maior em regiões onde as condições higiênicas são precárias, a febre tifóide tem como fonte de infecção os enfermos do mal e os portadores crônicos.O bacilo é eliminado nos vômitos, fezes, urina, secreções respiratórias e pus, possuindo grande resistência para sobreviver por semanas em água, gelo, pó e resíduos secos.Na transmissão, pode tomar parte a ação mecânica das moscas. Em águas contaminadas é freqüente a infecção de ostras e mariscos, que se tornam transmissores.A porta de entrada dos germes 
é quase sempre o tubo digestivo, de onde alcançam a corrente sanguí

nea através dos vasos linfáticos do intestino delgado. Logo os bacilos invadem as células retículo-endote- liais do fígado, baço, medula óssea e gânglios linfáticos, desaparecendo do sangue. Nessas células, multiplicam-se com grande intensidade, para voltarem depois a invadir a corrente sanguínea. Penetram nas vias biliares, onde se multiplicam,' fornecendo continuamente bactérias para o tubo digestivo, em cujas paredes podem provocar lesões e perfurações.
O processo e suas 

complicações
O período de incubação, que compreende o tempo entre a invasão e o aparecimento dos primeiros sintomas clínicos (correspondentes à segunda bacteriemia, ou seja, invasão do sangue por bactérias), é de oito a catorze dias. Inicialmente há perda de apetite, letargia, dor de cabeça, mal-estar, dores generalizadas e febre, com a possibilidade de se verificarem outros sintomas, como tosse não produtiva, diarréia, prisão de ventre e tambem dores abdominais.Após o período de incubação, sobrevêm uma fase em que a febre tende a permanecer constante (ao redor de 40° C) —  é o estado mais grave, com grande debilidade, dores e distensão abdominal. O paciente, nessa fase, apresenta os si

nais mais característicos da doença, com entorpecimento men

tal, delírios ocasionais, esplenome- galia (aumento do baço) e lesões epidérmicas na região abdominal. Costuma haver melhora no fim da terceira ou quarta semana, com normalização da temperatura e convalescença demorada (às vezes, a recuperaçao do estado normal chega a levar umjnês).As complicações mais sérias da febre tifóide são a hemorragia e as perfurações intestinais, estas acompanhadas de dor açuda, rigidez abdominal e peritonite. Além disso, podem ocorrer tromboflebite, pneumonia, colecistites, osteomielites, meningites e infecção secundária de qualquer órgão.Com o advento dos antibióticos (têm sido utilizados amplamente o cloranfenicol e a ampicilina), diminuiu bastante a mortalidade por febre tifóide.A profilaxia inclui a vacinação, nos casos em que há perigo de contágio. Os pacientes são isolados e os portadores crônicos controlados e impedidos de manipularem alimentos. Geralmente, um ataque de febre tifóide confere imunidade por toda a vida, não sendo muito raro, entretanto, um segundo ataque.
Paratifóides e salmoneloses
Enfermidade mais branda, a febre paratifóide é causada freqüentemente por Salmonella paratyphi A , S. paratyphi B e S. paratyphi C. Embora seja impossível distingui-la 

clinicamente da febre tifóide (são

necessários alguns exames laboratoriais), sua evolução vai se processando mais rapidamente e causa menor mortalidade.Além das espécies de salmonelas responsáveis pelas febres tifóide e paratifóide, existem outras causadoras de salmoneloses no homem. São parasitas do tubo digestivo humano e de animais (daí o nome de “enterobactérias”), no qual causam  um quadro de gastroenterocolite aguda, comumente diagnosticada pelos leigos como “intoxicação alimentar”. Veiculadas por alimentos e água contaminados, essas salmonelas atingem o intestino delgado do homem, onde se instalam e se multiplicam. Em crianças e pessoas em precárias condições de saúde pode assumir características extre
mamente graves e mesmo levar à morte. As salmoneloses são bastante freqüentes no Brasil, mesmo em regiões mais desenvolvidas, em virtude das deficientes condições que envolvem tanto o controle de alimentos, como também o dos manipuladores.

O paciente pode sarar espontaneamente; entretanto, constitui prática médica tratá-lo com antibióticos de largo espectro como o cloranfenicol e a ampicilina.

VEJA TAMBÉM: Febre: Imunolo- gia; Infecciosas, Doenças; Laboratório, Exames de; Microbiologia; Parasitismo; Tifo; Vacinação.
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Tintas e Vernizes

Produtos líquidos empregados para proteger a superfície de obje
tos e melhorar sua aparência, as tintas (opacas) e os vernizes (transparentes) dividem-se em três grandes grupos.O primeiro é o das lacas, nas quais a formação e o endurecimento da película de tinta ou verniz se processa por evaporação do solvente, e é exemplificado pelo esmalte de unhas (uma laca nitroce- lulósica plastificada).Outro grande grupo é formado pelas, tintas a óleo e esmaltes sintéticos,' onde a formação e o endurecimento da película podem decorrer de reação química dos componentes (em contato com o oxigênio do ar), como ainda de secantes do próprio produto ou de umidade e temperaturas elevadas. Pertence a esse grupo o esmalte sintético de estufa, utilizado na pintura de automóveis sob temperaturas superiores a 140° C.Um terceiro grupo é constituído das tintas a emulsão aquosa, em que a película se forma pela coagulação de uma emulsão após se evaporar a água nela contida: um exemplo é constituído pelas tintas de látex para parede, onde a evaporação da água faz coagular o látex de acetato de polivinila.

Componentes
O principal componente de uma tinta e o aglomerante ou filmógeno, formado nas lacas pela resina em solução, em tintas óleo-resinosas por oleos secativos ou resinas sintéticas, e nas tintas de emulsão peloÍiolímero disperso em gotas na so- ução aquosa.Junto com os solventes e diluen- tes, o aglomerante forma o veículo da tinta; em vários tipos de vernizes modernos, grande parte do solvente contribui para a formação da película (trata-se dos chamados solventes filmógenos”, emprega dós nos vernizes poliésteres para madeira). Além de outros aditivos, como os secantes, a tinta possui também o pigmento*, material pulverizado que, estando disperso no veículo, confere ao produto sua cor característica.Numa tinta branca, as partículas de pigmento refratam e refletem alta porcentagem da luz, que incide sobre a película, ocultando assim o material pintado: essa propriedade costuma ser chamada de “poder de cobertura”, e depende da diferença de índices de refração entre o veículo e o pigmento, do estado de divisão das partículas deste último e também das proporções relativas de pigmento e veículo. Além disso,

fiarte do pigmento pode entrar na ormação da espessura da película: são os pigmentos não-recobridores ou diluentes minerais, que se distinguem, desse modo, dos pigmentos colorantes.Os vernizes costumam utilizar também outro tipo de pigmento não-recobridor, chamado “carga”,

cujo papel consiste principalmente em aumentar a densidade para re
duzir o preço de custo.

Resistência das tintas
Entre os fatores que impedem uma tinta de envelhecer, desta- cam-se as propriedades do pigmento e do aglomerante. Tintas acrílicas e alquidicas de estufa são as que mais resistem ao amareleci- mento que decorre de exposição ao sol; existem tintas resistentes ao calor, como as silicônicas, e resistentes a ácidos, como as epoxipoliure- tânicas. Mas as tintas devem ter também propriedades mecânicas (aderência, flexibilidade, dureza e resistência a impacto), propriedades químicas (resistência a corrosão, sobretudo pelo uso de pigmentos protetores do ferro, como o zarcao e o zinco metálico em pó) e propriedades antimofo e antivege- tativa (para impedir a formação de cracas nos cascos de navios).Para comparar as tintas, utili zam-se diversas medidas: viscosidade (resistência ao escoamento dos fluidos), peso específico (medido pela concentração de pigmento), poder de cobertura (opacidade relativa), brilho (intensidade de luz refletida), cor (medida por comparação visual ou com espec- trofotômetro), fineza (grau de dispersão dos pigmentos) e teor de não-voláteis (concentração de resinas e pigmentos, após evaporação total de solventes e diluentes).

Vernizes
Os aglomerantes são formados por compostos orgânicos, o que permite distinguir os compostos en- vernizantes e também os vernizes e esmaltes cerâmicos (nos quais o cozimento a temperaturas elevadas —  de 700°C a 900°C — resulta em uma película com um típico efeito decorativo).Há três tipos importantes de produtos envernizantes, caracterizados pela natureza do aglomerante: os
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Embora existam numerosos vernizes e tintas, a maquinaria empregada nas indústrias que os fabricam é bastante simples: inclui basicamente agitadores, misturadores e moinhos (para desagregar os aglomerados de pigmentos), além de caldeiras para o tratamento a quente dos óleos e resinas naturais e sintéticas.
Processos de pintura

Matéria-prima fundamental nas tintas, o pigmento pode ser praticamente constituído por todo e qualquer material colorido: substâncias inorgânicas (pedras e terras), químicas e metálicas, e também materiais orgânicos, como cascas de plantas e excrementos de animais. (Contudo, há cores que não são formadas por pigmentos e sim por corantes, em vernizes coloridos, como os utilizados para recobrir a superfície de jóias.) Os principais veículos que conduzem os pigmentos são a água, os óleos secantes e as emulsões que possuem componentes oleosos ou aquosos.Essa variedade de pigmentos é explorada para obter a ampla gama de tintas usadas na pintura, baseadas em diversos procedimentos. Assim, na aquarela, a coesão do pigmento é dada pela goma arábica ou algum outro agente solúvel em água; semelhante à aquarela, o guache contém outra substância (como a argila ou barita) para dar corpo à tinta. O afresco* é outro importante processo de pintura, no qual as cores são aplicadas diretamente sobre uma camada de gesso recém-aplicada na parede, pene- trando-a e confundindo-se com ela. Sob a denominação de “têmpera”, acham-se englobados numerosos preparados que consistem em geral de componentes oleosos e aquosos em emulsão. Têmperas podem ser obtidas por gema e/ou clara de ovo, por misturas de água, cola e pó colorido, e por emulsões de cera e resina amolecida. Um método muito utilizado no passado consistia em misturar os pigmentos com cera de abelha —  fundida e misturada com um pouco de resina — , “queimando” a pintura acabada por meio de um ferro aquecido (o efeito visual é semelhante ao da pintura a óleo). Na técnica conhecida como “pastel”, o pigmento é misturado à argila ou ao pó de giz aglomerado com goma, sendo a composição, às vezes, endurecida 
com cera.Empregadas nos séculos XV e XVI juntamente com a têmpera, as tintas a óleo podem ser aplicadas em grande numero de superfícies (vidro, papel, metal, couro e outras), e seu uso universalizou-se quando, a partir do século XVIII, passou a ser armazenada em tubos metálicos que mantinham o pigmento sempre úmido. Recentemente, contudo, os pintores passaram a utilizar compostos plásticos de natureza sintética e produzidos por polimerização, como o polivi- nilacetato e as resinas acrílicas.
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óleo-resinosos (à base de secativos), os sintéticos (à base de resinas sintéticas) e os celulósicos ( à base de derivados de celulose); um tipo menos importante compreende os vernizes betuminosos ou negros, que não contêm pigmento e cuja base é constituída de produtos betuminosos, como asfalto, pixe e betume. Nos aglomerantes óleo-resinosos, como os óleos de rícino, coco e peixe, ocupa um papel importante o óleo de linhaça; na fabricação de aglomerantes sintéticos, emprej>a-se grande número de resinas sintéticas,e novos tipos vêm sendo experimentados. As resinas alquídicas são bastante usadas, 
bem como as poliuretânicas e sili- cônicas, enquanto a resina nitro-ce- lulósica é o componente básico dos aglomerantes nitrocelulósicos. Na diluição do veículo, a água vem sendo utilizada em proporção crescente, possuindo algumas das propriedades mais importantes nos vernizes: não é inflamável nem venenosa e custa muito pouco. Entra, por exemplo, nas tintas de emulsão aquosa (à base de emulsões ou dispersões em água de resinas sintéticas ou óleos). Sob o nome de, “tintas de parede laváveis” (látex),esses produtos são muito empregados na decoração de residências (nesses casos, a água não constitui um solvente, mas sim um diluente, pois diminui a viscosidade da tinta sem dissolver a resina).

Aplicações
Junto com os aglomerantes, os pigmentos formam o resíduo seco de uma pintura. Incluem principalmente os pigmentos minerais, formados por compostos químicos inorgânicos, e os pigmentos orgânicos, que incluem as lacas. (De importância especial são os pigmen

tos metálicos, constituídos por pós de metais* ou liga.)
Às diferentes finalidades correspondem distintos tipos de vernizes: a chamada “pintura de fundo” tem a função de aderir bem à superfície onde é aplicada; a pintura a esmalte deve ser agradável à vista, 

durável e brilhante (ou opaca); a pintura antiferrugem contém pig

Os vernizes passam pela autoclave antes de serem diluídos em solventes. 
Entre esses últim os, a água vem  sendo usada em  proporção crescente.

mentos que inibem a corrosão dos metais; a pintura antivegetativa ou contra cracas, para cascos de navios, deve conter venenos que impeçam o florescimento de fauna e flora marinhas na zona pintada; vernizes isolantes encontram uso

na indústria eletrotécnica para proteção; esmaltes a estufa visam a proteger e decorar geladeiras, automóveis, etc.;o verniz ouro é muito empregado no interior de recipientes destinados a conservas alimentícias.

0  verniz não só m elhora a aparência da m adeira como tam bém  a protege contra agentes corrosivos. (A cim a, apare
cem  duas etapas de aplicação do verniz a álcool.)

VEJA TAMBÉM: Pintura; Pig
mentos.
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Renunciando à disciplina form al, T intoretto  fundiu o estilo pictórico de Veneza com o Maneirism o rom ano. ("São M arcos Liberta um Escravo".)

Tintoretto

Nascido em Veneza, em 1518, Jacopo Robusti tornou-se conhecido pelo nome de Tintoretto, por ser, presumivelmente, filho do tintureiro Batista Robusti. O talento precoce possibilitou-lhe a admissão de aprendiz no atelier de Ticiano*, ue o despediria por sentir ciúme e seus excepcionais dotes artísticos. Tintoretto prosseguiu sozinho, demonstrando grande interesse pe

los trabalhos de Michelangelo*. Caracterizava-se pela rapidez com que pintava, o que lhe valeu uma vasta produção.Sua formação artística deu-se durante um período de crise. A Igreja acabara de sofrer o golpe da Reforma* e os Estados italianos haviam perdido a supremacia econômica, com a península invadida
Sir tropas espanholas e francesas, esse modo, abalaram-se os alicerces da cultura renascentista e surgiu nova corrente artística: o Maneirismo*.Tintoretto, o maior expoente da nova corrente, manifestou-a distribuindo irregularmente o espaço

pictórico, numa renúncia à concentração disciplinada das formas e desvalorizaçao da figura singular em favor do conjunto. A quebra da simetria, da harmonia e da placidez clássicas causou impacto. E a idéia, interpretada e pintada mais subjetivamente, influenciaria El* Greco, Van* Dick, Rubens*, Velás- quez* e Goya*.
As primeiras fases

Sua primeira obra importante, São Marcos Liberta um Escravo 0 5 4 8 ), realizada para a Escola de São Marcos, mostra certos traços da arte clássica romana, mas revela

pormenores estilísticos maneiristas. Essa obra, juntamente com A dão e Eva  e Caim e A bel (1550-1553), pertence a uma primeira fase, que foi influenciada por uma viagem a Roma: os princípios estilísticos fundamentais prendiam-se á forma plástica e a grupos de personagens.Numa segunda fase começou a trabalhar para a Escola da Santíssima Trindade. Sua pintura tornou-se mais livre, a composição assumiu caráter monumental, com o espaço distribuído ao estilo manei- rista e os elementos colocados arbitrariamente. São desse período a Criação dos Animais (1550/511, Vulcano, Vénus e M arte (1550),
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M adona no Jardim  e São Jorge e o Dragão (1550/60).
A maturidade do artista

Entre 1560 e 1562, as grandes produções de Tintoretto para a Escola de São Marcos demonstram pleno domínio pictórico. A liberdade de composição foi utilizada para criar efeitos que realçam formalmente as personagens dentro da cena. Místico, transformou o irreal em supraterreno.Não foi compreendido por seus contemporâneos, dos quais se afastou caaa vez mais. Esse comportamento fez com que fosse classificado como “o espírito mais extravagante e fantástico que jamais teve a arte pictórica”.No Reencontro do Corpo de São M arcos (1562), Tintoretto criou uma atmosfera de inquietude, através da iluminação. O espaço pictórico, transformado num corredor estreito, profundo e sem saída, tinha ao fundo uma cripta iluminada por uma tocha. A cena principal desenrolava-se na parte inferior da tela e continha a luz proveniente do 
corpo do santo, as demais figuras na obscuridade; sobre a cripta, pinceladas rápidas e inconscientes, com efeito de irrealidade.O segundo estágio dessa fase é representado pelos quadros feitos para a Escola de São Roque (1576/87), depois de um inexplicável período de inatividade. Eles constituem uma das maiores séries de pintura religiosa, com espírjto místico comparavel ao das criações da Idade Média, concentrando quase todo o cosmo bíblico e cris- tao-dogmático. Para esse artista, os mistérios religiosos eram insondáveis e os fatos bíblicos (anunciação, visitação, batismo de Cristo), complexos episódios da redenção. Na Ascensão, as formas esquematizadas dos apóstolos tencionariam pôr em relevo a representação de Cristo como realidade única, numa paisagem onde tudo manifesta falta de substância. E o Batismo de Cristo mostra a utilização ainda mais evidente da representação vaga e esquematizada, que visa a realçar a outra parte da cena, pintada com vigor. Um dos melhores exemplos dessa técnica é o grupo de cavaleiros do fundo da A doração dos Magos, pintada quando o artista se dedicava à decoração da Escola.Nos últimos anos, a arte de Tintoretto aproximou-se do Barroco*. A interpretação dogmaticamente infalível dos relatos bíblicos seria conseqüência da Contra-Reforma. As cenas de Fuga do Egito (1577) e Santa Maria Egipcíaca transfor maram-se em mitologia e cosmografia. A figura humana quase desaparece nos cenários de paisagens ideais e sem realidade. Porém, mesmo quando as proporções que lhe serviam de medida são imensas, nunca chegam a ultrapassar, em valor, o elemento humano.Tintoretto morreu pintando, a 31 de maio de 1594.

VEJA TAMBÉM: Maneirismo;Medieva/, Arte; Renascença. "Cristo D iante de Pilatos” foi um dos vários trabalhos que o pintor realizou para a Escola de São Marcos.
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Titânio, 
Subgrupo do

O titânio (Ti, Z =  22), o zircônio (Zr, Z =  40) e o háfnio (Hf, Z =  72) constituem o subgrupo do titânio, que pertence ao grupo dos elementos de transição. Sao metais que apresentam pontos de fusão e ebulição muito elevados. Comum na natureza, mas distribuído dispersa- mente, é difícil encontrar depósitos que justifiquem economicamente a sua exploração. Além disso, seu processamento metalúrgico é complexo e caro.Em seus compostos pode apre- sentar-se nos estados de oxidação +  2, + 3 , + 4 . Os íons de titânio II e III são coloridos e fortes agen tes redutores; oxidado em solução aquosa, no íon Ti3+  forma o ion titanila, T i0 2 +  . O dióxido de titânio ou titânia (TiO,), que se apresenta no estado + 4 , é aproveitado como pigmento* nas indústrias de tintas* e cosméticos, devido a sua capacidade de cobertura. De dureza não muito elevada, tem brilho maior que o do diamante; é usado também como gema artificial, além de se prestar à indústria cerâmica*, à de papel* e de borracha*. Sua cor é azulada, tornando-se amarelada no aquecimento. O uso do titânio só não é amplamente difundido devido as dificuldades técnicas de seu processamento metalúrgico, que o tornam caro.
Propriedades e aplicações

As propriedades mecânicas do titânio dependem muito de sua pureza. Devido à facilidade de reação com hidrogênio*, nitrogênio*, oxigênio*, e carbono*, é difícil a obtenção do elemento puro, estado em que é maleável e tem dureza 73 na escala Brinell. O titânio comercial (com dureza que oscila entre 200 e 300, na mesma escala) tor- na-se frágil quando possui pequenos teores de gases dissolvidos. O elemento apresenta resistência à corrosão comparável à dos aços* inoxidáveis (Cr-Ni); é atacado lentamente por ácidos nítrico concentrado e sulfúrico* diluído. Sua resistência à oxidação (ao ar) mantém-se até cerca de 500° C; em temperaturas mais elevadas, a absorção de nitrogênio e oxigênio, para a formação de óxidos e nitre- tos, torna-se acelerada. A alta resistência à oxidação apresentada até os 500° C deve-se à formação, localizada na superfície externa do metal, de óxidos complexos que possuem, além de grande estabili- dade_ química, impermeabilidade e aderência superficial.O titânio é muito usado na indústria aeronáutica e aeroespacial por combinar elevada resistência mecânica com baixo peso e resistência à corrosão e ao calor. Também é usado nas indústrias químicas, petroquímicas e na prótese ortopédica, para implantação cirúr
gica no corpo humano.Além de produzir refinamento de

O titânio (no alto em  rocha natural) apresenta duas form as alotròpicas: uma 
hexagonal e outra cúbica centrada. A oxidação produz o dióxido de titânio  
ou rutilo, encontrado geralm ente no interior de cristais de quartzo, na form a  
de agulhas finas que ali se entrecruzam  (em baixo).

estrutura em certos aços e formar carbetos e nitretos de alta dureza, é empregado na forma de ferro-titâ- nio como desoxidante enérgico do aço. Cristais de titanato de bário sao usados em aparelhos de ultra- som, por poderem transformar energia sonora em elétrica.
Os modos de produção

Os minerais de titânio são abundantes em quase toda a crosta da Terra; deles destacam-se como fontes comercialmente importantes a ilmenita (F e0 .T i0 2) e o rutilo TiOj). A primeira encontra-se geralmente associada a minério de ferro, sobretudo magnetita e hema- tita; trata-se de um minério de concentração fácil e o tratamento dos concentrados para a extração do metal não apresenta dificuldades de monta. O rutilo, depois da ilmenita, é o mineral mais importante para a obtenção do titânio; ocorre freqüentemente em depósitos arenosos (principalmente na Austrália e no Brasil), nas praias ou perto delas, originários de rochas que sofreram decomposição causada pela ação do mar.O titânio metálico é obtido pela redução do tetracloreto de titânio, a partir da cloração dos concentrados do minério à temperatura aproximada de 700°C, quando o TiCl4 se encontra na forma gasosa (seu ponto de ebulição é 136°C). Se o minério utilizado for a ilmenita, ocorre ainda formação de cloreto férrico, que também é volátil, e exige uma posterior operação de separação dos dois_ cloretos durante a condensação. Por isso, usa-se mais o dióxido de titânio para a cloração.A mistura do concentrado com coque é aglutinada com pixe de carvão, e depois briquetada; os briquetes são aquecidos a cerca de 800°C, na ausência de ar. A massa dura e porosa é então carregada em um clorador —  forno elétrico tubular vertical que utiliza elétrodos de grafita; a energia elétrica que passa através da carga é que produz o aquecimento.

C om  elevada resistência mecânica e baixo peso, o titânio é am plam ente aplicado na indústria aeronáutica.
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No Brasil, a produção do dióxido de 
titânio —  pigm ento usado em ver
nizes e alvejantes —  iniciou-se em  
escala industrial na Bahia.

Durante a cloração, em que o cloro é injetado por orifícios laterais, as impurezas transformam-se em cloretos. As principais contaminações do TiC!„ são SiCl4, FeCl4, Cl e V. Em seguida, o tetracloreto sofre um processo de infiltração em cerâmica porosa ou carvao ativado, para que se elimine a maior parte do FeCl3 sólido. Após a filtração, separam-se outros cloretos voláteis e oxicloretos, através de destilação fracionada.Purificado, encaminha-se o tetracloreto para a etapa de redução, resultando o Ti metálico. Comercialmente, a redução é efetuada por meio do processo K roll: utiliza-se como redutor o magnésio metálico ou, mais raramente, o sódio* ou cálcio metálicos.A reação de redução é exotér- mica e processa-se à temperatura de 800/900°C. No reator Kroll —  recipiente de aço — são colocados lingotes de magnésio sólido. Após se fechar a câmara, o ar é removido e o reator preenchido com argônio —  gás inerte destinado a evitar a oxidação do titânio ou do magnésio, durante o processo de redução. O magnésio funde-se, enquanto o tetracloreto de titânio é admitido numa vazão tal que a temperatura não ultrapasse 1 000°C. Ô titânio forma-se como esponja metálica, e como produto de reação obtém-se também cloreto de magnésio líquido, que é decomposto eletroli- ticamente na própria usina, tanto para a produção do magnésio metálico usado como redutor, como para a do cloro empregado nos clo- radores. Parte do cloreto de magnésio é retida na esponja de titânio e sua remoção é realizada por destilação a vacuo. A esponja fica contaminada principalmente por magnésio, cloro, ferro, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono.

Para se conseguir titânio mais puro e na forma de blocos de metal, a esponja é prensada, formando-se barras que depois são sinterizadas sob vácuo. Essas operações visam  a dar resistência mecânica e consistência ao metal para a próxima etapa: o refino. A compactação e sinterização assemelham-se a processos de metalurgia* do pó.As barras sinterizadas de titânio servem de elétrodos em um forno do tipo de elétrodo consumível sob vácuo, onde se dá o refino: os elétrodos fundem-se eletricamente e solidificam-se com pureza bastante elevada em um cadinho metálico, resfriado a água. O uso do cadinho é sempre necessário durante a fusão : o titânio apresenta alta reativi- dade no estado líquido, atacando todas as espécies conhecidas de re- fratários*, o que limita a sua aplicação tecnológica.O lingote obtido após o refino apresenta 99,5% de titânio, existindo impurezas com teores máximos de 0,2%; é a forma mais flexível encontrada comercialmente.
Zircônio e háfnio

Descoberto pelo cientista alemão Klaproth, em 1789, o zircônio tem seu nome derivado do minério de que é extraído: zircão. Metal semelhante ao aço, queima em contato com o ar quando em forma de pó; no estado compacto, fica apenas embaçado.Suas propriedades químicas são semelhantes às do háfnio, elemento que freqüentemente substitui o zircônio em seus cristais. Extraído do zircão (Z rSi04) e da badeleíta (Z r0 2), o zircônio reage somente com ácidos concentrados (sulfú- rico, fluorídrico e água-régia). Quando aquecido, tem a propriedade de absorver grandes quantidades de hidrogênio. Usado geralmente em ligas com ferro (ferro-zircônio), e obtido pela redução de tetracloreto de zircônio (ZrCl4) com magnésio líquido.Em geral seus compostos apresentam número de oxjdação + 4 .  Os mais importantes são o dióxido (ZrOj), usado como isolante para altas temperaturas, o tetracloreto e o zircão (silicato), empregado em joalheria. Possui grande tendência a formar íons complexos, sobretudo com flúor. Existem também compostos com número de oxida ção + 3 ,  embora em menor quantidade e bastante instáveis. A separação de zircônio e háfnio é realizada através de seus sais complexos, por diferença de solubilidade.A descoberta do háfnio, em 1922, deve-se ao holandês Coster e ao húngaro Hevesy.E um elemento relativamente raro na crosta terrestre. Como o cádmio, é usado em reatores nucleares, para o retardamento das reações, dada sua capacidade de absorção de nêutrons. Seus compostos apresentam quase sempre número de oxidação +  4; outros estados ocorrem apenas em complexos de baixa estabilidade.

V E JA  T A M B É M : M eta ls, M e ta lurgia; Siderurgia.

Num  m étodo com um  de preparação do dióxido de titân io , ferro e titânio  
são transform ados em  sulfatos solúveis e separados em  grandes filtros.

O zircão, um silicato, è o mineral mais usado na extração do titânio.



Líder operário preso várias vezes na juventude, T ito com andou os guerrilhei
ros iugoslavos na luta contra os nazistas. (Fotos de 1 92 8  e 1942 .)

Tito

A história de Tito (cognome de Josip Broz) confunde-se com a da Iugoslávia desde a Segunda* Guerra Mundial. Guerrilheiro, fundador do Exército e do Partido Comunista iugoslavos, primeiro-mi- nistro e presidente, foi o promotor da política de autogestão das empresas do país e um dos principais responsáveis pela unidade da República Iugoslava.No plano internacional, Tito defendeu o nãq-alinhamento com as grandes potências, destacando-se entre os líderes do chamado Terceiro Mundo.Josip Broz nasceu a 25 de maio de 1892 em Kumrovec, localidade 
próxima a Zagreb, na Croácia (na epoca pertencente ao Império Aus- tro-húngaro). Filho de camponeses pobres, concluiu o curso primário e, para que pudesse trabalhar como operário metalúrgico, mudou-se para Zagreb, local onde aderiu ao Partido Sindical e Social-Demo- crata da Croácia.Cumpria o serviço militar quando eclodiu a Primeira* Guerra Mundial: enviado a combate, foi ferido e preso pelo Exército czarista (1915) e enviado a campos de trabalhos forçados (de onde fugiu 
duas vezes).

Participante das manifestações de julho de 1917 na Rússia, alistou-se, no ano seguinte, na Guarda Vermelha Internacional para combater ao lado do Exército Vermelho. Nessa época, casou-se com Pe- lagya Belousova, de quem se divorciaria em 1935.
Clandestinidade

Conforme esperava a geração de Josip Broz, o fim da guerra trouxe o colapso do Império Austro-hún- garo: em seu lugar foi fundado, em 1918, o “Reino dos Sérvios, dos Croatas e dos Eslovenos”, sob a dinastia dos Karageorgevitch.Em 1920, Josip Broz retomou a seu país, trabalhando como operário e participando da fundaçao do Partido Comunista da Iugoslávia. Tornou-se secretário do Comitê Provincial do Sindicato dos Operários Metalúrgicos; foi preso várias vezes e, em 1928, sentenciado a cinco meses de prisão por “trabalho partidário ilegal”. Quando libertado, liderou muitas manifestações de protesto contra o assassínio de líderes e deputados comunistas. Dessa maneira, viu-se forçado a viver e atuar na clandestinidade. Isso lhe valeu nova prisão: indiciado com mais quinze pessoas foi condenado a cinco anos por “propaganda comunista”.Durante o período de reclusão, juntamente com outros presos políticos, fez da cadeia um centro clan
destino de estudos políticos e so

ciais. Ao voltar à atividade (1934), usando vários cognomes (inclusive o de Tito), tomou-se membro do Comitê Provincial do PC na Croácia. Em 1936, ajudou a organizar, em Paris, o recrutamento para as Brigadas Internacionais que lutavam na Guerra Civil Espanhola* ao lado dos republicanos. Apesar de atividades como essa, opôs-se a que o comitê central continuasse radicado no exterior e, em 1937, nomeado secretário geral do partido, transferiu a sede do comitê para Zagreb, de onde, afirmava, poderia dirigir as lutas populares.
A resistência

No outono de 1940, realizou-se, secretamente, em Zagreb, o Primeiro Congresso do Partido Comunista, no qual se previu o envolvimento da Iugoslávia na “guerra imperialista”. No encerramento deste, Tito declarou que o congresso seguinte seria realizado numa Iugoslávia livre, sob a direção do partido.A primeira previsão cumpriu-se logo: o governo iugoslavo decidiu aliar-se ao Eixo a 25 de março de 1941. Face à forte reação popular, o governo foi derrubado, mas a 6 de abril de 1941 as tropas de Hi- tler* e Mussolini* invadiram _o país, conseguindo sua capitulação em 12 dias e impondo-lhe um governo títere.
O Partido Comunista estava preparado para organizar uma resis

tência eficiente: fundada por Tito, a Frente de Libertação Nacional organizou grupos de sabotagem e destacamentos de partisans (guerrilheiros). No desenrolar da guerra, as forças de Tito cresceram até formar um verdadeiro exército, obtendo inclusive o reconhecimento dos aliados na Conferência de Teerã, em 1943.Subordinando sempre a estratégia militar à política, Tito apelou à união dos diversos grupos étnicos e religiosos para que participassem da resistência ao invasor e dirigiu a formação do Conselho Antifascista de Libertação do Povo da Iugoslávia (1942), defendendo também a implantação de uma república federada que englobasse as várias nacionalidades.Em conferência realizada a 29 de novembro de 1943, o Conselho Antifascista de Libertação converteu-se em poder legislativo e executivo do governo provisório constituído sob a presidência de Ivan Ribar, com Tito como marechal e ministro da Defesa.Sustentando essa campanha política, o Exército Popular de Libertação ofereceu incessante combate as forças alemãs e a seus aliados internos, os ustachis (fascistas croatas). Foram numerosas as tentativas alemãs de eliminar a resistência iugoslava. A mais espetacular dessas tentativas foi o ataque de pára-quedistas ao quartel-general partisan  em Drvar, no dia 25 de setembro de 1944.



1 2 4  Tito

Defensores da frustrada reforma política tcheca aclam aram  Tito (1 96 8 ).

Nos combates frontais do final da guerra, o Exército Popular lutou vários dias sem ajuda dos aliados e, com cerca de 800 000 homens, fez 200 000 prisioneiros.
Política independente

Em agosto de 1944, Tito conferenciou na Itália com o comandante-chefe aliado no Mediterrâneo e com Winston Churchill*, primeiro- ministro inglês; semanas depois visitou Stálin , informando-o de suas conferências e discutindo o futuro da Iugoslávia. E as tropas do Exército Vermelho e de Tito entraram em Belgrado em outubro de 1944.A 7 de março de 1945, Tito foi eleito primeiro-ministro e coman- dante-chefe do Exército iugoslavo, visitando Moscou oficialmente em abril do mesmo ano. Em agosto de 1945, o conselho antifascista proclamou a Assembléia Provisória do Povo da Iugoslávia Federal e Democrática; a República, que foi proclamada em 29 de novembro (com Tito como primeiro-ministro), incluía também seis repúblicas federadas: Sérvia, Croácia, Eslovê- nia, Bósnia-Herzegovina, Montene- gro e Macedônia.Finda a guerra, o estabelecimento de um regime socialista, a tomada de Trieste e a expulsão da força aérea norte-americana deterioraram as relações de Tito com o Ocidente. Assinando tratados de amizade com as democracias populares (socialistas) e dando seqüen- cia aos compromissos com países capitalistas, Tito perdeu as simpa tias de Moscou. E, enquanto na maioria dos países da Europa oriental a extinção do nazismo* e a ascensão dos partidos comunistas resultaram da presença de tropas soviéticas, na Iugoslavia o papel principal foi desempenhado pelo Exército de Libertaçao e pelo Par 
t ir lo  f n m iin iç t í i  lo rn l.  F.rríi fn i um a
das causas da independência mantida por Tito diante da URSS: “A

marca do comunismo iugoslavo é ter suas origens nas serras e florestas, e não ter sido importado de Moscou”.Com boicote econômico ordenado por Stálin, a Iugoslávia aceitou ajuda dos Estados Unidos, por acordo assinado em novembro de 1951. A partir dessa época, cresceram os contatos com o Ocidente.A morte de Stálin permitiu uma reaproximação com a URSS (1955). Contudo, a Iugoslávia permaneceu independente em sua política interna e externa, mantendo-se equidistante das principais potências. A chamada “terceira posição”, dos neutralistas ou não-ali- nhados, encontrou em Tito um de seus defensores e líderes, ao lado de Jawaharal Nehru*, da índia, e Ab- del-Nasser*, do Egito. Duas das primeiras conferências dos países não-alinhados realizaram-se em Belgrado, em 1961 e 1963 (a de 1962 foi no Cairo). Na conferencia de 1973, em Argel, foi ainda destacada a atuação de Tito.Tito foi o primeiro a condenar a invasão da Tchecoslováquia por tropas do Pacto de Varsóvia, em 1968. Colocou em prontidão as Forças Armadas de seu país, temendo uma possível incursão soviética. No entanto, em 1972 seria recebido no Kremlin para ser agraciado com o Prêmio Lênin da Paz.A Constituição da República Socialista da Iugoslávia estabeleceu o máximo de quatro anos para os mandatos de qualquer posto eletivo e de oito para a presidência da República. Mas abriu uma exceção: Tito é considerado presidente até a morte, pelos méritos de fun dador e mantenedor da República.

VEJA TAMBÉM: Comunismo; Guerra Fria; Iugoslávia; Neutra- lismn: Política Internacional; Segunda Guerra Mundial; Socialismo.

Tocqueville

O escritor político francês Alexis Henri Charles Maurice Clérel de Tocqueville nasceu em Verneuil a 29 de julho de 1805. Era filho do Conde de Tocqueville, que descendia da antiga nobreza normanda.Ingressou, no ano de 1827, como juiz auditor no tribunal de Versalhes. Quando eclodiu a revolução de 1830 (que expulsou o ramo primogênito dos Bourbons), ocupava o cargo de prefeito de Seine-et- Oise. A ascensão dos Orléans retirou-lhe as possibilidades de fazer carreira, além de acentuar sua preocupação em relação ao destino que teriam as sociedades européias, grandemente agitadas desde 1789 por constantes revoluções e rebeliões políticas.Na época, debatia-se a reforma das prisões francesas, e o sistema penitenciário dos Estados Unidos era tomado como modelo. Tocque

ville viveu na América (1831-32) e além de estudar o sistema penitenciário americano “in loco , dedi- cou-se ao exame das questões políticas e sociais que se relacionavam direta ou indiretamente com as correlatas francesas —  achava que a nascente sociedade americana já resolvera problemas que preocupavam a Europa há mais de quarenta anos.
Democracia

Suas observações permitiram-lhe escrever, entre 1832 e 1834, D e la Dém ocratie en Amérique (Da D emocracia na América), cujos dois primeiros volumes foram publicados em 1835._ Na primeira parte, trata da influência da democracia nas instituições e nos costumes políticos americanos. Na segunda, fala de sua influência sobre idéias, sentimentos e hábitos particulares dos estadunidenses. A essas duas partes acrescentou oito capítulos onde a América aparece apenas como pretexto e seu tema é diretamente a sociedade política de um modo geral.

O igualitarismo político foi o tem a  central da obra de Alexis Tocqueville.
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Em 1836, Tocqueville viajou para a Inglaterra, onde foi muito bem recebido, em função de suas posições aristocrático-liberais, e iniciou um relacionamento duradouro com alguns membros do Partido Liberal.Dois anos depois, foi eleito para a Academia de Ciências Morais e Políticas e, em 1841, para a Academia Francesa. A partir de 1839, foi sucessivamente reeleito deputado. Por seu liberalismo, opunna-se a Guizot* na Assembléia. A revolução de fevereiro de 1848 levou-o à vice-presidência da Assembléia e, em 1849. ascendeu ao posto de ministro dos Negócios Estrangeiros. Contrário a Luís Napoleão Bonaparte*, Tocqueville afastou-se da vida pública após a deflagração do golpe de Estado do 18 de brumário.Em 1858 começou a publicar L ’Ancien Régime et la Révolution  (O Antigo Regime e a Revolução), obra que condensa suas meditações de doze anos a respeito da centralização do poder e que foi interrompida por sua morte, em Cannes, a 16 de abril de 1859.Suas obras completas, publicadas posteriormente por admiradores, incluem, além dos dois tratados, a intensa correspondência que estabeleceu com personalidades da época.
Igualdade

Tocqueville afirma que o fundamento da democracia é mais a igualdade do que a liberdade. A regulamentarão e canalização legal da condição igualitária e seu reconhecimento por todos constituem, para ele, os verdadeiros fundamentos da sociedade democrática.O nivelamento social, que já teria se consolidado nos Estados Unidos e se achava em processo na Europa, é apontado como o elemento que permitiria a emergência da sociedade democrática a partir 
dos escombros da aristocrática. Ainda que um pouco menos brilhante, segundo Tocqueville, a nova sociedade seria capaz de reduzir a miséria e a ignorância.O igualitarismo, no entanto, acarreta alguns males. Nos Estados Unidos, segundo Tocqueville, per- cebia-se um poder absoluto, que não era de todos, nem de um só —  o poder da maioria: “Seja qual for a insensatez da medida que vos atingir, tereis de submeter-vos a ela [à maioria]. Um dos males do Estado social democrático é pois a tirania da maioria, mesmo quando se escape do mal supremo —  o poder de um só”.Tocqueville afirma como outra importante característica de emergência do igualitarismo o desenvolvimento do individualismo, pois quando se quebra a longa cadeia que sobe do camponês ao rei, ocorre uma simultânea ruptura com os sentimentos tradicionais e aristocráticos de reciprocidade, de- votamento e sacrifício.Sob a suspeita de que poderes intermediários implicassem domínio de castas, o Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau*, e a D eclaração dos Direitos do Homemdos revolucionários de 1789, pretendiam o estabelecimento de um

Em algumas de suas obras, fez sérias observações sobre a dem ocracia e os

Tocqueville condenou o caráter tirânico da maioria no regim e am ericano.

costum es do povo norte-am ericano.

governo centralizado e forte que expressasse os interesses coletivos.Tocqueville diz que a centralização do poder é acentuada por guerras, revoluções igualitárias e, principalmente, pelo desenvolvimento industrial. Este faz com que surjam as classes capitalista e operária e confere ao Estado o poder de regulamentar as relações entre elas, permitindo também que o próprio Estado venha a se tornar industrial. Tocqueville prevê que um dia o Estado será “o chefe ou, antes, o senhor” de todos os industriais.
Liberdade

Os riscos da igualdade não impedem que Tocqueville entenda a sociedade democrática como capaz de conduzir a humanidade a um estado de suprema felicidade, pois ela encerra em seu próprio interior o contraveneno adequado para esses males: a liberdade (desde que igualmente regulamentada pela lei e por todos defendida).A liberdade de consciência e de associação e o poder do indivíduo de reger seu próprio destino o defendem contra empreendimentos despóticos do Estado. A liberdade política de constituir instituições locais, provinciais e municipais, e 
a liberdade comunal (cita o exemplo inglês) são por ele defendidas como o remédio contra o despotismo e contra o individualismo. Através de sua associação corn o governo central, essas instituições podem evitar as ineficiências e, mesmo, as ações perigosas do Estado. A associaçao e vinculação dos indivíduos a suas comunidades pode, sem restrições à igualdade, manter os sentimentos aristocráticos positivos de reciprocidade, de- votamento e sacrifício.

V E J A  T A M B É M : D e m o c r a c ia :  
Liberalismo.
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Togo

S U M Á R IO

Localização: África Ocidental 
Limites: A lto  Volta  (N); Golfo da 

Guiné (S): Daom é (L); Gana (0)
Superfície: 56  0 0 0  k m 2 
População: 1 9 5 3  7 7 8  (1970)
Cidades principais:

Lomé (capital, 148 443  hab.); S o-
kodé (3 0  100 hab.); P a lim é ............
( 2 0 9 0 0  hab. em 1973)

Id iom a: francês (oficial) e d ia le tos 
nativos

Religião: anim istas 105%); cristãos...
(20% ); m uçulm anos (15%).

Porto principal: Lomé 
Aeroporto principal: Lomé 
Rodovias: 7 0 0  km (1973 )
Ferrovias: 498  km (1973 )
Unidade m onetária: franco (CFA)

Em meados do século X IX, a Togolândia deixou de ser uma área indeterminada entre os Estados militares de Ashanti e Daomé, para entrar na história das disputas colonialistas entre as potências euro
péias.Em 1847, missionários e comerciantes alemães vieram a se estabelecer em território dos Ewe e Ane- 
cho.Algumas décadas depois (1884),Gustav Nachtigal, enviado do g o verno alemão, ofereceu “proteção” aos chefes dessas tribos. A proposta foi aceita pelos grupos que viviam no litoral, mas recusada pelos que habitavam o interior; expe dições militares logo esmagaram a resistência oferecida por estes últi
mos.Entre 1897 e 1899, a região foi reconhecida —  até mesmo pela França e Grã-Bretanha —  como protetorado alemão.Os colonizadores construíram três ferrovias para facilitar o acesso ao interior, e, através de Lomé, a capital do território, exportavam amêndoas oleaginosas, borracha, algodão e cacau.Durante a Primeira Guerra Mundial, tropas inglesas e francesas ocuparam o protetorado, ficando a metade oriental com a França e a ocidental com a Grã Bretanha.Essa partilha foi reconhecida pelo Tratado de Versalhes (1922), e logo depois a Liga das Nações transformava os dois territórios em mandatos dos governos de Paris e 
de Londres.A região ocidental passou, então a vincular-se à Costa do Ouro (atual Gana), enquanto a região oriental ligava-se a Daomé.

Depois da Segunda Guerra Mundial, os mandatos foram entregues à jurisdição da Organização 
das Nações Unidas, que logo co meçou a receber apelos da popula- A exploração de um a reserva de fosfato de 5 0  milhões de toneladas tornou-se uma atividade econôm ica básica.

Ocupado por alem ães no século X IX , e depois por franceses, o Togo tornou-se independente em  1960 .
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M as a econom ia ainda se concentra na exportação de produtos agrícolas tropicais, principalm ente para a França.

ção ewe para promover a unificação dos dois territórios. Temendo, porém, que os ewe adotassem uma 
política hegemônica sobre os demais grupos étnicos, a ONU recu- sou-se a atender tal reivindicação. Em plebiscito realizado mais tarde, no mandato britânico, a população decidiu pela união desse territorio com a Costa do Ouro (1956), para formar o Estado de Gana.Apesar da oposição do povo ewe, o mandato francês tornou-se uma república autônoma em 1956, e as primeiras eleições (realizadas em 1958, sob os auspícios da ONU), deram a vitória ao Comitê da Unidade Togolesa, liderado por Sylvanus Olympio.O país assim veio a adquirir, oficialmente, sua independência dentro da comunidade francesa em abril de 1960.Os primeiros anos da vida política da nova república foram marcados por agitações que culminaram no assassínio, em 1963, do presidente Sylvanus Olympio por nacionalistas ganenses que se opunham a uma integração entre os dois países e acusavam o governante togolês de proteger refugiados políticos da nação vizinha. Assumiu a presidencia Nicolas Grunitzky, líaer do Partido do Pro
gresso.Nesse mesmo ano, os togoleses aprovaram uma nova Constituição e confirmaram Grunitzky na chefia do governo. Grunitzky foi deposto, em 1967, pelo Exército, que entregou o poder ao Coronel Etienne 
Eyadema.Ao assumir, o Coronel Eyadema implantou uma política de integração nacional dissolvendo os quatro partidos existentes e equilibrando o orçamento nacional em 1970.Apesar de muitas manifestações de abandonar o cargo (em setembro de 1971 anunciou que não pretendia ser o único candidato às eleições de 1972) mantém-se no poder desde 1967, “no interesse supe
rior do povo”.De 73 para 74, o orçamento nacional aumentou em 20% e, em fevereiro de 75, representantes de 46 países reuniram-se na Convenção de Lomé e assinaram um contrato de crédito com o MCE (3,6 bilhões de dólares), válido até 1990.

A economia e os homens
A economia do país baseia-se na agricultura de exportação, e seus principais produtos por ordem de importância são: óleo de palmeiras, cacau*, café*, mandioca*, amendoim*. algodão*, amêndoa de coco e uma espécie de manteiga extraída da árvore denominada shea.A atividade típica do norte e dos planaltos é a criação extensiva de gado bovino, suíno e caprino, enquanto nas zonas litorâneas e ribeirinhas pratica-se a pesca em moldes tradicionais.As atividades industriais limitam-se ao beneficiamento do algodão e à fabricação de bebidas.A área mais promissora da economia é a mineração, pois o país dispõe de uma das maiores jazidas de fosfato do mundo —  localizada nas proximidades de Akoumé e es

timada em 50 milhões de toneladas

(1970) — , além de reservas de ferro, bauxita e cromita.Os serviços de saúde contavam, em 1970, com treze hospitais, ma- ternidades e duas unidades especiais para leprosos. Apesar da expansão das matriculas no nível do ensino elementar, a difusão da instrução em escala de massa é dificultada pelo uso do francês (apenas um sexto da população fala esse idioma).
Aspectos físicos

A faixa litorânea do Togo, arenosa e pouco acidentada, é despro

vida de portos naturais. Diversas enseadas e lagunas garantem o acesso ao interior.Por trás da região lagunar, esten- de-se o planalto de Onatchi, constituído de areias argilosas do Terciário, de comprimento reduzido (cerca de 65 quilômetros) e pequenas altitudes (inferiores a 90 metros). Mais para o interior ergue-se outro planalto, argiloso e ondulante, cujas elevações chegam a atingir 460 metros. Os pontos mais altos do território togoles situam-se além desse planalto, nas montanhas escarpadas que vão desde o norte até o nordeste e cujas altitu

des oscilam entre 600 e 1 200 me
tros.A noroeste do território surge uma meseta (180/300 metros de altitude) de formação rochosa que é drenada pelo rio Oti (afluente do Volta).A maioria dos rios do país desce das montanhas Togo-Atakora, na região central, e segue diretamente para o sul, onde desemboca na lagoa Togo (a mais larja da costa). Os cursos de água sao todos perturbados por numerosas cataratas, que impedem a navegação mas, por outro lado, garantem considerável potencial de energia hidrelétrica, em parte aproveitado pela usina de Kpmé, localizada nas proximidades de Palimé.O clima de modo geral é quente e úmido; nas montanhas Togo-Atakora, a temperatura média anual oscila entre 19°C e 22°C, enquanto no sul varia de 2 1°C a 3 1°C. A precipitação pluviométrica é menor no sul (762 milímetros anuais) e no extremo norte (1 040) do que nas proximidades das montanhas (1 295). As chuvas são mais intensas nos meses de maio, junho e setembro.Mais da metade da área do país é coberta de densas florestas (incluindo as populares plantações de teca iniciadas pelos alemães). Não obstante as queimadas e a utilização intensiva, as terras das zonas de floresta são mais propícias à agricultura que as das savanas. Em certas áreas, as chuvas favorecem o crescimento de árvores, como o baobá, e ao longo de todo o litoral arenoso estendem-se vastos coqueirais.

VEJA TAMBÉM: África.
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Tolerâncias e 
Ajustes

Na produção industrial seria ideal a fabricação de peças com dimensões rigorosamente invariáveis. No entanto, esse tipo de controle é praticamente impossível —  variações na matéria-prima, falhas em máquinas e ferramentas, erros humanos e outros fatores conduzem a_variações inevitáveis nas dimensões dos componentes produzidos.
Dessa maneira, tornou-se necessário criar sistemas que especificassem a tolerância admissível face aos desvios observados. Essas especificações, embora compatíveis com os métodos de fabricação e controle disponíveis, devem tornar possível a intercambialidade das peças componentes de um produto (o que não ocorreria caso suas dimensões fossem excessivamente irregulares).O desvio permitido a partir do valor exato desejado é a chamada “tolerância de fabricação” : trata-se da variação máxima permissível em uma dada dimensão.
A medida teoricamente exata de uma pe^a é a dimensão básica; a dimensão nominal, por outro lado, é um “arredondamento” empregado para finalidades práticas. Enquanto a dimensão básica* se encontra dentro do campo de tolerância (pretende-se que corresponda à dimensão real da maioria das peças), a dimensão nominal pode ser um valor inexistente, em relação às peças efetivamente produzidas. Por exemplo, se a dimensão básica é 25,04 e o intervalo de tolerância vai de 25,02 a 25,06 (o

que é simbolizado por 25 ^ q’q 2> a
dimensão nominal será 25.

Tipos de tolerância
Existem três maneiras para se in dicar uma mesma tolerância e que diferem segundo a posição do valor desejado. Na figura 1 (nesta página), A  indica uma tolerancia bilateral, isto é, simétrica para mais e para menos em relaçao ao valor ideal. Em S, a tolerância é unilateral, sendo permitida unicamente para menos em relação à medida básica. Em C, a tolerância é indicada apenas pelas dimensões “limites” , sem que seja especificado um valor ideal.Os métodos de indicação são escolhidos, levando-se em conta as vantagens que possam apresentar do ponto de vista da fabricação e do controle. Assim, é preferível empregar tolerâncias unilaterais quando, em determinado processo de fabricação, ocorrem desvios em uma única direção (por exemplo, um furo tende sempre a apresentar diâmetro maior que o da broca que o executou)._As tolerâncias unilaterais são aconselháveis também quando a variação para um dos lados da medida desejada mostra-se secundária do ponto de vista da montagem (a

Desvios nas dimensões de peças devem  ser com patíveis com a eficiência.

25,0
+0,1
- 0,1

figura 1

A mesma m argem  de tolerância pode ser em pregada de diversos modos.

tolerância na distância entre eixos de engrenagens deve ser unilateral 
para mais, pois é inegavelmente bem melhor trabalhar com folga que com “ aperto”).

Caso as variações para mais e para menos sejam igualmente importantes, devem-se utilizar tole
râncias bilaterais: é o que ocorre com a distância entre centros de furos, que podem trazer problemas de montagem variando em qualquer dos sentidos.

Norma brasileira
Para fixar uniformemente o conjunto de princípios, regras e tabelas utilizado pela tecnologia mecânica na escolha racional de tolerâncias que permitam a fabricação de peças intercambiáveis, foi criada a Norma Brasileira NB-86 , em concordância com as normas internacionais ISA.O campo de aplicação da NB-86 abrange dimensões de até 500 milímetros; embora estudada para peças cilíndricas, a norma aplica-se a outras formas, pois os termos que emprega (“furo e “eixo”) têm significado convencional.Os limites entre os quais devem estar compreendidas as dimensões das peças são chamados de afasta mentos nominais. As dimensões são divididas em grupos conforme a ordem de grandeza (tabela 1, nesta página), evitando-se dessa maneira o cálculo das tolerâncias e afastamentos para cada dimensão (para todas as dimensões com preendidas em um mesmo grupo, os valores das tolerâncias e afastamentos são sempre iguais). O cálculo da tolerância de cada grupo é baseado numa unidade de tolerância i dada por i =  0,45 i / d  +  0,001 D, onde i é a unidade de tolerância em mícrons e D  a média geométrica dos dois valores extremos de cada grupo de dimensões (em mícrons).Para cada grupo de dimensões é

firevista uma escala de dezoito qua- idades de trabalho (ou graus de to-

T A B E L A I  - Tolerâncias fundamentais das qualidades IT  01 a IT 16

GRUPO DE
DIMENSÕESmm

QU A L I  D A D E (IT)
01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

até 1 0,3 0,5 0,8 1,2 2,0 3 4 6 10 14 25 40 60
> 1 £ 3 0,3 0,5 0,8 1,2 2,0 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250 400 600
> 3 < 6 0,4 0,6 1,(5 1,5 2,5 4 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 480 750
> 6 < 10 0,4 0,6 1,0 1,5 2,5 4 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 580 900
> 10 £ 18 0,5 0,8 1,2 2,0 3,0 5 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 700 1 100
> 18 < 30 0,6 1,0 1,5 2,5 4,0 6 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 840 1 300
> 30 50 0,6 1.0 1,5 2,5 4,0 7 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 1 000 1 600
> 50 < 80 0,8 1,2 2.0 3,0 5,0 8 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 1 200 1 900
> 80 < 120 1,0 1.5 2,5 4,0 6,0 10 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 1 400 2 200
> 12 £ 180 1,2 2,0 3,5 5,0 8,0 12 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1 000 1 600 2 500
> 180 £ 250 2,0 3,0 4,5 7,0 10,0 14 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1 150 1 850 2 900
>  250 < 315 2,5 4,0 6,0 8,0 12,0 16 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1 300 2 100 3 200
>  315 < 400 3,0 5,0 7,0 9,0 13,0 18 25 36 57 89 140 . 230 360 570 890 1 400 2 300 3 600
>  400 < 500 4,0 6,0 8,0 10,0 15,0 20 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1 550 2 500 4 000
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T A B E L A  2  -  V alores dos a fas tam entos de re ferência  para eixos. ( 1 )

(1) Para os eixos até h o afastamento de referência é o afastamento superior. Para os eixos i até zç, é o afastamento inferior.

GRUPO DE POSIÇÃO 2

DIMENSÕES

mm
a b c cd d e ef f *9 g h Í8

Í5
e
Í6 P Î3

k4
a

' k7

k S 3  
k > 7 m n P r s t u V X V z za zb zc

Oa 1 -
-1 4 - 1 0 +  14 +  18 +  20 • 26 32

>  1 £ 3
-1 4 0

- 4 -  2 0

>  3 <. 6 - 7 0 -4 6 -3 0 - 2 0 -1 4 - 1 0 - 6 _  4 0 -  2 = 4 + 1 0 +  4 +  8 . +12 +  15 + 19. +  23 +  28 +  35 + 42 +  50 +  80

> 6 < to -2 8 0 -1 5 0 -8 0 -5 6 - 4 0 - 2 5 -1 8 - 1 3 - 8 -  5 0 = 2 -  5 +1 ;0 +  6 +  10 +  15 +  23 +  28 + 34 +  42 + 52 + 67 + 97

> 1 0 £ 4 -1 5 0 - 5 0 -3 2
+  40 + 50 + 64 +  90 +  130

>  14 £ 18'
- 1 6 -  6 0 -  3 -  6

+  39 + 45 +  60 - 77 + 108 + 150

>  18 á 24
-1 6 0 -110 -6 5 - 4 0 +2 +  15 +  22 + 35

+  19 +  41 +  47 +  54 + 63 + 73 + 98 1- 136 + 188

> 24 S 30
-  8 + 41 +  48 +  55 +  64 * 75 + 8 8 f 118 +  160 + 218

>  30 -s 40 -3 1 0 -1 7 0 -1 2 0
-5 0 - 1 0

+  48 +  60 + 68 + 80 f  94 +  1.12 + 148 t- 200 +  274

> 4 0 $ 50 - 3 2 0 -1 8 0 -13 0 (- 5
.+  54. +  70 + 81 + 97 + 114 + 136 + 180 +• 242 + 325

>  50 £ 65 -3 4 0 -1 9 0 -1 4 0
- 1 0

-H
- 1 2 +2

+ 41 +  53 + 66 +  87 +  102 +  122 + 144 f  172 + 226 +■ 300 + 405

> 65 s 80 -3 6 0 -2 0 0 -1 5 0
0

1- 43 + 59 + 75 +  102 +  120 +  146 + 174 + 210 + 274 1- 360 + 480

> 80 s 100 -3 8 0 -2 2 0 -1 7 0
-7 2 -1 2

+ 51 +  71 +  91 +  124 +  146 +  178 +  214 + 258 + 335 <- 445 +  585

>100 á 120 - 4 1 0 -2 4 0 -1 8 0
0 -  9 - 1 5

+ 54 +  79 : +  104 +  144 +  172 + 210 +  254 f  310 + 400 f  525 + 690

>120 í 140 -4 6 0 -2 6 0 -2 0 0 +  63 +  92 ' +  122. +  170 +202 +  248 +  300 *- 365 + 470 + 620 + 800

>140 160' - 5 2 0 -2 8 0 -2 1 0 -145 -8 5 -4 3 - 1 4 0 -1 1 - 1 8 +  3 0 +  15 +27 +43 t- 65 +  100 + 134 + 190 +228 + 280 + 340 1- 415 + 535 + 700 +  900

> 160 180 -5 8 0 -3 1 0 -2 3 0 4- 68 + 108 +  146 +210 +252 +310 +  380 + 465 +  600 +■ 780 +  1000

> 180 £ 200 - 6 6 0 -3 4 0 -2 4 0 +  77 +  122 +  166 +236 +  284 + 350 +  425 + 520 + 670 + 880 + 1150

>200 s 225 - 7 4 0 -3 8 0 -2 6 0 -17 0 -1 0 0 - 5 0 -1 5 0 - 1 3 -2 1 +4 Ò +  17 +31 +  50 + 80 +i3o; +  180 +258 + 310 +385 + 470 +- 575 + 740 + 960 + 1250

>225 £ 250 - 8 2 0 -4 2 0 -2 8 0 + 84 + 140 +  196 +284 +  340 +-425 + 520 + 640 + 820 M 0 5 0 + 1350

>250 <. 280 -9 2 0 -4 8 0 -3 0 0
-1 1 0 -5 6 - 1 6 -2 6

.+ 94 +  158 ‘+218 +  315 +  385 +475 f  580 + 710 + 920 + 1200 + 1550

>280 ■& 315 -1 0 5 0 -5 4 0 -3 3 0 + 98 +  170 +240 + 350 +425 +525 f  650 +  790 + 1000 M 3 0 0 + 1700

>315 £ 355 -1200 -6 0 0 -3 6 0
-2 1 0 -6 2 -2 8

+  108 +  190" +268 +390 +475 +590 + 730 + 900 +1150 f  1500 +1900

>355 400 -1350 -6 8 0 -4 0 0 -1 8 0 -1 8 +  114 +208 294 +435 +  530 +660 + 820 +1000 +  1300 *-1650 f2 1 0 0

>400 450 -15 0 0 -7 6 0 —440:
-1 3 5 - 2 0 -2 0 -3 2 +23 +68

+  126 +232 +330 +490 +  595 +740 + 920 +1100 +  1450 +  1850 - f2400

>450 500 -16 5 0 -8 4 0 -4 8 0
-6 8 +5 +  132 +252 +  360 + 530 +660 + 820 f  1000 + 1250 +  1600 [+■2100 +2600

lerância), Resignadas pela sigla 1T (série ISA de tolerâncias).As tolerâncias com qualidades de 01 a 3 para eixos, bem como de 01 a 4 para furos são previstas particularmente para calibradores (são as mais rigorosas). Tolerâncias com qualidades de 4 a 11 para eixos e de 5 a 11 para furos são para peças que devem ser montadas em conjunto. Já tolerâncias com qualidade superior a 11, para eixos e furos, são bem mais grosseiras e destinam-se principalmente a peças isoladas.O sistema ISA prevê uma série de zonas toleradas ou campos de tolerância para medidas exteriores (eixo-base) e outra para medidas interiores (furo-base), considerando-se como zona tolerada o conjunto de valores entre as medidas máxima e mínima.A linha de zero  é o limite inferior dos campos de tolerância positivos para furos, e superior dos campos de tolerância negativos para eixos (figura 2, nesta página). O afastamento de referência inicial de cada campo de tolerância com relação à linha de zero é designado por letras minúsculas para medidas externas (eixos) e maiúsculas para medidas internas (furos), como mostra a tabela 2. Assim, para facilitar a marcação em desenhos e especificações, as dimensões e tolerâncias são expressas pela dimensão nominal acrescida de uma letra e de um número que representam a zona tolerada e a qualidade de tolerância. Por exemplo, 25h 11 indica uma dimensão nominal externa 25, zona tolerada h e qualidade 1T 11.O compromisso entre dimensões.

campos de tolerância e qualidades de peças a serem montadas em conjunto é chamado “ajuste”.
Ajustes

Os ajustes dividem-se em três grupos: com folga, incertos e com interferência. Nos primeiros, há folga entre a medida externa de uma das peças e a medida interna da correspondente peça de encaixe, permitindo fácil montagem e desmontagem. Os ajustes com interferência apresentam a medida externa de uma das peças maior que a-medida interna da peça à qual ela serà acoplada, exigindo processos especiais para a montagem. Os ajustes incertos são casos intermediários, apresentando folga em um dos extremos da zona tolerada e interferência no outro.A indicação gráfica dos ajustes é feita especificando os campos de tolerância e as qualidades para furo e eixo com referência à medida nominal. Na indicação , 25 H7/m6 ou 25 H7— m6, a dimensão nomi nal é 25, o campo de tolerância do furo é H, a qualidade de sua tolerância é 7, o campo de tolerância do eixo é m e  sua qualidade de tolerância é 6. A medidaf do furo é
25 ]^Q’QQQ(milímetros), a medida 
do eixo 25 Í ^ Q o g  (milímetros): 
trata-se de um ajuste incerto.

VEJA TAMBEM: Ensaios M ecânicos; Normas Técnicas de Enge nharia.A p a re lh o s  precisos c o n fro n ta m  a q u a lid a d e  c o m  as n o rm a s  v ig e n te s .

, . . . n  POSIÇÕES DOS CA M PO S DE TOLERÂNCIA
^  & furos {de 6 a 10 mm)

+  250 
+200 
+  150 
+ 100 
+  50 0
- 5 0
-1 0 0

+ 100 
+  50 0
- 5 0  -100 
-1 5 0  
-200 
-2 5 0
- 3 0 0  figura 2 a eixos (de 6 a 10 mm)

linha zero

dimensão nominal

linha zero

dimensão nominal
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Tolstoi

Descendente da nobreza russa, o conde Leon Nicolaievitch Tolstói passou a maior parte de sua vida na propriedade da família, em Iás- naia Poliana (modesta localidade a leste de Moscou), onde nasceu em 
1828.Sua formação intelectual foi adquirida em contato direto com os livros, longe das escolas. Depois dos primeiros estudos, dentro dos moldes da cultura francesa do século XVIII, permaneceu apenas dois anos na Universidade de Ka- zan, pois desiludiu-se com o con

vencionalismo do ensino acadêmico. D o período universitário 
restaria, contudo, a profunda influência das idéias de Rousseau*. 
Em casa, atirou-se por conta própria a uma apaixonada pesquisa fi
losófica.Entre os escritos iniciais, três são autobiográficos: A História da Minha Infância (1852), Adolescência (1854) e M ocidade (1857). Entre o segundo e o terceiro intercala-se A  Manhã de um Fidalgo (1856), romance inspirado pelos ideais e frustrações interiores dos tempos de sua juventude: Nekhliu- dov, jovem fidalgo de idéias reformistas, desejoso de educar seu povo e ser seu benfeitor, vê suas generosas intenções fracassarem face a obstáculos insuperáveis.Os trabalhos mais expressivos

H om em  conflituado, o escritor teve m om entos de paz na vida em  fam ília .

A obra de Tolstói é uma das mais im portantes da literatura universal.

dessa primeira fase nasceram das reminiscências do serviço militar. Em 1851, Leon e seu irmão Nico- lau alistaram-se no Exército e partiram para o Cáucaso. O jovem escritor contemplava o magnífico cenário das aldeias cossacas, sua vida primitiva e intensa, e participava de caçadas e expedições contra as tribos montanhosas.A  Incursão (1853) antecipa algumas personagens e o clima grandioso de Guerra e Paz. A Derrubada da Floresta (1855), minuciosa e realista análise da atividade militar, deixa transparecer uma áspera crítica aos falsos heróis fardados; é também um dos seus mais belos romances líricos. Em Os Cossacos (1862) ocupa lugar dominante o conflito entre a vida natural, espontânea, e as exigências da razão e da moral. Na obra, o autor privilegia a primeira: o homem natural, muito ao gosto de Rousseau —  simbolizado pelo cossaco Eroshka—  confunde Olenin (no qual o autor vê um reflexo de si mesmo), a personagem racional e civilizada, mas impotente.Desencadeada a Guerra da Cri- méia (1854/56), Tolstói solicitou

sua transferência para a zona de combate e participou do sítio de Sebastopol, descrito depois em Narrativas de Sebastopol (1856), onde contrasta o heroísmo anônimo e simples do soldado de linha com os heróis postiços da crônica militar encomendada.Encerrada a guerra, o escritor abandonou as armas e voltou a São Petersburgo (hoje Leningrado) e depois à aldeia natal. Em 1857, esteve na França, Suíça e Alemanha.De volta a Rússia, sustou sua paixão pela literatura, dedicando-se a atividades pedagógicas. Assim, fundou uma escola para camponeses, onde tentou aplicar seus métodos de ensino; sua “escola espontânea” antecipou, de certa forma, a moderna educação progressiva, não-autoritária.As novas ocupações não disfarçavam os traços marcantes de seu temperamento: a períodos de intensa atividade e expansividade sucediam-se momentos de prostração e conflitos morais. A obsessão pela morte, revelada em Três M ortes (1859), atingiu o clímax com o fechamento de sua escola, pelo czar, e com a morte de seu irmão Nico-
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Misticism o e sim plicidade, cam inhos encontrados nos últim os anos de vida. O amor adúltero, tem a da obra "Ana Karênina", foi levado para as telas.

lau, em 1860. Tudo isso levou 
Tolstói a profunda depressão.

Guerra e amor
O casamento com a Condessa Sofia Andreivna Bers. em 1862, representou o início de um período de quinze anos de paz interna, que dividiu entre uma ativa produção literária, a dedicação à família (teve dez filhos) e a administração da propriedade. Guerra e Paz (1864/1869) e Ana Karênina (1873/1877) assinalaram o ponto culminante da vida e da carreira literária de Tolstói.
A primeira obra cobre um período de vinte anos. Inicia-se em 1805, esmiuçando a intrincada história de uma Europa submetida ao crescente domínio de Napoleão*. Atinge o apogeu com a invasão da Rússia pelas tropas francesas, em 1812, e a heróica e vitoriosa resistência do povo russo. Basicamente, Guerra e Paz concentra-se na história de cinco famílias da alta aristocracia durante aquele período. Mas as dimensões da obra excedem todos os limites: centenas de personagens (soldados, camponeses,

grão-senhores, generais, estrangeiros) desfilam por suas páginas. Para criar tal legião de caracteres, Tolstói trabalhou intensamente, fez numerosos esboços, vasculhou bibliotecas, recorreu aos anais da família e a recordações pessoais.Ana Karênina revela um autor consumado, rico de experiência e capaz de desvendar todas as sutilezas do coração. Contrariamente a Guerra e Paz, o tom geral da segunda obra é pessimista e amargurado, e o desfecho, trágico. Ambientado na sociedade russa da década de 1860, tem como tema central o amor adúltero de Ana e Vronski. Condenada pelo formalismo moral da época e incapaz de assumir atitudes que não chocassem os pudores de uma sociedade hipócrita, Ana envolve-se em conflitos crescentes e, em desespero, chega ao suicídio.
A religião, um caminho incerto

A conclusão das duas grandes obras assinalou o início do último estágio da vida de Tolstói, marcado por crises espirituais —  momentos de misticismo alternados com a ne

gação da fé. Depois de períodos de agudo sofrimento moral, que ele descreve de forma pungente nas Confissões, obteve certo equilíbrio interior no trabalho físico e no contato com os camponeses.O caminho da religião, entretanto, seria percorrido aos sobressaltos. Depois de uma rápida aproximação com a Igreja Ortodoxa Russa, Tolstói repudiou o que considerava sua hipocrisia e seu formalismo. Atacou-a severamente em Crítica da Teologia Dogmática  (1879). Propôs, como fórmula mais autêntica, a volta às Escrituras —  Concordância e Tradução das Escrituras (1881) e Em que Consiste Minha F)é( 1883).Em 1882, ao visitar cortiços de Moscou durante o recenseamento, tomou contato com a miséria das grandes cidades. A partir dessa vivência, sua religião assume um caráter social, evoluindo para uma espécie de anarquismo cristão, embora radicalmente pacifista.Em seguida rompeu de vez com a Igreja, condenou a propriedade privada (“fonte de exploração e alimento de cobiça”) e o Estado (que classificava de fonte de coerção so

bre os cidadãos e executor das guerras). Propôs uma sociedade de amor e justiça, que seria construída sobre o aperfeiçoamento moral dos 
homens.As mudanças de sua conduta chocaram a família e os habitantes da cidade: deixou de fumar e beber, dispensou os empregados, passou a costurar suas roupas, a trabalhar na terra, a conviver com os campo
neses.Venerado como santo, recebia visitantes de diversos lugares da Rússia e até de outros países.Seus últimos trabalhos literários sofrem visível declínio, embora ainda apareçam algumas produções notáveis. Pertencem a essa fase: A M orte de Ivan Ilitch  (1886), Sonata a Kreutzer  (1889), A Luz que Brilha na Escuridão (1891), O que é a A rte  (1896), Ressurreição (1899) e Hadji Murad (1904).Morreu em 1910, com 88 anos, numa estação ferroviária, a caminho do mosteiro de Optina.

VEJA T A M B É M : L iteratura; R ea
lism o.
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Tomismo

Do século IV ao século XII, a vida intelectual cristã orientou-se principalmente pela otífa de Santo Agostinho (354-430), que havia as
similado a metafísica* de Platão* à doutrina teológica da Igreja* Católica. Reduzida a auxiliar da teologia*, a atividade filosófica permanecera em segundo-plano, e a dialética* ensinada nas escolas medievais tivera de se manter nos limites estreitos do agostiniasnismo platonizante.No início do século XIII, essa situação intelectual sofreu um impacto com a grande difusão, no Ocidente, das obras de Aristóteles*. Durante muito tempo conhecidas pelos árabes e judeus, que as traduziam e comentavam, essas obras só então atingiram a Europa cristã. A reação à penetração do pensamento aristotélico logo se caracterizou por atitudes opostas: al-
Í;uns, como Siger de Brabante ?-1284), inspirando-se no filósofo arabe Averróis (1126-1198), optaram por uma interpretação autônoma do texto de Aristóteles; outros, como São Boaventura (1221-1274), condenaram a obra do filósofo grego, que parecia contrariar em pontos essenciais muitos dogmas proclamados pela fé cristã. Baseadas nessas condenações, as edições das obras de Aristóteles foram expurgadas e. proibidas pelo papa.Tais medidas, no entanto, não surtiram efeito: à medida que novos textos aristotélicos eram difundidos, aumentavam os impasses e aporias filosóficas e teológicas.O tomismo, denominação pela qual já no século XIV era conhecida a doutrina de Santo Tomás de Aquino (1225-1274), foi historicamente motivado pela necessidade de solucionar o problema, constituindo uma filosofia racional, autônoma e de orientação aristotélica, porém plenamente adequada à religião cristã.

Fé e razão
Para Santo Tomás, as verdades da fé cristã são indiscutíveis e excedem as possibilidades de demonstração pela inteligência humana. Por outro lado, há também verdades filosóficas que são acessíveis à atividade racional. Essas verdades do intelecto, porém, não podem jamais contrariar a fé (“a verdade não pode contradizer a verdade”): quando parece ocorrer conflito entre fé e razão, trata-se antes de uma falha da limitada inteligência humana do que uma efetiva contradição. Estabelecia-se, dessa forma, uma solução conciliatória, que, embora admitindo o caráter autônomo da atividade filosófica —  não mais justificada como mero apoio da teologia — , a mantém em uma posição subordinada, na medida em que a razão seja capaz de provar uma tese contrária aos dog 

mas revelados.Firmando-se nessa hierarquiza

ão que excluía conflitos e tensões, anto Tomás de Aquino delimitou campos onde filosofia e teologia podiam desenvolver-se de modo independente. Assim, à primeira caberia explicar racionalmente o mundo, apreendido mediante o intelecto através da experiência sen- sorial; a teologia, por sua vez, estudaria as coisas divinas a partir de artigos de fé, que em alguns casos poderiam também ser abordados filosoficamente.A razão hu m pa, segundo Tomás de Aquino, é demasiado débil para saber o que Deus é e penetrar em sua perfeição e grandeza. O máximo a que a razão poderia chegar é sugerir o que Deus não é, e aproximar-se de seu conhecimento mediante a analogia, partindo das criaturas naquilo que elas tivessem de positivo e perfeito e, portanto, de semelhante ao Criador. Dessa forma, Tomás de Aquino declara inúteis todos os esforços para provar a existência de Deus a partir de suas qualidades, propondo outra via de acesso à questão, baseada em argumentos aristotélicos: deter minando sempre a causa (o Criador) por seus efeitos sensíveis, elabora cinco provas da existência de Deus, utilizando, para isso, argumentos lógicos e sem recorrer à fé. O Deus aristotélico, contudo, era apenas o primeiro motor de um mundo que se movimentaria eternamente por leis próprias, dispen sando uma permanente atividade providencial.A argumentação tomista_ procura conciliar essa concepção de Deus como causa universal com a noção cristã de uma divindade providencial e criadora em virtude de sua própria onipotência. Considera deficientes os argumentos de Aristóteles a favor da eternidade do mundo, afirmando que a razão não permite chegar a uma conclusão definitiva a esse respeito; no caso, a certeza é dada pela fé, que revela a criação do mundo por Deus no tempo. Contrariando Aristóteles, conclui que a Providência constitui um atributo divino sem o qual seria incompreensível a ordenaçao inteligente das coisas no universo.Embora Santo Tomás tenha seguido Aristóteles na concepção da unidade substancial entre alma e corpo, como uma relação entre forma e matéria, precisou evitar a conclusão, extraída por Averróis, de que tal unidade e inseparável, pois isso levaria a afirmar a mortalidade da própria alma.Como forma e matéria são inseparáveis, a destruição do corpo implicaria, conseqüentemente, a destruição da alma pessoal de cada indivíduo; âlém disso, a forma possuiria um caráter geral, associando-se à espécie, só recebendo individualidade por sua imanência a uma matéria determinada. Mas já que negar a imortalidade da alma individual equivaleria a privar de sentido a salvação sobrenatural. Santo Tomás de Aquino desenvolveu um raciocínio em que refuta as conclusões de Aristóteles: “A alma humana é uma forma que, segundo seu ser, não depende da matéria; ( . . .) a multiplicação dos corpos não e a causa da multiplicação das almas, pelo que não e necessárioO árabe Averróis atribuíra m aior autonom ia à filosofia de Aristóteles.

A doutrina de Santo Tom ás adaptou o aristotelism o às teses teológicas
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J. M aritain , im portante defensor do 
neotom ism o no séc. XX.

que, uma vez destruídos os corpos, cesse com eles a pluralidade das almas”.
A natureza do conhecimento
Contestando o platonismo de Santo Agostinho, Tomás de Aquino nega a existência de idéias inatas e, seguindo a orientação aristotélica, dá ao conhecimento um ponto de partida empírico: a experiência sensorial é em si mesma evidente e verdadeira, as coisas percebidas existem objetivamente fora da consciência e o erro a respeito delas ocorre apenas por deficiências de interpretação e de julgamento.Embora partindo do conhecimento empírico, o tomismo não detém o processo cognoscitivo no dado imediato. A experiência sensorial, espécie sensível, constitui apenas o primeiro grau do conhecimento, que se aprofunda, pela abstração, com a atividade intelectual. Dessa atividade procede a espécie inteligível, que da não o individual e o singular, mas as formas universais, os conceitos (rationes). A verdade consistiria então na adequação entre a coisa objetiva e a mente.
Na polêmica sobre a natureza dos universais ou conceitos abstratos, Santo Tomás adotou uma posição de realismo moderado. Sem tomar o partido dos realistas transcendentes, que afirmavam a existência de idéias fora dos objetos sensíveis e da mente —  Boécio, Guilherme de Champeaux (10707-1121) — , e sem incluir-se tampouco entre os nominalistas, para os quais as idéias só existiriam no espírito, sendo meros no

mes das coisas singulares —  Roscelin (?-l 120), Abelardo* —  afirmou que as idéias universais existem fora da mente, sendo porém imanentes aos seres individuais como suas form as específicas.
No terreno da física e da metafísica, Santo Tomás de Aquino manteve-se perto de Aristóteles, limi

tando-se a adaptar às necessidades

ideológicas do cristianismo* as teo
rias sobre potência e ato, forma e matéria, causas eficiente, final, formal e material. Admitindo sem dogmatismo a teoria geocêntrica, acreditava contudo, ao contrário do Santo Ofício na época de Gali- 
leu*, que as questões astronômicas não possuíam respostas definitivas e deveriam permanecer suscetíveis 
de revisão.

A trajetória do tomismo
Considerada a primeira filosofia racional do cristianismo e momento máximo da escolástica* medieval, o tomismo não triunfou de imediato. Quando surgiu, teve de enfrentar, por um lado. o aver- roísmo e, por outro, o agostinia- nismo que ó encarava como sendo uma subversão do pensamento católico. N o entantç, gradualmente, o tomismo abriu caminho e, em 1323, O Papa João* XXII canonizou seu fundador, recomendando solenemente sua doutrina.
Do século XIII ao XVI, o tomismo competiu com outras escolas do pensamento católico, como a dos franciscanos de Oxford, que em certo momento o obscureceram. (Até o século XVII, conservou-se vivo apenas na Espanha, restrito às especulações escojásticas.) A partir de meados do século XIX, contudo, o tomismo passa a adquirir a categoria de doutrina oficial da Igreja Católica, como foi proclamado pelo Papa Leão* XIII na encíclica Aeterni Patris (1879), tornando-se a base obrigatoria para o 

estudo de filosofia e teologia nos seminários.Mas o tomismo moderno, que alguns chamam de “neotomismo”, não ficou encerrado nos limites clericais. Sua posição face ao problema do conhecimento e sua d efesa da razão ao lado da fé religiosa conquistou adeptos não- catolicos e ate não-cristãos. Surgiram tomistas ilustres no interior do clero, como o dominicano Garri- gou-Lagrange (1877-1964), e fora dele, como Jaçques Maritain (1882-1973) e Étienne Gilson (1884- ). O neotomismo difun
diu-se largamente no Brasil, sobretudo na fase de criação das faculdades de filosofia. Um de seus focos de irradiação foi o Centro Dom Vital, no Rio de Janeiro, ao qual se liga o nome de Jackson de Figueiredo (1891-1928) e de Alceu Amoroso Lima (1893- ). Os tomistas modernos voltaram-se para as ciências naturais e para questões políticas e sociais, assumindo, na evolução do pensamento filosófico, uma atitude polêmica em relação às correntes de índole irracionalista (bergsonismo, existencialismo*) e face ao positivismo* e ao materialismo* marxista. Entre seus principais centros de estudo e difusão estão a Universidade de Louvain, na Bélgica, e a Revue Thomiste, dos dominicanos franceses.

VEJA TAMBÉM: Árabe, Filosofia: Aristóteles; Conhecimento; Deus; Escolástica; Essência; Existência; Patrística; Platão; Razão.

Tonalidade

O termo “tonalidade” começou 
a ser usado quando a música passou a se fundamentar na função dominante do acorde.Na composição tonal, é através da tonalidade que se relacionam a construção melódica e a harmônica, como um todo lógico. Ela seria a base comum dos desenvolvimentos melódico e harmônico que, todavia, podem ser estudados separadamente, pois melodia* e harmonia* reportam a um ponto comum: 
a tônica.Do ponto de vista tonal, os sons de uma escala* obedecem a afinidades diretas para com a tônica, e também mantem relações entre si. Assim, tonalidade é a interdependência em que se encontram os diferentes graus da escala relativamente a uma nota ou acorde (tônica), que constitui o centro de todos os seus movimentos.

Nas escalas cromáticas, os intervalos entre os sons correspondem a 
semitons; nas diatónicas, a tons e semitons alternados.Na escala diatónica, a disposição dos tons e semitons (fixa para um mesmo modelo de escala) deter
mina o modo. Cada tonalidade permite um modo maior (um só modelo) e outro menor (diversos modelos, embora o chamado “harmônico” seja mais usado). O modo prevalece sobre a tonalidade, já que se pode transportar a música de uma tonalidade para qualquer outra, mas não se pode alterar o modo.O principio lógico da tonalidade, que relaciona entre si os diferentes sons da escala, está intimamente ligado à existência dos semitons alternados com os tons, numa atração de intervalos pequenos para o som mais próximo, para o repouso, que é constituído pelas notas predominantes. Essas notas são os graus de centralização.Na escala diatónica, os diversos graus recebem denominações especificamente funcionais: “tônica”, “supertônica”, “mediante”, “sub-

Em música popular, è com um  o registro da tonalidade de cada trecho. Na 
pauta acim a têm -se a parte do canto (pauta superior) e a do piano. A pri
m eira corresponde ao solo e a outra ao solo e acom panham ento (harm oni
zado na mesma ordem  das tonalidades registradas acim a da parte do canto).

D O  FESTIVA L DE SANREM O

Como Sinfonia
C O M E  S IN F O N IA
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dominante”, “dominante”, “super- 
dominante” “sensível” e “oitava da tônica” (do primeiro ao oitavo graus, respectivamente). O terceiro e o sexto graus são denominados “graus modais”, por serem decisivos na formação do modo; o primeiro, o quarto e o quinto, “graus 
funcionais , por serem graus de ação tonal.Cada nota pode ser a tônica de uma escala maior ou menor, mas a seqüência de tonalidades, dentro de 
uma lógica tonal, não se faz em or-

dem cromática e sim por intervalos de quartas e quintas.No critério de tonalidades, a função da dominante pode ser exemplificada pela seguinte comparação: no modo maior, o acorde da tônica é maior e também o da Subdominante e dominante (podendo este último acorde ser acrescido de sétima, o que vem reforçar o dinamismo); no modo menor, o acorde da tônica e Subdominante são menores, mas o da dominante é maior, como exigência de movimento, já

bemóis

7 6 5 4 3 2 1 
dó  ̂ sol ^ ré  ̂ lá  ̂mi ^ si  ̂fá

Modo maior
sustenidos
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0
dó

3
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sol ré lá mi si fáJ*-dój±sol_u .réJ4.lá.

2 1 0

^ d ó ^ so u ^ r é ^ lá ^  
1 2 3 4 5 6 7

bemóis
Modo menor

sustenidos

Quando determinadas notas são afetadas por acidentes durante a duração total de um trecho musical, freqüentemente costuma-se colocar tais acidentes no início, depois da clave. Isso evita grafá-los toda vez que essas notas apareçam no decorrer da peça. Pela natureza desses acidentes (sustenidos ou bemóis) e pelo seu numero é possível identificar as tonalidades a que o trecho em questão pode pertencer; uma é maior e outra, sua relativa menor. De acordo com o quadro acima, se tivermos três bemóis na armadura da clave, a determinação da tonalidade ficará resumida a duas possibilidades: mi bemol maior, ou então do menor, que constitui a escala menor relativa de mi bemol maior, ou seja, uma escala construída uma terça menor abaixo dessa última. O quadro acima mostra ainda que sol maior (um sustenido) e sol menor (dois bemóis), além de constituírem modos diferentes, constituem 
também tonalidades diferentes. Baseada numa lenda extraida da m itologia germ ânica, a obra "Tristâo e 

Isolda", de Richard W agner, apresenta inovações na m odulação musical.

que os acordes maiores são mais dinâmicos que os menores, sendo que o da dominante vem a exigir repouso no acorde da tônica.A escala dispõe os sons em sucessão linear, a harmonia os emprega em combinações simultâneas e a melodia os distribui numa ordem (no tempo) que depende da inventividade do autor. Ó referencial desses três aspectos é a procura da tônica, que dará a sensação de idéia acabada.
Modulação

Dificilmente uma peça musical fica numa só tonalidade o tempo todo: através da modulação (a afinidade dos tons entre si) se dá a passagem de uma tonalidade para outra, podendo o modo mudar ou não. A tônica torna-se outra. A modulação será passageira, se a substituição for temporaria, e permanente, no caso contrário.As modulações podem se realizar mediante sucessão de acordes, entre os quais há um especial e decisivo, o pivô, que exerce o papel de ponte entre uma tonalidade e outra. Nesse caso, as modulações podem ser diatónicas, com mudança de função do acorde; cromáticas, obtidas por alteração cromática do acorde; ou enarmônicas, quando se substituem uma ou mais notas de um acorde por outras de nome diferente mas de mesmo som.

VEJA TAMBÉM: A tonalidade; Escala Musical; Harmonia; M elodia; Música; Politonalidade.Os gregos tam bém  se preocuparam  com  a sistem atização dos sons, através da form ação das escalas. ("O rfeu".)
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Tonga, Ilhas

S U M Á R IO

Localização: Sudoeste do oceano 
Pacífico (Oceania)

Superfície: 699  k m 2
População: 92  0 0 0  hab. (est. 1973)
Cidades principais:

Nukualofa (capital, 2 0  0 0 0  hab.); 
Neiafu (3 593  hab.)

Porto principal: Nukualofa 
Aeroporto principal: Nukualofa 
Rodovias: 192 km 
Unidade m onetária: paanga

Em 1970, as ilhas Tonga deixaram de ser protetorado britânico para se tornarem um reino independente integrado na Comunidade* Britânica de Nações, governado pelo soberano e seu conselho de ministros, e pela Assembléia Legislativa, formada de sete membros nobres e sete plebeus. Já por volta do século X, Tonga (“ilha dos amigos”) constituía um reino livre, governado pelos monarcas sagrados da dinastia Tu’i Tonga, à qual sucederam-se os reis Tu’i Ha’a Taka-

laua, e depois os Tu’i Kanokupolu. Os soberanos desta última dinastia 
retardaram a aculturação (por meio do cristianismo*) das populações nativas. Durante o seu domí
nio, aportaram, às ilhas, os navegadores holandeses (1616) e os 
exploradores Abel Tasman (1643) e James Cook (1773/77).Taufa’ahau (1845/93), após um 
período de guerras, unificou o reino, elaborou códigos de leis e 
outorgou moderna Constituição, nos moldes ingleses. O rei conver- teu-se metodista, adotando o nome de George Tupou I. Sucedeu-lhe o bisneto George Tupou II que aceitou o protetorado inglês, em 1900. Em 1918 sobe ao trono a rainha Saiote Tupou II e, em 1965, seu filho Taufa ahau Tupou IV.Os habitantes de Tonga assemelham-se aos de Samoa tanto no físico, quanto na língua e nos costumes.A vida social é caracterizada por padrões tradicionais, relações de parentesco e casta, mas sensível à influência ocidental.Apesar da escassez de recursos, as terras são democraticamente repartidas: cada homem, aos dezesseis anos de idade, tem direito a 3 hectares. Saúde e educação são gratuitas. A educação é obrigatória dos seis aos catorze anos. A economia tem seu esteio na produção de banana, coco, manga e fruta-pão, destinados em grande parte à exportação. Como o preço desses produtos sofre constantes oscilações, tem sido difícil manter o equilíbrio entre exportação e im-
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portação. Nos anos de 1973 e 1974, a economia do reino foi duramente atingida com a queda do preço desses produtos e pela mã es- taçao para mangas e fruta-pão. Mas ha indícios de que o país venha a estabilizar-se economicamente; tem-se procurado estimular a pesca e o turismo como fontes de renda nacional. Além disso, em 1975 foi descoberto petróleo nas ilhas, tendo sido assinado um acordo de exploração com um consórcio internacional, o que garante a metade das rendas para o país.
Aspectos físicos

As ilhas (mais de 150) que constituem o arquipélago de Tonga formam duas linhas paralelas, que se estendem de norte a sul; as que se situam a oeste são de origem vulcâ

nica, enquanto as do este —  onde vivem 95% da população do país —  apresentam formações de pedras calcárias.O arquipélago compreende três grupos: Vava’u, ao norte; Ha’apai, ao centro; e Tongatapu, ao sul. Há ainda numerosas ilhas isoladas, entre as quais destacam-se as deNiuafo’ou e Niuatoputapu.As temperaturas médias oscilam entre 23°C ao sul e 27°C ao norte. A precipitação pluviométrica média anual é menor em Tonga- tabu (1 927 milímetros) do que em Vava’u (2 203 milímetros).Ocorrem furacões entre novembro e março, particularmente nas ilhas do norte.

VEJA TA MBÉM: Oceania.
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'  Í M *
Ao descrever m inuciosam ente uma área, a topografia perm ite sua representação cartográfica. (Parte de um mapa de Abraham  Ortelius, de 1 570 .)

Topografia

A agrimensura é ciência que remonta à Antiguidade. Consiste na divisão e fixação dos limites da Terra*, e comporta dois ramos principais: a topografia e a geodé- sia. Levantamentos topográficos e geodésicos são necessários para a construção de estradas de ferro e de rodagem, edifícios, pontes*, túneis*, obras de irrigação*, barragens, trabalhos de drenagem, supri mento de água e distribuição de

esgotos. Além disso, a aplicação dos métodos da agrimensura estende-se às linhas de montagem, à fabricação de aviões e a numerosos trabalhos no campo da engenharia e da geologia*.A palavra “topografia” deriva do grego topos (“lugar”) e grafia (“descrição”). Entretanto, mais do que a descrição minuciosa de um lugar, é a ciência que se ocupa do estudo dos métodos e instrumentos para a representação gráfica (carta 
topográfica) de uma zona da superfície terrestre. O levantamento topográfico é pormenorizado e limitado a uma extensão pequena em que a Terra pode ser considerada plana. Através de sistemas e instru

mentos próprios da cartografia*, indica elevações, rios, lagos, estradas, etc.A topografia é dividida em três ramos: topologia, topometria e desenho topográfico.A topologia estuda as diversas formas do terreno e as leis que determinam seu modelado.Topometria é o nome dado ao conjunto de operações efetuadas para fornecer os dados necessários a representação gráfica. Compreende a planimetria e a altimetria. A primeira determina a forma e a posição dos acidentes (naturais ou não); a altimetria encarrega-se das medidas para a representação do relevo*.

O desenho topográfico é feito com base nas pesquisas planimétri- cas e altimétricas. As grandezas são reduzidas a uma escala, relação estabelecida entre as linhas de uma carta (linhas gráficas) e as dimensões reais do terreno representado (linhas naturais). A forma da Terra, por não se prestar a uma definição geométrica, dificulta o desenho topográfico. Embora em suas minúcias obedeça a certas leis to- pológicas, no conjunto não se aproxima de qualquer sólido geométrico regular.A geodésia comporta os levantamentos que levam em consideração a curvatura do planeta. Aplicável a grandes extensões, controla os le
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Os instrum entos necessários ao levantam ento topográfico variam  conform e  
o local do trabalho. Sua precisão perm ite reduzir ao m ínim o as probabilida
des de erro. Um  dos mais utilizados é o teodolito  (acim a), que serve para 
m edir distâncias, ângulos, diferenças de níveis e de azim utes.

vantamentos topográficos, evitando a acumulação de erros. Os métodos geodésicos são necessariamente de grande precisão: a medida dos comprimentos alcança o erro relativo de 10-3 , correspon- dendendo a 1 milímetro por quilômetro, e ângulos com aproximação de um décimo de segundo de arco. Por serem muito precisos, os métodos geodésicos são também indicados para medidas de deformação 
de barragens, pontes, túneis,'triangulação de cidades, etc.

Construção de usina
O levantamento topográfico é realizado em várias etapas. Eara se instalar uma usina, por exemplo, começa-se pelo reconhecimento, ou seja, a seleção do local e dos mapas e plantas existentes. Essa fase abrange o divisor de águas, o possível local do reservatório, da barragem e dos lugares para as construções. Em primeiro lugar, faz-se o levantamento geodésico, de controle. Fixam-se permanentemente alguns pontos (estações) por meio de marcos, cujas posições relativas são estabelecidas por uma triangulação de precisão e por poligonais. Através de um nivelamento de precisão obtém-se as cotas das estações ou de outros pontos denominados “referências de nível” (RN). Essas estações e referências de nível constituem um apoio para o levantamento topográfico de pormenores. Além de evitarem o acúmulo de erros acidentais, também reduzem o custo final, economizando uma série de medidas.Para a confecção da planta são elaborados mapas visando a fornecer os dados necessários ao projeto. A construção é planejada e as posições estabelecidas, em relação as estações de controle, calculando-se as cotas. Depois de executados os planos, vem a locação: as posições da construção planejada são marcadas no terreno de acordo com as distâncias dos pontos de controle.
Instrumentos de topografia
Selecionados tendo em vista as características do local a ser trabalhado, os instrumentos comumente utilizados no levantamento topográfico podem reduzir ao mínimo a probabilidade de desvios e erros. Além de apresentarem a vantagem

de diminuir o custo da obra, evitam a necessidade de correções. A precisão e a minúcia são fundamentais nesses aparelhos, entre os quais se destacam:
NlVEIS AUTOMÁTICOS —  Com diafragmas coloridos, capaci

dade para operações múltiplas, alta sensibilidade e resistência a golpes e vibrações, podem propiciar maior segurança no estabelecimento das medidas.

NÍVEL DE MÃO — Consiste de um tubo medindo de aproximadamente 6 polegadas de comprimento por 1 de lado (ou diâmetro), com uma ocular eventualmente telescópica, um nível de bolha e um retículo (fio ou lâmina de aço muito fino e estreito).
NÍVEL COM LUNETA —  É usado nos levantamentos diretos. Serve para determinar diferenças de nível entre dois ou mais pontos.

Em geral, é composto de uma placa para prender o aparelho ao tripé; uma placa que sustenta o aparelho, conjugada ao eixo vertical, à qual estão presos os parafusos calantes; um eixo vertical com parafusos de 
fixação e de “chamada” ; uma luneta com nível de bolha de ar, tendo no interior dois retículos que se cruzam no centro óptico do aparelho; um tripé suporte; e anexos ou complementos.

TEODOLITOS —  Com desenho prevendo a adaptação de acessórios que ampliam suas possibilidades de utilização, sao mais econômicos, facilitam várias operações, inclusive o emprego de aparelhos eletrônicos e de raios laser*, com reflexão total em superfícies líquidas. Servem para medir distâncias, ângulos horizontais e verticais, e determinar diferenças de níveis e de azimutes (ângulo com o norte). Em geral, compõem-se de uma placa-base através da qual são presos ao tripé, um eixo vertical que centraliza um limbo graduado, ao qual se justapõe um vernier ou nónio, para medir os ângulos horizontais (nônio ou vernier é um instrumento empregado para avaliar grandezas lineares ou angulares que escapam à visão direta; o termo “nonio” também pode indicar a escala desse instrumento); um eixo horizontal fixado em encaixes presos no prato horizontal, sobre o qual gira uma luneta justaposta a um limbo graduado também com um vernier ou nônio para leitura dos ângulos verticais; parafusos de fixação e de chamada ou aproximação; uma bússola; um tripe no qual são colocados, aparafusados ou encaixados; e também anexos ou complementos.
BÚSSOLA —  Mede os ângulos horizontais, serve para orientação e, eventualmente, quando munida de um eclímetro, mede também os ângulos verticais.
CLINÔMETRO — Usado para medir ângulos verticais, consiste de um tubo que faculta a visada, um nível de bolha de ar preso a um nônio e um limbo vertical graduado, 

no qual desliza o nônio.
BARÔMETRO ANERÓIDE—  É composto de uma caixa metálica de paredes finas, de forma geralmente cilíndrica e achatada,

A fotografia perm ite o levantam ento sim ultâneo de muitos porm enores. Ao tom ar a foto é preciso determ inar o ponto correspondente ao norte. Depois 
desenha-se o perfil da área e a partir de N (norte) traçam -se paralelas distantes de 5°. No esquema à direita. 0  é o ponto de tom ada da foto . PO a direção 
norte e f a distância focal da objetiva. Para achar a distância de um ponto em  relação a O, usa-se a fórm ula O A =  PO. tg 5°.
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Estudando as transform ações entre figuras geom étricas e entre "espaços" 
em  geral, a topologia constitui um dos pilares da m atem ática m odem a.

dentro da qual foi feito vácuo. A 
ausência de ar no interior leva a 
pressão atmosférica a agir mais facilmente de encontro as paredes, 
mas as faces são equilibradas por 
uma mola. Essa mola sofre compressão com o aumento da pressão atmosférica, comprimindo mais a 
caixa. Quando a pressão é reduzida, tende a se dilatar e a mola acompanha o movimento, disten
dendo-se. Esses movimentos são ampliados e transmitidos a uma agulha que se desloca no mostrador por meio de um sistema de alavancas e uma mola espiral. O barômetro aneróide é muito usado em nivelamentos de itinerários, levantamentos rápidos e explorações.

MICROBARÔMETRO —  Assemelha-se ao aneróide, mas é dotado de um pequeno tripé e um limbo graduado com fundo escuro que facilita as leituras.
ALIDADE COM PRAN CHETA —  É um conjunto com  posto de: luneta; circulo vertical com uma escala em graus e_ duas escalas para redução de distâncias na horizontal e na vertical; bússola de 360°; régua metálica dividida em 300 milímetros; dois níveis de bolha tubulares (para nivelação da luneta e dos nônios da escala vertical) e um nível esférico, montado na régua (para nivelação da pran cheta); prancheta, de madeira apropriada, com meios para fixar o papel de desenho; tripé que sustenta a prancheta; e acessórios.
Representação topográfica
Realizados os levantamentos topográficos, elaboram-se mapas, 

cartas e plantas da região estudada, de utilidade não só a engenharia, ao urbanismo* e às obras de construção civil e militar, mas também à orografia, à hidrografia, à geologia, à demografia*, etc.

A escala e o intervalo entre os 
contornos, nesses documentos, são determinados de acordo com o uso 
a que se destinam.Tanto a planimetria quanto a altimetria costumam ser mais preci
sas nos casos em que a escala é maior. Para indicações mais minu
ciosas recorre-se, em geral, às ha- 
churas ou às curvas de nível.O levantamento pode ser feito diretamente no terreno ou por aero- fotogrametria*. O critério que prevalece é o da economia, pois quanto à acuidade não há diferença. Em geral os processos aero- fotogramétricos sao reservados para áreas de grande extensão e terrenos difíceis, por implicarem gastos maiores. Tem também o inconveniente de serem dificultados pelas condições de visibilidade, folhagens, neve, etc. Os levantamentos que exigem poucos dias de trabalho de campo são realizados diretamente no terreno.Para elaborar um mapa, o primeiro passo consiste em registrar o desenho das linhas em sua posição correta. Os meridianos e paralelos facilitam a definição (por interpolação) da latitude e longitude de um ponto e o azimute de uma direção. Nos bordos do mapa figuram as graduações. Uma série de símbolos localiza os objetos diversos —  um traço pode indicar um canal, uma ponte, um riacho, etc. Cores são usadas para certas especificações. Uma flecha na direção norte e essencial.As legendas em geral servem para identificar os diversos componentes do mapa, e informações de ordem geral (nomes das divisões políticas e administrativas, por exemplo) são inscritas nos espaços restantes.

VEJA TAMBÉM: Aerofotograme- tria; Engenharia Civil.

Topologia

Quando uma tira de borracha com uma figura desenhada em sua superfície é distendida de diferentes maneiras, as transformações que esse procedimento produz no desenho são topológicas: por isso, costuma-se dizer que a topologia é a “geometria da tira de borracha”.Essa disciplina matemática estuda propriedades de figuras geométricas que não se perdem uando tais figuras são transforma- as de maneira contínua. A continuidade das transformações significa que a figura não e rasgada: partes que originariamente estavam em contato permanecem em contato.O movimento inverso (que traz a figura de volta ao original) também é contínuo. Assim, além de respeitarem as relações de adjacência iniciais (que nao permitem o rompimento da figura), as transformações topológicas não criam adjacências novas (desde que inexistam emendas). Essas transformações deixam ligados pontos originariamente ligados, e separados pontos que estavam separados.
Um novo campo teórico

Historicamente, a topologia nas- 
ceu com os esforços de fundamentação do cálculo diferencial* e inte

gral*. Nesse processo, transcorrido durante o seculo X IX, dois momentos foram decisivos: a introdução do conceito de limite* permitiu esclarecer a noção de continuidade das funções*; além disso, a definição explícita-do conceito de números* reais levou os matemáticos a estudarem as propriedades das funções contínuas de maneira análoga.Dessa forma começou a configurar-se um novo campo de investigação, que resultaria no nascimento da topologia.
Uma aplicação

Segundo Riemann*, “na investigação das funções que surgem da integração de diferenciais totais, vários teoremas pertencentes à ana- lysis situs (sinônimo de “topologia”) são quase indispensáveis. Esse nome, utilizado por Leibniz, ainda que em sentido ligeiramente diferente, bem pode designar uma parte da teoria das entidades contínuas na qual elas são consideradas, não como existentes independentemente de suas posições mensuráveis umas por meio das outras, mas, ao contrário, abstraindo-se toda idéia de medida e estudando somente suas relações de posição e inclusão”.Riemann declara ainda que argumentos topológicos intervêm “quase” necessariamente em pes- uisas ligadas aos trabalhos de amamentação do cálculo diferencial e integral.Um exemplo de como funcionam
o s  argum entos “ 4e  p o s iç ã o  e  in clu -Processos aerofotogram étricos são empregados pelos técnicos em  levanta

m entos de áreas de grande extensão, (Aerofotogram etria . N ASA .)
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são” é a demonstração do teorema fundamental da _álgebra*, que afirma que a equação z" +  +  a2zn_2 +  ... +  an_1z +  a„ =  0 tem ao menos uma raiz 
real ou complexa.Para provar isso, considera-se a função f  que, a cada ponto z do plano complexo, faz corresponder o ponto w =  í(z) =  zn +  a^ " -1
+ v-+ V l Z +an>A medida que o valor absoluto de z aumenta, o valor de w =  f(z) torna-se mais próximo de w, =  zn, e essa última função é muito simples: por exemplo, quando o ponto z  descreve, por um movimento contínuo no plano complexo, uma circunferência de centro na origem, sua imagem w, =  zn descreverá n voltas sucessivas na linha da circunferência similar de raio |z |n no plano-w (figura 3, à página 140).Ao mesmo tempo, o ponto w =  f(z), próximo de w>, =  z", efetuará n voltas, formando um contorno 1' no plano-w, nas proximidades da circunferência de raio |z|" (figura 4). Assim, quando a circunferência descrita por z contrai-se continuamente, fechando-se como um laço em torno de um ponto, o contorno T descrito por w =  f(z) deforma-se continuamente e também se contrai até reduzir-se a um ponto. Mas, no decorrer dessa contração, o contorno T necessariamente passa pela origem do plano-w (essa passagem é obrigatória porque a princípio I' 
circundava a circunferência). Isso significa que existe ao menos um ponto z cuja origem pela fu n ç ã o /  e o ponto (0 ,0) do plano-w; ou seja, há pelo menos um valor z tal que fi(z) =  zn +  a.z"~1 +  ... +  s l . z 
+  ^  =  °-Na prova apresentada, noçoes como “contraçao” ou “deformação contínua”, motivando os argumentos propriamente topológicos, são introduzidas de maneira intuitiva. Contudo, para que a topologia se torne uma verdadeira disciplina matemática, é preciso formular com rigor seus conceitos, neles distinguindo o que é essencial daquilo que é acessório e justificado apenas pelo contexto. E um exemplo desse processo de purificação de uma noção topológica confundida por um contexto particular é constituído pela definição do conceito de limite.No quadro do sistema dos números reais, diz-se (a definição é de Cauchy*) que uma seqüencia de números x ,, x2, x ,,.  . . x„,. . . tem como limite o numero x  se para todo é >  0 existir um índice n„ correspondente, tal que |x„ — x f  <  e para todo n >  n ., isto é, se dada uma grandeza e arbitrariamente pe- que/ia (mas não nula), existe um determinado número xno a partir do qual todos os membros da seqüência diferem de x  por um “erro” menor que £.Nessa formulação do conceito de limite, efetuada dentro do quadro tradicional da análise, intervêm a operação de subtração e a relação de ordem no sistema dos números reais. Esses conceitos, entretanto, têm uma função “ acessória”, que é a de exprimir uma noção mais geral: a distância entre dois elementos. _Assim, uma primeira generalização do conceito de limite

Suspeitava-se que fosse impossível cruzar as pontes do rio que passa por 
Königsberg (no alto) sem se repetir o trajeto . Esquematizando o m apa no 
diagram a abaixo (esquerda), Euler provou isso, baseando-se em  argum entos  
topológicos. (U m a nova ponte, em  X, perm itiria fazer o percurso.)

consiste em introduzir uma função d  que associa a cada par de elementos (x, y) a distância que há entre 
eles, sendo as propriedades dessa função descritas por três axiomas. 
O primeiro afirma que a distância entre dois elementos é sempre 
maior ou igual a zero: d(x, y) >  0. 
Em segundo lugar, a distância entre dois elementos não depende da ordem em que estes são dados: d(x, 
y) =  d(y» x). O terceiro é o chamado “axioma do triângulo” : dados dois elementos, a distância entre eles é menor ou igual à soma de suas distâncias em relação a um terceiro:d(x, y) <  d(x, z) +  d(z, y).

Munidos de uma função de distância, os elementos de um conjunto passam a constituir um “espaço métrico”, e nesse novo contexto o conceito de limite pode ser_ redefinido. Diz-se que uma seqüência x ,, x2, . . ., xn,. . .de elementos de um conjunto qualquer E munido de uma função de distância d  tem como limite o ponto x  de E set qualquer que seja a grandeza e (nao nula), existir um índice n0 tal que d (x, x „)< £  a partir de x„0: ou seja, se a partir do elemento x„0 todos os membros da seqüência estiverem a uma distância de x  sempre inferior a uma grandeza e arbitrariamente fixada.Nessa primeira generalização do conceito de limite, já não existe a alusão algébrica à subtração, mas

Certas figuras apresentam  propriedades topológicas curiosas. A fita de M obius (b), fe ita com  um retângulo (a), tem  
um a única fa c e : cortando-a ao longo da linha, obtém -se um a nova superfície, duplam ente retorcida.



definida sobre E, Vn(x) será exatamente o_ conjunto dos pontos y, cuja distância a x é  menor que l/n  =  d(x, y) < l /n . )  Em um conjunto E, no qual cada jx>nto esteja munido de uma seqüencia de vizinhanças desse tipo, uma seqüência x ,, x2, . . Xh,.  . .  de elementos de E tem como limite o ponto x se, qualquer que seja a vizinhança de x que se considere, todos os elementos da seqüência estiverem contidos nela, a partir de certo índice n0 (que dependerá da vizinhança escolhida).Essa situajão é descrita de maneira axiomatica. Sobre um conjunto e uma estrutura topológica é definida associando a cada ponto x de E uma família de subconjuntos de £  —  uma base de vizinhanças de x  —  que satisfaçam a dois axiomas: x  pertence a cada conjunto da família que lhe é associada e a intersecção de dois conjuntos da família pertence à família.
M atem ática m oderna

O mesmo método empregado na generalização do conceito de limite serviu para formular toda a matemática moderna.Explicitado pelo grupo Bour- baki, na França, esse metodo (conhecido como “estruturalista”) levou a uma reordenação global das diversas questões matemáticas e a uma nova caracterização das disciplinas, tendo por base os tipos de estruturas matemáticas* que intervêm em cada campo de pesquisa.O procedimento levou a uma hierarquização das estruturas matemáticas tendo em vista que cada uma delas pode ser definida pela combinação de três estruturas elementares: algébrica, de ordem, e to; pológica. (O sistema dos números reais, por exemplo, é munido de uma estrutura algébrica —  com as
âuatro operações — , de uma orem  —  com a relação “maior que”—  e de uma estrutura topológica, que permite falar sobre “limites”.)Desse ponto de vista, a noção de estrutura topológica é um dos pilares sobre os quais se organiza a matemática moderna.

VEJA TAMBÉM: Estruturas M a
temáticas; Limite.

Para que uma transform ação seja topológica, não deve "em endar" e tam pouco "rasgar" a figura. A transform ação  
que leva F, em  F2 é topológica, enquanto isso não ocorre com a transform ação de F2 em F3 que "em enda" os 
pontos A 2 e B j. A aplicação de F3 em  F4 tam bém  não é topológica, pois "rasga" a figura da qual partiu.

Topologia

A noção básica da topologia é a de transform ação contínua. A função f(x) =  x 3 — x, representada no gráfico a, 
é contínua. M as a função g(x) =  1/x  se x ^  0 , e g(x) =  0  se x =  0 , é descontínua no ponto 0(b). Finalm ente, 
a função h(x) =  0  se x é racional, e h(x) =  1, se x é irracional, é descontínua em  todos os pontos.

a nova formulação ainda continua submetida a propriedades do contexto dos números reais, na medida em que transforma a convergência (ou passagem ao limite) em E em uma convergência numérica.A definição generalizada é a seguinte: a seqüência x, , x2 . . . , . . .  de elementos de um espaço E converge para x  quando a seqüência de distâncias d(x,, x), d(x2, x ) ,. . . d ^ ,  x),. . . converge para 0 (“ aproximando-se” os termos da seqüência, indefinidamente, de x).
A  form ulação axiom ática

A generalização do conceito de limite a espaços métricos em geral, exigindo a presença de considerações numéricas, é insuficiente para tratar de importantes casos levan

tados pelas pesquisas de fundamentação do cálculo diferencial e integral nas quais aparecem limites irredutíveis a séries numéricas. Por exemplo, se f,, f , ,  f , , .  . . fn,. . . é uma seqüência de Tunçôes reais, diz-se que essa seqüência convergirá e terá como limite uma função / quando, para todo valor da variável, x, a seqüência f, (x) f  (x ),. . . tiver como limite f(x). Esse limite”, dependendo dos limites de infinitas seqüências numéricas (correspondentes a cada valor de x), não pode ser expresso por meio da noção de distância: para sua formulação rigorosa é necessário uma nova generalização.No caso dos espaços métricos, o papel da função de distância era definir, para cada grandeza e (maior que zero), um certo conjunto de pontos (aqueles cuja dis

tância ao ponto limite x  era inferior a e) ao qual todos os elementos da seqüência deveriam pertencer a partir de um certo elemento x,,,, (dependendo o índice n„ da grandeza e). Esse conjunto dos pontos que estão a uma distância inferior a e em relação a x  serà chamado de vizinhança de x, e simbolizado por V«(x).E possível, contudo, definir o conceito de vizinhança independentemente da noção de distância, e é essa nova generalização que permite redefinir o conceito de limite fora do contexto dos espaços métricos: para isso, cada ponto x de E é munido de uma seqüência de “vizinhanças” V,(x), Vj(x),. . . tais que cada vizinhança contém a seguinte: V, (x) contém V2 (x), que contém V3(x), e assim por diante. (Quando uma distância d  estiver
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rfi /  •Toquio

Tóquio, a capital do Japão*, é a 
mais ocidentalizada das cidades asiáticas. A partir do final da Se
gunda Guerra Mundial (193^/45), ela foi perdendo suas peculiaridades orientais e identificando-se com as metrópoles européias e americanas: o centro é pontilhado por altos edifícios, e os bairros conservam numerosas casas típicas, de madeira sem pintura, que se alternam com templos, campos de beisebol* e conjuntos residenciais de estilo ocidental.Além de capital, Tóquio é o centro económico efetivo do país, controlando 60% das importações e 40% das exportações, e contribuindo com 20% do Produto Nacional Bruto japonês. Uma das mais populosas cidades do mundo (11 581906  habitantes em 1972), Tóquio não conseguiu evitar os problemas que afetam todas as grandes cidades.

Entre os montes e a baixada
Ocupando uma área de 2 03 1,17 quilômetros quadrados, na borda da planície do Kanto (a mais vasta do país), a cidade localiza-se às margens da baía de Tóquio, no oceano Pacífico. Embora sejam fáceis suas ligações com o norte, não ocorre o mesmo em relação às 

bacias centrais e a oeste, cuja estrada, Tokkaido, cortava um relevo acidentado, onde se situa o vulcão de Hakone. A estrada de ferro que a sucedeu, em Atami, atravessa um túnel de vários quilômetros.A paisagem geral de Tóquio é caracterizada pela dualidade habitual da planície do Kanto, cujas elevações com mais de 30 metros de altura opõem-se à baixada dos deltas de quatro grandes rios. Estes —  Tonegawa, Arakawa, Tama- gawa e Tsurumigawa —  represam 103 afluentes e são utilizados no sistema de abastecimento de água.O clima é bem demarcado segundo as estações do ano. Sua temperatura média é 4°C no inverno, 14°C na primavera, 27°C no verão e 17°C no outono.
Medieval e moderna

De cidade-castelo no século XV, converteu-se em sede do governo do shogunato de Tokugawa em 1603, com o nome Edo. Com a restauração do império, em 1868, foi feita capital do Japão, com o nome de Tóquio.A queda desse regime propiciou0 rápido crescimento economico japonês após a Segunda Guerra Mundial e provocou a democratização e o vertiginoso desenvolvimento do sistema educacional, fazendo com que Tóquio contasse com 2 119 estabelecimentos de ensino público freqüentados por1 452 787 estudantes, em 1970.O turismo, que atraí grandes massas à cidade, deve seu sucesso aos aspectos geográficos e aos monumentos históricos, como os res-

Com  o rápido desenvolvim ento, após a Segunda Guerra M undia l, a capital japonesa abriu-se às influências do O ci
dente. Tom ou-se uma m etrópole dinâmica (e cheia de problemas), onde o tradicional e o novo coexistem .

Pelo porto de Yokoham a escoa-se uma grande parte da pesca do Japão.

tos da capital medieval de Kama- kura, com seu gigantesco Buda de bronze, e os mausoléus dos Tokugawa. Alguns recantos da planície, como as lagunas do leste, os vulcões de Hakone e de Fuji, a estação climática e balneária de Atami, mais a península de Enoshima, que se tornou centro de iatismo, costumam ser muito procurados pelos 
turistas.

Pólo de desenvolvimento
Administrativamente, _a capital japonesa é dividida em três regiões: os 23 distritos urbanos, compostos pelas zonas residenciais; os três municípios de Tama, situados a oeste da zona residencial; e as sete ilhas de Izu. A assembleia metro-

Colitana é composta por 120 mem- ros e o poder executivo é exercido por um governador (todos eleitos 
para mandatos de quatro anos).O crescimento da planície do Kanto e arredores é norteado pelo Plano de Desenvolvimento da Região Principal. Esta abrange 26 000 quilômetros quadrados e uma população superior, a 20 milhões de pessoas. Em 1961, foi dividida em uma zona urbana interna, que compreende a área entre Tóquio e Yokohama, um cinturão verde e as cidades-satélites.Tendo 44% de sua população ativa empregada no setor secunda
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Totalitarismo

Os velhos bairros conservam seus tem plos e suas casas típ icas, enquanto 
o govem o procura colocar em  execução modernos Dlanos urbanísticos.

Os cientistas políticos distinguem “totalitarismo” de “autoritarismo” e utilizam o primeiro termo para designar uma forma extrema de controle monolítico do poder, como a que se verificou na Italia de Mussolini, na Alemanha de Hitler e na União Soviética sob o governo de Stálin. A ditadura totalitaria, segundo os autores que estudam o fenômeno, caracteriza-se por cinco elementos essenciais.A primeira é a existência de uma ideologia* oficial que contém normas relativas a todos os aspectos da vida individual e com a qual todos, ao menos passivamente, têm de concordar. Corporificando-se no líder, essa ideologia apresenta um evidente e forte teor messiânico, em que a forma social presente é rejeitada em benefício de uma futura sociedade perfeita.A existência de um partido único é outra característica distintiva apontada. Desse organismo participa uma proporção relativamente pequena, mas extremamente ativa e leal da população. O partido interpenetra-se com a organização burocrática do próprio governo ainda que normalmente seja superior a ela.O sistema de terror policial é o terceiro traço. Como instrumento de apoio e fiscalização, sua ação não visa apenas aos inimigos “reais”, mas procura controlar inclusive os quadros do partido. Esse controle está fundamentado numa 
tecnologia avançada (sobretudo em

modernos meios de comunicação).O monopólio dos armamentos 
por parte da hierarquia central do poder e o controle extremamente centralizado e minucioso das atividades econômicas são a quarta e a quinta características principais apontadas pelos teóricos.

Simultaneidade de variáveis
Autores como Hannah Arendt (1906-1975) e Cari J. Friedrich (1901 ), não dão o mesmo destaque a cada um dos fatores. Para Arendt, por exemplo, a uniformidade ideológica e o caráter messiânico dessa ideologia constituem o traço decisivo.Uma crítica bastante freqüente ao conceito de totalitarismo e a de que ele não aponta aspectos singulares, mas sim características que, em maior ou menor grau, podem também ser encontradas em qualquer sistema* político. Desse modo, não há, por exemplo, Estado moderno que nao exerça certo controle sobre a economia e os meios de comunicação ou que não procure centralizar o controle das Forças Armadas.Contra essas objeções, os teóricos do totalitarismo insistem em que a presença simultânea de todas as variáveis, alcançando cada uma valores extremamente acentuados, cria uma situação política singular, que possui uma dinâmica própria e que não permite confundir -esses regimes com as formas mais moderadas ou tradicionais de dominação política ou com o autoritarismo.

Um fenômeno moderno
O conceito de totalitarismo refe- re-se, portanto, a um sistema de

rio, a capital contribui com 15% da produção industrial do país. Importante pólo de desenvolvimento, Tóquio só não lidera nacionalmente a 
indústria têxtil, que está principalmente sediada em Osaka. A capital detém o primeiro lugar do país nas indústrias alimentícia, química, de mobiliário, de couro, de produtos metalúrgicos, de máquinas, ferramentas e de instrumentos de precisão. Seu movimento editorial também é o maior do país: cada um de seus três diários tem tiragens superiores a 3 milhões de exemplares (1970). A área do canal de Keihin e Yokohama concentra indústrias pesadas e refinarias de petróleo, com capacidade total de 27 milhões de toneladas por ano, que, somadas à produção de Tchiba, totalizam 34 milhões de toneladas. Os estabelecimentos industriais da região perfazem 60 000 empresas.Seus 200 000 estabelecimentos comerciais realizam 30% dos negócios do país. (Dados do inicio da década de 1970.)

Capital da poluição
Os 20 200 quilômetros de ruas e estradas existentes em Tóquio, as numerosas pontes sobre os quatro grandes rios, seus viadutos e eleva-dos e O metrô não são suficientes _  ̂ A p e s a r d e  ce rta s  s e m e lh a n ç a s , os c rítico s  d is tin g u e m  o to ta lita r is m o  d e  re-para fazer escoar o intenso trânsito VEJA TAM BÉM :Ãsia; Japão. gimes autoritários, como os de Oliveira Salazar e Francisco Franco.

de 2,2 milhões de automóveis.Um grande número de indústrias e de automóveis lançam milhões de toneladas de detritos na atmosfera, produzindo uma nuvem acinzentada quase permanente sobre Tóquio —  agelidada “capital mundial da poluição”. O programa formulado pelo governo metropolitano em 1971, tendo em vista salvaguardar a população dos riscos da poluição, não conseguiu progresso significativo.Outro dos grandes problemas de Tóquio é o habitacional. Em 1950, foi criada a Housing Loan Corporation, para suprir as necessidades residenciais da população de menor poder aquisitivo. Em 1955, foi constituída a Japan Housing Corporation a fim de atender à demanda da classe média.Até abril de 1971, a primeira instituição construíra 288 000 casas com longos prazos para pagamento, enquanto a segunda levantara 265 600 residencias para alugar e 129 400 para vender. Contudo, apesar de serem construídas de 150 000 a 200 000 casas anualmente, o déficit de residências na cidade de Tóquio ainda era de 540 000 nesse ano.
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tipo especial, cuja emergência e institucionalização supõe condições históricas bastante específicas, em particular a existência de uma economia industrial muito desenvolvida ou em rápido desenvolvimento, capaz de suprir os meios materiais e tecnológicos sem os quais a dominação total é incon
cebível. Sua emergência supõe também certa predisposição de deter
minados grupos sociais à tomada e ao exercício violento do poder (predisposição que não é uniformemente distribuída na sociedade em dado momento histórico).Alguns autores, em especial S. M. Lipset (1922- ), tem insistido que tal predisposição não deve ser identificada com qualquer das categorias políticas tradicionais de “direita”, “centro” e “esquerda”. As camadas sociais que serviram de base a essas categorias desempenharam papéis distintos em outras condições históricas. Os pequenos proprietários, por exemplo, que deram seu apoio ao liberalismo* parlamentar durante o século XIX, prensados entre os movimentos socialistas e o grande capital no século X X , forneceram no pós- guerra a base principal dos movimentos de tendência totalitária como o macartismo nos Estados Unidos e o poujadismo na França.

Guerra fria
A mais importante das críticas ao conceito de totalitarismo é a que denuncia a forte influência que ele sofre de preferências ideologicas, notadamente do anticomunismo da guerra* fria. É criticada também a assimilação, numa mesma categoria, de regimes e ideologias tão díspares como o são o nazismo* e o marxismo*.Para alguns críticos, como Pou- lantzas (1936- ), o conceito de totalitarismo seria baseado num corte arbitrário e estático da realidade histórica. Teria sido definido sem que fossem inquiridas as diferenças entre os sistemas sociais e económicos que produziram tal fenómeno em determinada conjuntura histórica.Finalmente, é também assinalada a adoção, pelos teóricos do totalitarismo (de maneira mais ou menos explícita), da perspectiva conservadora que vê todos os males da sociedade contemporânea como decorrentes de seu caráter moderno.Não obstante as críticas e divergências interpretativas, parece haver substancial acordo em termos descritivos —  é quase consenso que o nazismo hitlerista, por exemplo, é qualitativamente distinto de regimes autoritários como o de Salazar*. Persiste, ainda, para a ciência política atual, a questão da determinação das condições que produziram uns e outros e a questão da possibilidade de que sejam evitadas tais formas de opressão política no futuro.

VEJA TAMBEM: Ideologia; Partido Político; Poder; Sistema Polí- Os reg im es  to ta litá r io s  só se s o lid ific a m  qua n d o  o p o d er é co n tro lad o  de fo rm a  e x tre m a , sob um a ún ica lid e ran ça . tico. c o m o  o co rreu  nas  d ita d u ras  m a n tid a s  p o r B e n ito  M u s s o lin i, na Itá lia , e A d o lf  H it le r , na A le m a n h a .
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Totemismo

O contato com povos ditos “primitivos” levou o homem ocidental a constatar a variedade de culturas 
que contrastavam radicalmente com seus próprios valores. Foi o que ocorreu, por exemplo, quando os viajantes ocidentais entraram em contato com o fenômeno do totemismo, mantido pelos povos que se diziam descendentes de animais ou vegetais e cultivavam totens e 
tabus.Foi no fim do século XIX que os estudiosos passaram a demonstrar maior interesse pelas formas totêmicas, num momento em que a orientação do pensamento científico levava a aproximar da natureza tudo o que fosse “inexplicável” —  em relação aos padrões culturais do Ocidente. Uma das formas de explicar as diferenças 
consistia em projetar para a natureza, isto é, atribuir caráter instintivo a todas as manifestações que não guardassem coerência com a civilização. Dessa forma, as crenças totêmicas forneceram elementos importantes a essa orientação, permitindo isolar o homem “civüi- zado” do “selvagem” ; este, por não pertencer plenamente à categoria de homem, seria menos desenvolvido. Era impossível incorporar à tradição ocidental um modo de pensar que não estabelecesse ruptura entre o humano e o animal, pois a descontinuidade entre esses 
dois mundos é essencial para a sociedade.Em fins do século X IX, o totemismo foi o tema preferido de numerosos antropólogos, sendo, porém, relegado a segundo plano logo depois. Essa perda de importância decorre da dificuldade em conceituar o totemismo de modo operativo e útil, capaz de servir de base na classificaçao dos povos e na sua identificação por traços comuns.Van Gennep, autor de Estado A tual do Problema Totêmico (1919), foi o último estudioso a ten tar uma síntese dos conhecimentos sobre o totemismo, com uma explicação geral do fenômeno. Por essa época, Golden Weiser já iniciara suas críticas à noção de totemismo, mostrando que apenas em poucos casos se conseguiu reunir os elementos definidores do fenômeno. De fato, raramente aparecem juntos em um mesmo povo a organização de clãs com nomes de animais ou vegetais, a crença no parentesco entre o clã e seus totens (animais que lhes dão o nome), os rituais e proibições típicos. As críticas de Weiser levaram os cientistas a estudarem o totemismo não mais buscando suas origens e tratando-o como um sistema, mas investigando suas manifestações variadas em povos que também não podem ser comparados. Desse modo, o fenômeno escapa a toda tentativa de definição absoluta para se transformar num conjunto de particulari dades, empiricamente observáveis 
em certo numero de povos.

Em certos grupos sociais, o totem ism o com põe um sistema classificatório. (Totens da Africa e do Alasca.)

R elação do  clã  com  o totem
Diversas teorias procuram explicar por que certas sociedades utilizam nomes de animais ou vegetais para identificar grupos sociais. A relação necessária entre a organi- zaçao clânica e o totemismo, inicialmente proposta por alguns estudiosos, levaria à conclusão de que os totens não passavam de simples emblemas distintivos dos clãs.Essa teoria foi considerada insubsistente por não comportar as sociedades de organização clânica que não possuem totens; surgiu, então, a necessidade de se explicar por que certos povos recorrem ao totemismo para estruturar um sistema denominativo e outros não. Por outro lado, era preciso saber por que o mundo animal e vegetal oferece uma nomenclatura privilegiada para representar os clãs.A determinação da função dos totens parecia ser uma resposta, e, por esse caminho, tentou-se erigir o totemismo em sistema geral. Para alguns teóricos, os clãs escolhem  os totens como emblemas por sua utilidade social. Assim, certos ani

mais ou plantas seriam escolhidosCasa tribal em Ketchikan, aldeia do arquipélago de Alexandre, no Alasca
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graças a sua importância econômica ou ao interesse que despertam no grupo. Mas a existência de sociedades totêmicas muito diferenciadas e o modo amplo e arbitrário pelo qual a eleição se efetiva tornam essas formulações teóricas insuficientes. Na sustentação dessa tese, chegou-se mesmo a afirmar que crocodilos e moscas, apesar de perigosos e nocivos, podiam ser to
mados como totens, porque oferecem um interesse social negativo no sentido de que se pode ignorá- los. Só que esse tipo de conclusão serviria para explicar qualquer fenômeno, uma vez que a demonstração, não sendo rigorosa, pode se aplicar a um caso e a seu contrário.As teorias funcionalistas, apesar de terem contribuído para um melhor conhecimento das sociedades de organização totêmica, não chegaram a uma solução plausível para o problema da escolha de totens. E os analistas que atribuem aos totens um papel na vida da sociedade não explicam os grupos cujos emblemas clânicos justapõem  animais, objetos inanimados e seres imaginários.O primeiro passo importante para a compreensão efetiva do sentido das instituições totêmicas foi dado por Franz Boas*, que estudou a rela_çâo entre as formas de orga- nizaçao dos grupos sociais como clãs exogâmicos e os totens como uma forma de classificação desses clãs. Seguindo esse caminho, Le- vi* Strauss, em O Totemismo Hoje, faz uma avaliação crítica de 
todas as teorias e depois mostra que o totemismo concebido como 
um sistema geral não tem vigência, já que compõe um sistema classifi- catorio, uma espécie de metáfora da organização social. O problema, segundo esse antropólogo, não consiste em saber por que determinado clã escolhe um totem específico, mas em investigar como o conjunto dos totens forma um sistema repre

sentativo do sistema de grupos sociais. A essência do totemismo so
mente será compreendida se se encarar o fenômeno como uma lin guagem que expressa as diferentes posições em que estão colocados os clãs. As distâncias que separam os animais, vegetais ou seres imaginá 
rios que compõem o sistema totê mico são as mesmas que separam 
os clãs entre si. Nesse sentido, cada totem ocupa um lugar, na medida em que exprime simbolicamente as qualidades que definem o clã que lhe corresponde em relação aos de mais. Trata-se, pois, de um sistema homólogo ao sistema social, uma linguagem metafórica. Sob esse enfoque, pode-se entender por que o conjunto dos totens é tão diversificado, por que não é a função social que determina sua escolha como emblema e, finalmente, por que cer tas sociedades adotam esse recurso e outras não. Afirmar, por exemplo, que o clã A descende de certo animal terrestre e o clã B de um peixe equivale a dizer que entre A e B se 
estabelece uma relação análoga à que existe entre essas espécies vivas, na medida em que são classificadas como distintas a partir de seu modo de vida (ao qual se atribuem simbolicamente significados vários). O mundo natural fornece um modelo privilegiado para representar as relações sociais, que não exige a crença no parentesco real entre homens e animais e nem o desconhecimento do mecanismo de procriação.Lévi-Strauss propôs-se a demonstrar que o totemismo constitui um sistema de conhecimento que estabelece um modo particular de relacionar natureza e cultura, e que, por isso mesmo, não pode ser universal.

VEJA TAMBÉM: Cultura; Estrutura Social; Parentesco.

Ciclo evolutivo do "Toxoplasm a gondii" a partir das fezes de gato, anim al 
em  que o protozoário transmissor da toxoplasm ose m elhor se adapta.

Colunas totêm icas na região de D arw in. (Território do IMorte, Austrália.)

Toxoplasmose

Toxoplasmose é uma infecção que ocorre no homem e em animais, produzida pelo Toxoplasma gondii. Trata-se de um protozoário* descoberto em coelhos e no gondi (Ctenodactylus gondi), um roedor norte-africano. Inicialmente considerado uma Leishmania (daí a denominação de Leishmania gondii), o protozoário acabou sendo classificado no filo Sporozoa  (espo- rozoários*), com numerosas características dos coccídios do gênero Isospora.As formas de T. gondii que parasitam células podem ser encontradas no homem e em diversos ani-

mais, principalmente o gato, no qual foi possível observar o ciclo evolutivo. Na primeira fase, o parasita comporta-se como um coccídio 
típico.Vive em células epiteliais do intestino delgado (últimas porções do íleo), onde se reproduz por esquizo- gonia. Freqüentemente origina ga- metócitos (macro e micro), que, uma vez amadurecidos, iniciam uma forma de reprodução sexuada, através da copulação e formação do oocisto. Este é eliminado com as fezes, para se reproduzir no exterior por esporulaçao; ingerido por outro hospedeiro, inicia novo ciclo evolutivo.O T. gondii apresenta outro ciclo evolutivo nos demais hospedeiros. As formas esquizogônicas originadas no intestino, ao invés de se dividirem em novas formas esquizogônicas ou gamctócitos, invadem o

poeira, 
água e 
alimentos 
contaminados
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Em cistos, o "T . gondii" sobrevive muito tem po.

Trabalho

No sentido comum, o termo trabalho refere-se à aplicação de um esforço na realização de uma tarefa, como por exemplo levantar um peso do chão, à altura do ombro. Em Física, no entanto, trabalho é um conceito fundamental, de sentido bem restrito: é sempre realizado por uma força e não por um corpo. Um objeto qualquer pode ser deslocado de uma posição a outra mediante o trabalho realizado por determinada força que atue sobre ele. Dessa maneira, quando um ímã atrai um alfinete, o trabalho está sendo realizado pela força magnética.Trabalho relaciona-se, portanto, com movimento; e pode estar presente em qualquer atividade dinâ
mica: na construção de um edifício, na ação das ondas do mar sobre as rochas, ou no ato de respirar.Esse conceito está também es

treitamente vinculado ao de energia* (do grego, energeia: en =  em; 
ergon =  trabalho)! Quando os freios de um automóvel em movi
mento são acionados, aumenta a força de atrito entre os pneus e o chão. O automóvel percorre ainda certa distância e, finalmente, pára. Durante o ato de parar, a força de atrito realiza um trabalho igual à 
variação da energia cinética do automóvel. Genericamente, pode-se dizer que a variação da energia cinética de um corpo em certo percurso é igual ao trabalho executado pela resultante das forças que atuam sobre o corpo nessa trajetória.

Força e distância
Em Física, considera-se que uma força realiza um trabalho (nulo ou não) quando seu ponto de aplicação é deslocado. Assim, a força de gravidade sobre um corpo em queda livre realiza um trabalho ao deslocar-se entre as posições inicial e final do corpo. No entanto, se o corpo deslocar-se horizontalmente, o trabalho será nulo.

organismo do hospedeiro, localizando-se em células dos mais variados tipos (musculares, mononu- cleares, nervos, etc.). Continuam a se dividir nessas células até provocarem sua ruptura, quando invadem outras células em novas multiplicações. Com o evoluir da infecção, o organismo do hospedeiro forma anticorpos contra o parasita. Este, para não perecer, segrega em seu redor uma membrana resistente, formando cistos (de localização principalmente muscular e nervosa). Quando o hospedeiro é ingerido por outro animai, este in- fecta-se pelos cistos que iniciam um novo ciclo em seu intestino.Assim, a transmissão do T. gon- 
dii vai se procedendo de várias formas: pela ingestão de água ou alimentos que estejam contaminados com fezes de gatos infectados, ou ainda de carne que contenha cistos do parasita. Além disso, durante a fase aguda, em que o parasita in
vade quase todas as células, a transmissão pode se dar da mãe ao filho por meio da placenta, da saliva ou ainda do leite.

Toxoplasmose no homem
Os primeiros casos de infecção humana por T. gondii foram descritos na década de 1920.A doença, que se distribui por todo o mundo, e mais grave em sua forma congénita, transmitida ao feto através da placenta. O T. gondii manifesta preferência pelo tecido nervoso embrionário, com as alterações mais freqüentes que formam a tétrade de Sabin: modificações do volume do crânio (hidrocefalia e microcefalia), calcificações cerebrais, coriorretinite (infecção da parte nobre do globo ocular) e retardamento mental.Tendo sido adquirida na vida ex- tra-uterina, a toxoplasmose pode se manifestar por diversas formas. A mais freqüente parece ser a assinto- 

mática, quando o organismo é in-

vadido pelo protozoário, que se multiplica e acaba enquistando, sem determinar qualquer alteração. Há casos de toxoplasmose congênita, em que a mãe não revelou qualquer sintoma durante o período de gravidez.As formas sintomáticas podem 
variar desde uma inflamação banal e passageira dos gânglios linfáticos até graves pneumonias e encefalias, possíveis causadoras de morte.Observam-se também, com certa freqüência, formas hepáticas, com icterícia, além das miocárdicas e oculares. Nestas últimas, o toxo
plasm a  pode ser responsável por grande parte dos casos de coriorre- tinites que acabam culminando com a perda do olho atingido.A variedade de sintomas diferen tes e a freqüência das formas assin- tomáticas fazem com que o diagnóstico laboratorial tenha grande importância.São utilizadas provas diretas, através da evidenciação do parasita em biopsia de tecidos lesados e 
provas indiretas ou imunológicas. Destas, as mais usadas são a reação de Sabin-Feldman, ou prova de corante, e a imunofluorescencia.A doença é tratada com antibióticos e quimioterápicos, principalmente sulfonamidas*, sulfonas, da- raprin, espiromicina. Sua profilaxia é difícil devido à variedade de animais transmissores, à freqüência de casos assintomáticos e a diversidade de modos de transmissão.Entretanto, é medida útil na prevenção da' toxoplasmose evitar a contaminação de alimentos e água por oocistos, a ingestão de carne mal cozida ou crua, o contato direto com doentes e a utilização de utensílios que possam transmitir o parasita através da saliva.

VEJA TA M B É M : Infecciosas, Doenças: Esporozoários; Leishm a- nioses; Parasitismo; Protozoários. Trabalho é a aplicação de um esforço qualquer na realização de uma tarefa.
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Isso é decorrência da própria definição de trabalho: se T  é uma força constante aplicada num ponto material P que se desloca de uma posição A para oijtra B, o trabalho realizado por F no deslocamento AB é o produto escalar de ambos os vetores: T =  F x ã b  =  F.d.cosa, onde F e d são, respectivamente, os módulos da força e do deslocamento desta, e a é o ângulo formado pelas direções da força e do deslocamento.Quando a força está dirigida no mesmo sentido do deslocamento, no caso da força de gravidade atuando num corpo em queda livre, ou quando a força com que se arrasta um corpo é paralela ao chão, o ângulo entre ambas as direções é igual a zero e o trabalho será: T =  = F.d.cos 0o =  F.d. Nesse caso, portanto, o trabalho simplesmente consiste no produto da força pela distância percorrida.Como d.cos a é a medida da projeção do deslocamento na direção da força, o trabalho também pode ser dèfinido como o produto do módulo da força por essa projeção. Assim, já que F .cos a é a componente da força na direção do deslocamento, outra definição de trabalho é o produto do deslocamento pela componente da força em sua direção.Define-se também um trabalho nulo quando a força ou o deslocamento são iguais a zero, ou quando a força for perpendicular ao deslocamento (e o ângulo a entre eles for, portanto, igual a 90°, caso em que se tem cos 90° =  0).Costuma-se também utilizar as seguintes definições: se a estiver compreendido entre 0o e 90°, o trabalho é positivo e chama-se trabalho motor; se a estiver compreendido entre 90° e 180°, o trabalho é negativo ou resistente.Se uma partícula está sujeita a um sistema de forças constantes, o trabalho realizado pela resultante desse sistema de forças é igual à soma dos trabalhos das forças componentes. Enquanto uma força constante desloca-se de uma posição A para outra B e, em seguida, desta para uma terceira C, o trabalho total será igual ao trabalho da força deslocando-se diretamente de A para C : F x Ãff +  F x BC =  F  x (Ã B ^  bÜ) =  T x  KC.Quando a força não é mais constante. ou seja,quando ela começa a variar em direção e/ou módulo, há um processo para que seja computado o trabalho: subdivicíe-se a trajetória em pequenos elementos, de forma que em cada um deles a força possa ser suposta constante.Calcula-se então o trabalho em cada um dos trechos (chamado trabalho elementar), e somam-se todos eles. Essa soma é dada pela integral da força ao longo da trajetória. Em geral, essa integral depende da trajetória, ou seja, da curva ao longo da qual se procede à integração, e não apenas de suas posiçoes inicial e final.Há uma classe importante de forças para as quais o trabalho que foi realizado ao longo de uma curva depende apenas de seus extremos e não da trajetória. São as chamadas forças conservativas, 
como a gravitacional e a de atração

Se a força aplicada (P) form a um ângulo [Hl, d iferente de zero, com  a direção do deslocam ento (d), o trabalho será 
m enor do que se ela tivesse a mesm a direção. À direita, diagram a das forças que atuam  no corpo.

coulombiana (entre cargas elétricas ou pólos magnéticos). Todas as forças que dependem da velocidade, como a força de atrito, são em geral não-conservativas. O trabalho realizado por uma força conserva- tiva para levar um ponto material P de uma posição P, a uma outra P, é dado pela expressão T =  V (P2) — V (P ,), onde V é o potencial escalar. O trabalho é igual à diferença de potencial entre ambas as posições. Assim, o trabalho de uma força cujo ponto de aplicação descreve uma trajetória fechada é nulo (se a força for conservativa).
Medidas

A unidade de trabalho utilizada no sistema MKS Giorgi é o joule, simbolizado pela letra J e definido como o trabalho realizado pela força de um newton (que desloca seu ponto de aplicação em sua_ própria direção por uma distância igual a 1 m). No sistema CGS, a unidade de trabalho é o erg, definido como o trabalho realizado pela força de um dyne (que desloca de 1 cm seu ponto de aplicação, em sua direção). No sistema MTS a unidade e o quilojoule, a força é o esteno e o deslocamento é de 1 m. No sistema MKS técnico, a uni
dade de trabalho é o quilogrâmetro, simbolizado por kgm, e equivale ao trabalho realizado Dor 1 quilogra- ma-força que se desloca por 1 m. Num local onde a aceleração da gravidade é a suposta aceleração normal, 1 kgm é o trabalho realizado pelo peso de um corpo de 1 kg ao cair de 1 m de altura.O trabalho tem a seguinte fórmula dimensional: L2M T"2, onde L é a dimensão espaço, M a massa e T o tempo.

VEJA TAMBÉM: Choque; Ener-f ia; F ísica; M o v im en to ; Potência; 'ermodinâmica.A área total dos retângulos de Dases sucessivam ente menores aproxin 
da área sob a curva; esta equivale ao trabalho da força variável F (x).
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Trabalho, 
Força de

A filosofia grega e o pensamento medieval consideravam o trabalho 
uma atividade produtiva material, indigna da condição humana. Para Platao*, os escravos não possuíam alma —  nem essência humana — , razão por que pertenciam a uma categoria fronteiriça entre os animais e os cidadãos livres. Segundo Aristóteles, “o ócio é a condição fundamental da filosofia”. Tais concepções refletem as ideologias dominantes na sociedade escravocrata grega e no sistema feudal baseado no trabalho servil.A destruição do regime senhorial pela burguesia* trouxe como conseqüência a instituição do “trabalho livre” : a terra tornou-se propriedade privada e os que não tinham acesso a ela passaram a vender sua força de trabalho a quem melhor pagasse. Assim, o trabalhador livrou-se do regime servil e conseguiu exercer alguma atividade independente.No século X IX, pensadores socialistas alemães inverteram o esquema ideológico da Antiguidade, passando a definir o trabalho como essência do homem. O que distin
gue o trabalho humano das atividades dos outros animais é que estas obedecem a reações instintivas, e aquele resulta de um “projeto” : com o trabalho, o homem objetiva adequar o meio natural a suas necessidades. Ao fazer isso, ele não só modifica a natureza exterior, mas constitui sua própria natureza humana.Como atividade social, o trabalho requer uma organização que também condiciona a estrutura de toda a sociedade. Embora a preocupação com a objetividade científica remonte à Antiguidade, é relativamente recente a descoberta de que a estrutura e a evolução das sociedades são determinadas —  em 
última instância —  pelo modo segundo o qual nelas se “ganha a vida”.

O conceito de trabalho
Pode-se dizer que a história do trabalho confunde-se com a da humanidade. É por meio do labor que o homem transforma a natureza em função de suas necessidades materiais e espirituais; e é mediante o aperfeiçoamento da produção que cria novas necessidades, bem como a capacidade de satisfazê-las, determinando para isso modificações nas estruturas políticas, economi- cas e sociais e em suas manifestações ideológicas.A expressão “trabalho humano”, para as filosofias tradicionais, não passa de um conceito vinculado à idéia de estaticidade, e refere-se a uma “essência” utilizada para exaltar tanto o esforço dos trabalhadores como as virtudes daqueles que se apropriam do excedente econô

mico produzido pelos primeiros. A idéia de “trabalho” em si mesma é

vazia na medida em que é pouco específica, mas torna-se um eficiente instrumento de análise quando adequadamente qualificada: trabalho abstrato ou concreto, manual ou intelectual, direto ou indireto, produtivo  ou improdu
tivo, necessário ou excedente, além de objeto de trabalho, força  de tra
balho, meio de trabalho e, ainda, trabalho assalariado, escravo, servil, comunitário, etc.

Através do conceito abstrato de processo de trabalho chega-se a outros conceitos, como os de processo de produção  e modos de produção, utilizados na análise de situações concretas. Ele abarca as condições gerais que se encontram presentes em toda atividade transformadora. Em primeiro lugar, o trabalho é um processo no qual o homem atua sobre a natureza, desenvolvendo suas potencialidades a fim de obter um resultado concreto: o produto  desejado.Os elementos do processo de trabalho são: os meios de produção —  que compreendem os instrumentos de trabalho (máquinas e ferramentas), além de outros elementos necessários à produção (pontes, estradas, edifícios, redes de energia, veículos, animais de tração, etc.); a força de trabalho, consubstanciada na energia, aptidão e habilidade do trabalhador; e o objeto de trabalho, que corresponde à matéria que se pretende transformar. A força de trabalho é o fator criador ativo, e atua diretamente sobre o objeto de trabalho. Este pode ser de dois tipos: as matérias-primas, que resultam de processos de trabalho anteriores, e as matérias brutas, que se encontram em estado natural.__Processos de produção são as formas historicamente determinadas de combinação dos elementos do processo de trabalho. Em condições históricas concretas, nas quais surge o quarto componente (o não- trabalhador), esses elementos com binam-se de diferentes formas.Do ponto de vista da proprie dade, os meios de produção podem pertencer ao próprio trabalhador individual (nos modos de produção artesanal), a não-trabalhadores diferentes (sistemas antagônicos), a comunidades (cooperativas) ou à sociedade em conjunto. E, do ponto de vista técnico, os meios de trabalho são controlados diretamente pelo trabalhador (artesão), por trabalhadores indiretos (técnicos, supervisores), pelo proprietário ou por diversos participantes do processo (manufatura).
As forças produtivas

Os meios de produção são o elemento determinante do processo de trabalho. A produtividade e a qualidade dos produtos dependem do instrumental utilizado. O tipo de objeto do processo de trabalho pode ser alterado em função de características novas assumidas pelos meios de produção, e o desenvolvimento destes chega a exigir novos tipos de objetos de trabalho. O urânio, por exemplo, só se tornou objeto de trabalho com o desenvolvimento do instrumental capaz de utilizá-lo.O  conceito de forças produtivas

Na Antiguidade, o trabalho era considerado indigno da condição hum ana.

Na Id a d e  M é d ia , era rea lizad o  qu a se  e x c lu s iv a m e n te  por servos da g leb a .
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que se tornou a fonte de subsistência dos não-trabalhadores. Portanto, deve-se a esse excedente o surgimento das sociedades divididas em classes, dos modos de pro
dução antagônicos e do trabalho 
intelectual (ocupação de pessoas liberadas do trabalho manual).

Os modos de produção antagônicos fundamentam-se na existen- cia de duas classes: a dos trabalhadores não-proprietários e a dos não-trabalhadores donos dos meios de produção. Esses modos de produção apresentaram especificida- des através dos tempos. Nos períodos em que os instrumentos de trabalho não passavam de meros prolongamentos do corpo, o trabalhador comum podia fabricá-los sozinho e assim assegurar sua sobrevivência, sem se engajar em atividades que produzissem um excedente apropriável pelas classes dominantes. Tais condições pressupunham livre acesso aos meios naturais, tais como florestas, cursos de água, pastos e terra cultivável. Da necessidade de manter o trabalhador ligado à comunidade e produzindo para as classes dominantes é que surgiu o emprego da coerção física, exercida através da força armada do Estado* —  típica do modo de produção escravista — , e da coerção ideológica, que, no modo de produção feudal, assumiu caráter religioso.No regime capitalista, o desenvolvimento das forças produtivas retirou do trabalhador o papel principal no processo de produção, atribuindo-o aparentemente à máquina, que surge como uma entidade independente, suscetível de ser operada por qualquer trabalhador (habilidade e força deixam de ser fatores determinantes). Nessas condições, a coação política ou ideológica perde sua importância fundamental, pois o trabalhador, não mais podendo produzir isoladamente, dado o alto custo dos meios de produção industrial, é, compulsoriamente, levado a vender sua força de trabalho, a fim de garantir a própria subsistência.A fábrica moderna, com suas linhas de produção altamente mecanizadas, agravou essa situação: ela surge como uma estrutura concreta independente, disposta a receber qualquer trabalhador e que define uniformemente as operaçoes necessárias ao próprio processo produtivo, sem levar em conta as qualidades pessoais dos trabalhadores. Mesmo que essa “auto-suficiência” tenha limites, fica praticamente afastada a possibilidade (que existia no artesanato) de o homem se reconhecer no produto de seu trabalho. O sistema altamente hierarquizado e burocratizado da fábrica moderna e o desenvolvimento da especialização às últimas conseqüências condenam o trabalhador a perder-se e despersonalizar-se em meio a grandes massas de empregados. Na maior parte das vezes, só um reduzidíssimo grupo de funcionários —  geralmente os que exercem funções de cúpula, de supervisão geral —  entende o processo de produção em sua totalidade. A grande maioria, permanentemente absorvida por tarefas minúsculas e repetitivas, nem mesmo é capaz de

abrange os elementos do processo de trabalho sob o ponto de vista da produtividade (quantidade de produtos elaborados numa unidade de 
tempo determinada) do trabalho. Embora representem fatores determinantes, que podem funcionar como índice, os meios de produção, tomados isoladamente, nao bastam para definir o estágio de desenvolvimento das forças produtivas, indicando apenas os graus de potencialidade dessas forças.O conceito de forças produtivas efetivas abrange a combinação dos elementos do processo de trabalho em permanente interação uns com os outros. A história registra casos de sociedades cujas forças produtivas chegaram a regredir e mesmo a desaparecer: é que essas forças em geral evoluem num processo não-linear, combinando desenvolvimentos quantitativos com qualitativos e continuidades com des- continuidades. O desenvolvimento quantitativo das forças produtivas realiza-se por meio de aperfeiçoamentos introduzidos nos instrumentos de trabalho ou nos processos de elaboração, sem alterar a estrutura e as jelações fundamentais da produção. Como exemplos têm-se a introdução dos métodos de Taylor*, que racionalizaram a divisão* do trabalho, eliminando hiatos e movimentos desnecessários, e a substituição do vapor pela energia elétrica como força motriz das máquinas (e das ferramentas mecanizadas), nas indústrias. O desenvolvimento qualitativo das forças produtivas ocorre sob a forma de saltos bruscos que alteram as relações entre os elementos do processo de trabalho e desencadeiam profundas modificações na estrutura de toda a sociedade. Exemplos característicos desse tipo de desenvolvimento são o emprego de instrumentos de metal (charruas de ponta metálica, enxadas, etc.), em conseqüência da difusão do uso do ferro e do cobre, e a introdução das ferramentas mecanizadas, através da utilização do vapor como força motriz.

Modo de produção
As formações sócio-econômicas diferem não só pelo que produzem, mas sobretudo por seu modo de produção. No “comunismo primitivo”, em que imperava o regime de cooperação simples (todos os trabalhadores executavam tarefas semelhantes), havia somente o trabalho necessário, inexistindo, portanto, produção de excedente consumível por não-trabalhadores. O produto social destinava-se, em sua totalidade, à reposição dos instrumentos de trabalho gastos pelo uso, à subsistência dos membros da comunidade e à formação de pequenos estoques para prevenir dificuldades futuras. A ausência de trabalho excedente e de classes sociais explica-se pelo nível extremamente baixo da produtividade.Com a evolução gradual das forças produtivas, o tempo de trabalho necessário reduziu-se, mas a duração da jornada de trabalho manteve-se comparativamente estacionária; isso determinou a produção de um excedente economico,

Com a ascensão da burguesia, o regim e senhorial acabou sendo destruído.

O desenvolvim ento tecnológico ocorrido a partir da Revolução Industrial di
minuiu a im portância do trabalhador no processo de produção.
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avaliar a utilidade real do trabalho que realiza, porque não tem uma visão do processo global. Estando 
o homem condenado dessa maneira 
a um distanciamento permanente em relação ao produto de seu trabalho, sua possibilidade de progredir por meios próprios é reduzida e a consciência de sua relativa “incapacidade” pode avolumar-se, inibindo uma tentativa de libertar-se dessa condição.Essa suboidinação do homem à máquina e a complexas organizações produtivas tende a aumentar com os progressos da automação*. Mas a evolução tecnológica, que atingiu níveis impressionantes na segunda metade do século X X  e é acompanhada de um significativo acréscimo da produtividade, também permite acreditar na possibilidade de uma superação da escassez. Tudo pode depender da capacidade que tenham as sociedades de colocar o desenvolvimento tecnológico a serviço da libertação do homem em relação ao trabalho obrigado, por um controle racional e planejado do desenvolvimento das forças produtivas.

O s trabalhadores
A força de trabalho de um país é constituída pela parte da população apta a participar do processo de produção social.De modo geral, acham-se em condições de participar da divisão 

social de trabalho todas as pessoas não incapacitadas por motivos de idade, de saúde ou sociais. Também estão excluídos da força de trabalho aqueles cujos meios de subsistência não provêm de sua atividade e que, ao mesmo tempo, não desejam exercê-la. Existem, ainda, pessoas ocupadas em atividades não sociais (individuais), como as donas-de-casa e os serviçais domésticos (cozinheiros, motoristas, jardineiros, etc.), cuja produção, consumida exclusivamente no círculo familiar, nada acrescenta ao produto social. Mas alguns serviços da mesma espécie prestados fora do âmbito doméstico —  o do motorista de ônibus, por exemplo —  enquadram-se na divisão social de trabalho. Isso porque é difícil estabelecer uma linha divisória entre os serviços que o consumidor compra no mercado e os que ele presta a si mesmo, diretamente ou pagando a terceiros. Teoricamente, apenas os primeiros contribuem para o produto social.A força de trabalho reflete a potencialidade produtiva de uma sociedade, e uma comparação entre ela e a parcela da população ocupada demonstra a intensidade com que se realiza essa potencialidade. No entanto, a determinação da parte da população ocupada esbarra em uma série de dificuldades, a maior das quais é a definição do grau mínimo de participação no processo produtivo necessário para classificar alguém como ocupado. Em termos teóricos, o subocupado não é o que trabalha menos que uma jornada completa, mas aquele que está em condições de trabalhar por um período maior. Não são su- bocupadas as pessoas que dedicam parte de seu tempo a atividades in-

A força de trabalho de um país é fornecida pela parcela apta da população. Entretanto, mesmo as atividades conside
radas "m arginais" podem participar da divisão do trabalho, contribuindo para o produto social.

No Brasil, embora a m aior parte das mulheres ainda se encontre lim itada aos afazeres domésticos, que não contri
buem para o produto da sociedade, constata-se um aum ento na sua participação no mercado de trabalho.
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dividuais (estudos, afazeres domésticos, etc.), mas trabalham no tempo restante.
Força de trabalho no Brasil

'A  partir da década de 1950, registrou-se uma crescente participação da população brasileira na torça de trabalho; a taxa de participação (relação entre pessoas que integram a força de trabalho e a população) dos homens diminuiu ligeiramente, mas a das mulheres ampliou-se.A redução verificou-se principalmente entre os jovens (dez a deze
nove anos), devido à expansão da escolarização, que retém parte considerável da juventude fora da força de trabalho. O declínio da participação na faixa de idade entre dez e catorze anos decorre do dispositivo legal que proíbe o trabalho dos menores de catorze anos ha condição de assalariados (embora haja transgressões dessa lei). Por outro lado, caíram também as taxas de ocupação masculina total, ocorrendo declínios maiores entre os jovens (dez a dezenove anos) e, em menor escala, entre os homens com mais de 55 anos.Uma parcela considerável da população masculina em condiçoes de trabalhar permanece ociosa. Os homems situados na faixa etária de 21 a 51 anos participam, em alta proporção, da força de trabalho, mas, entre os que ultrapassaram os 55 anos —  ainda que as taxas de participação desse grupo se mantenham tão elevadas quanto as dos grupos intermediários — , as taxas de desocupação mostram acentuada tendência ascendente. Assim, a baixa nas taxas de ocupação pode ser atribuída ao crescente desemprego dos velhos.Em relação à população feminina, observou-se uma expansão, tanto nas taxas de participação como nas de ocupaçao. No entanto, essa tendência não tem sido constante para todas as idades: as mulheres entre dez e catorze anos sofreram queda nas taxas de ocu
pação e participação; as da faixa

de idade entre quinze e 51 anos tiveram participação e ocupação aumentadas; e, nos grupos etários mais velhos, registrou-se estagnação e decréscimo das taxas de ocupação, bem como considerável su- bocupação.A participação da mulher nas atividades produtivas tem sido condicionada pelas modificações na estrutura do emprego, determinadas pela industrialização do país. Até 1940, cerca de 70% da força de trabalho estava ocupada na agricultura, onde a mulher tinha possibilidade de exercer atividades produtivas, sem abandonar seu tradicional papel de dona-de-casa. Nessa época, a maioria das mulheres que trabalhavam nos centros urbanos ocupava-se em serviços de reparação (costura ou trabalho domestico remunerado). O contingente feminino que trabalhava fora do lar representava menos de 8% das mulheres ocupadas.As transformações decorrentes do desenvolvimento produziram conseqüências contraditórias para o status econômico e social da mulher. Nos setores secundário (indústria) e terciário (prestação de serviços), a eliminação gradual das ocupações do tipo artesanal ou doméstico afastou um número considerável de mulheres das atividades econômicas. Com a expansão dos serviços de consumo coletivo, unidades fabris, empresas comerciais, estabelecimentos de crédito, etc., surgiram novas oportunidades de integração, mas o desequilíbrio, entre essa ampliação do mercado e a oferta potencial da força de trabalho feminina, contribuiu para elevar a proporção de mulheres que trabalham sem participar da produção social. São as que permanecem na agricultura de subsistência, nos serviços domésticos remunerados e em outras atividades desse tipo.

VEJA TAMBÉM: Capital; D ivisão do Trabalho; Emprego; N aturais, Recursos; Produção, Setores 
de; Tecnologia.
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As primeiras observações médicas sobre a relação entre doenças e atividades profissionais datam do século XVI. Em 1556, foi publicado o livro D e R e Metallica, de Georgius Agricola*, no qual o cientista relata, entre outras coisas, suas observações sobre enfermidades profissionais e acidentes de trabalho, principalmente com os trabalhadores das minas de ouro e prata. A obra refere-se à “asma dos mineiros”, cuja causa atribuía a “poeiras corrosivas”, numa primeira descrição de casos de sili- cose. Mais tarde, Paracelso* fez observações sobre doenças profissionais entre os mineiros, referindo-se particularmente à intoxicação provocada pelo mercúrio.Entretanto, os estudos mais importantes sobre enfermidades profissionais no período anterior à Revolução Industrial* devem-se a Bernadino Ramazzi, médico italiano cognominado o “pai da medicina do trabalho”, que publicou De M or bis Artificum Diatriba  (1700).Nessa época, as doenças profissionais e os acidentes de trabalho não apresentavam maior importância, ja que a atividade produtiva limitava-se quase exclusivamente à agricultura e ao artesanato doméstico. Os poucos artesãos urbanos reunidos nas corporações dispunham de médicos que prestavam basicamente atendimento de caráter assistencial.Essa situação modificou-se com a Revolução Industrial. Entre 1760 e 1830, a Inglaterra instalou numerosas fábricas em locais inadequa

dos (velhos galpões, estábulos e armazéns precariamente ventilados, mal iluminados e infectos), onde se amontoava a multidão operária. A mão-de-obra era abundante e não havia restrições ao emprego de homens, mulheres e crianças nas piores condições de saúde e de capacitação física, que cumpriam extenuantes jornadas de trabalho em troca de míseros salários. Ambientes desse tipo favoreciam a multiplicação das doenças ocupa- cionais e contagiosas, e os acidentes de trabalho, principalmente entre as mulheres e as crianças.Pressionado pela opinião pú
blica. o Parlamento britânico aprovou, em 1802, a primeira legislação de proteção aos trabalhadores, denominada Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, que fixou o limite de doze horas de trabalho por dia, proibiu o trabalho noturno e estabeleceu normas sobre ventilação das fábricas e lavagem das paredes. Regulamentos complementares foram postos em vigor em 1819, mas o alcance de toda essa legislação era limitado, e sua aplicação prejudicada pela forte oposição dos empregadores.
O serviço médico na indústria

Um dos primeiros médicos ingleses a se preocupar com o problema de saúde nas fábricas foi Robert Baker. Em 1830, ele aconselhou um empresário progressista a contratar um médico para visitar sua indústria diariamente e cuidar da saúde dos trabalhadores, particularmente dos menores.^ Propôs, dessa maneira, a instituição do primeiro serviço médico industrial e, quatro anos depois, era nomeado inspetor médico de fábricas, pelo governo britânico.Contudo, somente em 1842, na Escócia, é que as funções do médico de fábrica foram especifica-

As doenças profissionais e os acidentes são comuns entre os mineiros.



mente definidas. James Smith, diretor gerente de uma indústria têxtil de Deanston (Perstshire), contratou um médico a fim de examinar os menores trabalhadores, dar-lhes assistência periódica e orientá-los quanto à prevenção das doenças, especialmente as ocupacionais. Mais tarde, o Ministério do Trabalho criou o Factory Inspectorate, órgão encarregado de estudar as doenças causadas por agentes quí- micos perigosos, bem como as enfermidades profissionais, e de realizar exames pré-admissionais e periódicos, sobretudo nas fábricas pequenas, que não dispunham de serviços médicos.A difusão da Revolução Industrial, pelo resto da Europa e nos Estados Unidos, propiciou a organização gradativa de serviços médicos nas indústrias de diversos países. Em muitos deles, esses serviços, instituídos voluntariamente, passaram a ser obrigatórios. Nos Estados Unidos, a assistência médica na indústria surgiu depois de promulgada a legislação sobre in denizaçao, pois os empregadores, interessados em diminuir o custo das indenizações, passaram a proporcionar tratamento adequado aos acidentados e às vítimas de doenças profissionais.O conceito moderno de medicina do trabalho ultrapassa os limites do serviço assistencial meramente curativo (tanto de acidentes como de doenças profissionais), para dar ênfase à prevenção de enfermidades e acidentes, bem como à preservação da saúde do trabalhador. A Organização Internacional do Trabalho, a partir da 43.“ Conferência Internacional do Trabalho, realizada em julho de 1959, define o serviço de saúde ocupacional como um serviço médico instalado em estabelecimentos de trabalho, ou em suas proximidades, e destinado a proteger os trabalhadores contra qualquer risco a sua saúde, que possa decorrer do trabalho ou das condições em que este é realizado; contribuir para o ajustamento físico e mental do trabalhador, obtido especialmente pela adaptação do trabalho ao trabalhador e pela colocação deste em atividades profissionais, para as quais tenha aptidão; e contribuir para o estabelecimento e a manutenção do mais alto grau possível de bem-estar físico e mental dos trabalhadores.No Brasil, os serviços médicos de empresas são relativamente recentes: a obrigatoriedade dos serviços médicos, de higiene e de segurança em empresas com mais de cem operários, é medida que data de julho de 1972.A medicina do trabalho, assim  como a higiene e segurança não constituem simples preocupação humanitária: em termos econômicos, as doenças ocupacionais e não-ocupacionais significam, para a empresa e para a nação, a falta, a diminuição de produtividade, os danos materiais e o ónus da assistência nos casos de acidentes de trabalho, além de outras despesas.
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Dentre as várias preocupações da moderna medicina do trabalho, desta
cam -se a prevenção de acidentes e a preservação da saúde dos operários.

Grandes empresas dispõem de médicos e ambulatórios através dos quais dão assistência a seus empregados.
VEJA TAMBÉM: Industrial, R evolução; Serviços Públicos.
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A tração elétrica com preende um m otor e m ecanism os de transmissão que acionam  a máquina. M odernam ente, é o sistema mais usado em todo o mundo.

Tração Elétrica

Qualquer máquina completa compõe-se essencialmente de três partes: motor, mecanismos de transmissão e máquina de trabalho. Esta é acionada pelas duas primeiras, chamadas (em conjunto) de “tração” do sistema.
Os mais antigos sistemas de tração valiam-se de quedas_ d’água e da força do vento para pôr em movimento máquinas elementares, como monjolos e moinhos. Com o advento da máquina a vapor, as ferramentas alcançaram excelente nível de aperfeiçoamento, mas somente após a descoberta da eletricidade atingiram o grau máximo de utilização. Modernamente, atração  elétrica é o sistema mais usado no mundo. Entre as vantagens que a eletricidade apresenta em relação às demais formas de energia, destacam-se a facilidade de produção e transporte, a ausência de subprodutos nocivos e sua eficiência no que se relaciona à conversão em outras modalidades de energia.

A máquina e o motor
No período pioneiro de utilização da energia elétrica para mover máquinas, geralmente dispunha-se de uma instalação central de motores. Cordas e correias de transmissão levavam o movimento até a máquina propriamente dita. Porém, devido ao excessivo desperdício de energia (em alguns casos chegava a Sua vantagem  è nao gerar subprodutos nocivos. (Autom óvel elétrico.}

mais de 50% da força útil disponível) a instalação foi transferida para junto da máquina, passando a formar com ela uma só unidade. Tal providência chamou a atenção dos técnicos para o problema da redução do desperdício. Um único motor destinado a mover uma máquina extensa, por exemplo, necessita de numerosas correias e rodas dentadas para poder alcançar todas as partes móveis. A solução técnica natural consistiu na instalação de vários motores dentro da mesma máquina; em tal sistema, cada parte móvel da máquina ou %rupo estratégico de máquinas dispoe de motor próprio, o que permite o controle da velocidade das partes (ou grupos) atuando-se sobre a corrente eletrica do motor.A conexão muito próxima do motor elétrico* com um membro operacional da máquina determinou radicais transformações nos projetos mecânicos. Como resultado, os equipamentos elétricos e mecânicos —  motor, sistema de tração e máquina —  encontram-se de tal forma integrados nas máquinas modernas, que é difícil dizer com precisão os limites entre eles.
A automação

A tração elétrica, associada à operação automática das máquinas, aplica-se tanto aos sistemas de tração simples quanto aos compostos, podendo mover moinhos com capacidade equivalente a milhares de quilowatts ou pequenos motores de indução de potência inferior a 1 quilowatt. Em alguns casos, as operações mais simples (como, por exemplo, a partida e a parada do
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A linguagem  lógica dos com putadores è passível de tradução autom ática.

motor) são efetuadas automaticamente; em outros, sistemas muito 
complexos são automatizados, de modo a realizar uma seqüência definida de operações de acordo com um modelo. Isso pode envolver a fabricação de determinada peça, com vários estágios de preparaçao, ou de sistemas periféricos de segurança, tais como proteções contra sobrecargas, danos provocados por altas velocidades, etc.A automação* torna-se necessária para o controle das máquinas de grande potência, ou dos sistemas de traçao que exigem constantes e rápiaos controles de velocidade de motores, ou ainda dos sistemas mecânicos que requerem freqüentes partidas do motor. Os sistemas automáticos de tração elétrica aumentam a produtividade das máquinas, facilitam as tarefas operacionais e poupam energia.

A  classificação  dos m otores
Os sistemas de tração elétrica realizam basicamente três tipos de serviços: de operação contínua, operação por curtos períodos de tempo e operação intermitente.No primeiro, a carga exigida do motor varia pouco e a temperatura sobe até determinado ponto, aí permanecendo estacionária (é o que acontece com os ventiladores, compressores, bombas centrífugas e máquinas têxteis). No serviço de operação por curtos períodos, a carga sobre o motor pode variar e a temperatura é descontínua, pois, quando atinge certo valor, e o motor é desligado, ocorre um resfriamento e os índices térmicos descem quase aos níveis da temperatura ambiente; é o que se verifica, por exemplo, com os sistemas de cha- veamento elétrico e pontes* bascu- lantes. Já no serviço de operação intermitente, a carga aplicada ao motor varia de acordo com a alternância dos períodos de repouso e de trabalho; a temperatura não se mantém constante, mas o intervalo de tempo em que permanece desa- cionado é insuficiente para resfriá-lo até descer aos níveis da temperatura ambiente. Uma grandeza

típica do serviço de operação intermitente é a razão entre o intervalo de tempo em que a máquina está acionada e o intervalo total de um ciclo, medida em porcentagem. Exemplo desse tipo de serviço é o torno retificador.Em muitos casos, as características de um motor, fornecidas pelo fabricante, incluem a máxima potência contínua, isto é, a potência com a qual ele pode operar por longos períodos de tempo sem se aquecer acima de sua temperatura máxima de regime.
A  esco lh a

A opção por determinado tipo de motor e de corrente elétrica, para um sistema de tração, depende basicamente do tipo de serviço e das condições locais de fornecimento da energia. Instalações industriais, por exemplo, utilizam principalmente motores trifásicos, não só por seu baixo custo como pela simplicidade de operação e manuten ção. Para os sistemas de tração que exigem controles sutis e seguros, os motores apropriados são os de corrente continua (geralmente mais caros), gue devem ser dotados de instalações auxiliares para retificação de corrente.
A estrutura externa dos motores é basicamente determinada pelas condições do ambiente em que vão operar. Se se destinarem, por exemplo, a fundições de aço (onde as temperaturas são elevadas), os motores devem ser protegidos contra o superaquecimento por meio de sistemas de refrigeraçao. Quando a atmosfera ambiente for inflamável, serão providos de blindagens que isolarao as faíscas elétricas. Para operar em locais saturados de fumaças cáusticas e gases, empre- gam-se motores selados, equipados com sistemas internos de resfriamento e dotados de isolamento resistente a ácidos.

VEJA TAMBÉM: Controle; Corrente Elétrica; Elétrico, Motor; Energia Elétrica.

Tradução

A diversidade das línguas é um fato a que o homem teve de se adaptar. Os defensores das línguas artificiais (como o esperanto) pregam a necessidade de uma língua comum para todos os povos, que seria ensinada nas escolas, além da língua de cada um. Tais idéias, porém, encontram dificuldades insuperáveis na prática. Assim, colo- cou-se que cada indivíduo deva aprender as línguas com as quais precisa entrar em contato, ou valer-se de traduções (na comunicação escrita) ou de intérprete (na comunicação oral).Um exemplo clássico do uso de tradução é a conhecida pedra de Roseta, que data do século II a.C. Descoberta em 1799, ela serviu para decifrar os hieróglifos egípcios, pois nela está gravado um texto grego e sua tradução para o egípcio antigo. Existiam tradutores ja na Antiguidade; há intérpretes mesmo entre grupos não-letrados, como os indígenas brasileiros. Atualmente existem escolas especiais —  entre as quais se destacam as de Genebra (Suíça) e Heidelberg (Alemanha) — , onde, em nível universitário, os alunos se formam como tradutores e intérpretes, através de métodos modernos de aprendizagem de línguas. Um treinamento específico oferecido por elas refere-se à tradução simultânea, exigida nas conferências internacionais. Em tais ocasiões, há intérpretes para diversas línguas que ficam em salas independentes onde

ouvem o conferencista e simultaneamente transmitem a tradução por um sistema eletrônico, ligado a cada assento.
N ovas idéias

Dedicando-se ao estudo do problema, Roman Jakobson* escreveu o artigo A spectos Lingüísticos da Tradução (1959), no qual, além de tratar da tradução interlingual, chama a atenção para a intralingual e a intersemiotica.A tradução intralingual consiste numa reformulação do texto na mesma língua, levando-se em consideração que uma sinonímia entre termo em raras ocasiões é plenamente satisfatória.A tradução intersemiotica consiste na transmutação de signos verbais para um sistema de signos não-verbais. Essa possibilidade é usada cada vez que um estrangeiro recorre a gestos para que possa se fazer entender.Normalmente, o que se entende por “traduzir” é procurar a equivalência em outra língua, o que nem sempre é fácil ou possível. Jakobson usa como exemplo a frase inglesa /  hired a worker (“ Eu contratei um operário”) e suas possíveis equivalências em russo. Pode-se usar o mesmo exemplo para o português, língua em que (como em russo) deve ser expresso o sexo da pessoa a que a frase se refere: contratei um operário (ou uma operária). Além disso, em português, o significado do verbo to hire (“contratar”) é determinado em função do objeto, animado ou inanimado. Dessa forma, o mesmo verbo na frase I  hired a room  tem outra tradução: “aluguei um quarto”. Por outro lado, traduções entre russo,As máquinas têxteis elétricas realizam  serviços de operação contínua.
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inglês e português são incomparavelmente mais fáceis do que entre línguas cujos vocabulários e gramáticas pertencem a famílias lin
güísticas diferentes.O filósofo americano Willard van Orman Quine* levanta especificamente a questão da tradução radical. Com esse conceito, examina a possibilidade de tradução da língua de um povo que nunca teve contato com a civilização ocidental. Expressões simples, como designativos de objetos ou animais, geralmente encontram sua equivalência, desde que, na língua para a qual será feita a tradução, se conheçam tais objetos ou animais. Mas a tradução, devendo procurar, além da equivalência vocabular, a equivalência do discurso, pode se tornar uma tarefa que se consegue cumprir somente após muitos anos de estudo da língua antes desconhecida e, assim mesmo, fazendo concessões em relação ao radicalismo da tradução.

M áquinas de traduzir
O desenvolvimento dos computadores tem levado a consideraçoes muito sérias quanto à possibilidade 

da tradução mecânica. Trabalha-se na utilização de máquinas de tradução em países como Estados Unidos, França, União Soviética e Inglaterra. Mas somente se conseguiu resultado com textos técnicos, que devem ser preparados para alimentação da máquina e novamente transformados em linguagem inteligível. A tradução do texto literário, por ser produto de criação artística, continua sendo tarefa de tradutores humanos.A tradução mecânica consiste num processo automático da passagem de um sistema lingüístico de signos e regras para outro. Ela se torna possível quando se estabelecem todas as instruções simbólicas para a máquina em forma de um programa. Há ainda um tipo exato de tradução mecânica, como, por exemplo, os casos em que um programa escrito em Algol (linguagem de computador) é retraduzido por uma operação inteiramente automática, em Cobol (outra linguagem de computador). Portanto, conclui-se que a tradução automática perfeita existe para linguagens arti

ficiais (como programas de computador, inteiramente lógicos), cujos termos empregados não apresentam qualquer ambigüidade.Porém a idéia da tradução automática é mais ambiciosa. Na concepção original, a proposta básica era a passagem automatica de uma língua humana a outra. Isso parece possível quando as frases se constituem de palavras, cujos significados correspondentes seriam estabelecidos com o simples uso de um dicionário. Desta forma, torna-se fácil traduzir a frase The dog bites the rat (“O cão morde o rato”). Mas é difícil que as coisas ocorram com tal simplicidade, pois, além de as palavras não terem uma correspondência exata de uma língua para outra, as regras de sintaxe* são diferentes.Outra difilcudade está em o sig

nificado das palavras poder variar segundo o contexto em que elas aparecem. Se muda o contexto muda também a palavra a ser utilizada na tradução e o dicionário automático torna-se insuficiente. As múltiplas correspondências enunciadas e propostas pelo dicionário automático deverão ser reduzidas por uma análise de contexto, que permitirá a descoberta do verdadeiro significado. Desse modo, uma palavra pode ter um significado num certo contexto e outro totalmente diverso num diferente.A tradução automática já obteve resultados importantes nas linguagens estritamente científicas, onde o uso das palavras é precisamente definido e onde não há ambigüidade e polissemia. Podem-se, por exemplo, traduzir bastante corretamente por meio de um computador

as previsões de tempo do inglês para o russo (e reciprocamente). Esse domínio da linguagem não constitui, porém, mais que uma simples fração de sua utilização global —  e o problema fundamental é estabelecer uma correspondência entre a estrutura de partida e a de chegada, pois as frases não são ordenadas da mesma forma e as funções gramaticais também não têm o mesmo papel em sistemas lingüísticos diferentes. Uma das tarefas fundamentais conseguidas nessas experiências foi a análise das diferentes línguas em relação a sua estrutura sintática (como mostra o quadro 1, desta página).
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| entrada do texto em ingles~| 

| parte inglesa do vocabulário

vocabulário das palavras polissémicas

I preposiçSes

formuias

H verbos 1-

sintaxe

adjetivos numerais

homesl

adjetivos

I mudanças de ordem das palavras

impressão do texto russo

R. Jakobson estudou os problemas da tradução interlingual, intralingual e intersem iótica. Palavras e regras sintáticas  
não têm  correspondência exata de uma língua para outra. È o que acontece entre o inglês e o russo.
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Tragédia

A mais antiga definição de tragédia é aquela que Aristóteles* formulou na Poética: “Imitação de uma ação importante e completa, de certa extensão; num estilo tornado agradável pelo emprego separado de cada uma de suas formas, segundo as partes; ação apresentada não com ajuda de uma narrativa, mas por atores; e que, suscitando a compaixão e o terror, tem por efeito obter a purgação dessas emoções”.Para que assumisse essa forma, a tragédia percorreu um longo caminho. Sua origem vincula-se à lenda segundo a qual, em Icário, cidade da Ática, o deus Dioniso teria ensinado aos homens o cultivo da vinha. Porém, um bode devorou as videiras e foi cruelmente castigado pelos homens, que lhe arrancaram a pele e sobre ela dançaram e beberam, até caírem desfalecidos. Aos mais fortes, que permaneceram dançando e cantando até chegar o amanhecer, atribuíram-se como prêmios a carne do bode e sua pele embebida em vinho. Conforme Ateneu (século III a.C.), esse foi o início dos rituais dionisíacos, que vieram a dar origem à tragédia e à comédia*.Os rituais coincidiam com as colheitas e constituíam-se de danças, cantos e preces, dos quais participava toda a população da cidade.O momento culminante —  sacrifício do bode num altar (thymele) —  era precedido por um cortejo (cornos), em que nasceu o ditirambo A luta do herói contra seu destino inexorável caracteriza a essência da tragédia. (M áscara, arte romana.)
(canto feito de elementos tristes e jubilosos, em que se narravam tanto os aspectos mais amargos, quanto os mais felizes da vida de Dioniso). A tragédia e a comédia são duas ramificações do ditirambo.Inicialmente, esse canto era improvisado pelos participantes. Com o tempo, incorporaram-se textos líricos em versos.No comos, algumas pessoas tra- vestidas de sátiros (divindades campestres, meio homens, meio bodes) compunham um coro e cantavam em um tom único, sem quaisquer contrastes vocais; aos poucos, o coro foi se dividindo em duas seções: uma delas perguntava e a outra respondia, alternadamente.(Esse diálogo, porém, ainda não tinha caráter dramático.)Coordenando as perguntas e respostas das duas seções corais, surgiu o corifeu, que se destacava dos coreutas por dançar e cantar com mais desenvoltura.Posteriormente apareceu outro elemento —  o exarconte — , que respondia às perguntas dos próprios coreutas, distinguindo-se do canto coletivo como uma unidade autônoma que, gradativamente, ganhou novos aspectos até incluir o da representaçao. Nesse momento, ele passou a se chamar hypokrités (“aquele que finge”). Com suas ações, esse ator* suscitava toda es pecie de sentimentos no público,motivando O fenômeno da catarse Uma lenda grega explica o início dos rituais dionisíacos que acabaram  dando origem  à tragédia e à com édia.
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—  a purificação das almas através da descarga emocional provocada pelo drama.Com todos esses elementos, a estrutura da tragédia já estava delineada no século V a.C. Originalmente. não se dividia em atos ou cenas, mas em diálogos e cantos: o prólogo precedia a entrada do coro e era seguido pelo párodo (entoado por orquestra e coro) e pelo primeiro episódio (feito pelo ator). Depois vinham uma parte lírica (stasimo) entoada pelo coro; o segundo episódio; o segundo stá- simo; o terceiro episódio; e a parte final (êxodo), cantada pelo coro.
Mito e tensão

O conteúdo da tragédia era o mito. No início, representavam-se somente os mitos dionisíacos, mas, no século VI a.C., tornou-se necessário encontrar outros assuntos e lendas que constituíssem uma nova temática, porque o número de narrativas sobre Dioniso era reduzido, em face da crescente procura de tragédias. Recorreu-se, então, às lendas sobre heróis e deuses, gerando uma fusão entre mitos divinos e heróicos.O herói agia em função do destino. Suas aventuras ou desventuras relacionavam-se à idéia de hy- bris —  o rompimento de uma ordem divina (estabelecida antes dos homens) que era subitamente ameaçada. E infringir a lei significava encher de culpa também as gerações seguintes, herdeiras da estirpe que cometeu a primeira falha. Édipo  é um exemplo. (Sobre Laio, pai do herói, pesava a maldição dos Labdácidas. E Édipo, embora inocente, cometeu faltas graves, matando o pai sem o saber, casando com a própria mãe e atraindo para Tebas a cólera divina, através de uma peste.)Assim estava consolidada a essência da tragédia: o destjno inexorável determinaria as ações do herói que poderia lutar contra ele sem, entretanto, obter a vitória. E a maldição e a conseqüente destruição do herói implicariam também a destruição de tudo o que se relacionasse com ele.Em relação à fábula, cabia ao autor encadear os acontecimentos de forma a provocar na platéia uma tensão permanente, que seria aliviada somente no final dos episódios, quando o êxodo se consumava no canto do coro. Ao ator, por sua vez, cabia representar de modo que os espectadores não conseguissem desviar a atenção de sua figura. Para conseguir manter a tensão e para obedecer ao princípio da verossimilhança, a peça deveria observar o principio das unidades de espaço, tempo e ação, teorizadas por Aristóteles.
Os deuses contestados

Acredita-se que foi no governo de Pisístrato (528/527 a.C.) que se representou pela primeira vez uma tragédia patrocinada pelo Estado. O autor teria sido Téspis.Frínico (outro autor do século VI a.C., cujas obras se perderam) teria acrescentado inovações ao es
tabelecer três elementos básicos na

Sófocles criou o terceiro ator na tragédia grega; Shákespeare enfatizou a infinita capacidade do ser hum ano. (À 
esquerda, "Édipo Rei", com Paulo Autran e Cleide Yaconis: à direita, "H a jn le t , com Lawrence Olivier.)

Baseando-se na lenda de A lcm ena e Zeus, Eurípides criou "Os Heraclidas".

tragédia: dividiu o coro em dois grupos, passando o ator a contar com dois auditórios; introduziu a personagem feminina e fixou antecipadamente as entradas e saídas dos atores.
Ésquilo* foi o primeiro grande trágico do século V a.C.; e criou o segundo ator (deuteragonista). O diálogo passou a se fazer não apenas entre o coro e o corifeu ou entre o corifeu e o protagonista, mas entre os próprios atores, num conflito baseado na essência do combate —  o ágon. Além disso, embelezou os movimentos do coro, tornou as máscaras expressivas, decorou o palco com cenários, simulou “máquinas de voar” e usou o silêncio como efeito dramático.Outro trágico grego importante foi Sófocles , que criou o tritago- nista —  o terceiro ator.O círculo dos grandes trágicos gregos é fechado por Eurípides*, cujas inovações foram principalmente ao nível do conteúdo. Participando de uma época (fim do século V a.C.) em que a religião, antes tão sólida, começava a vacilar, refleti u_ essa crise ao imprimir a suas tragédias um caráter cético, amargo e realista, usando o pensamento filosófico para contestar os deuses e discutir o poder.Herdeiro de Eurípides foi o romano Sêneca* (seculo I). Ejn Roma, o teatro so tinha a missão de divertir, o que restringiu o público da tragédia às camadas altas da aristocracia. A tragédia de Sêneca, excetuando, a temática, difere muito da grega. É rica em análises psicológicas e exposições morais. Sua originalidade evidencia-se também na tentativa de resolver o problema humano dentro do princípio da vontade que acionava a virtus
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Rejeitando a tragédia elizabetana. os franceses do século X V II retom aram  
as personagens e a tem ática dos antigos. ("Le C id", de Corneille.)

romana, colocando para o homem a possibilidade de modificar seu destino. Nela, o trágico radica no próprio homem. O mal físico ou o moral não condicionariam fatalmente o homem que poderia trans- formá-los em bem. Desenvolvendo esses elementos, Sêneca exerceu uma grande influência na tragédia profana européia.Quando a tragédia foi retomada na Europa dos séculos XVI e XVII, os gregos e romanos já_ a tinham consagrado como um gênero teatral com suas exigências particulares. A tragédia demonstrava a capacidade que o homem tem de sofrer pelo que considera uma grande causa, e parecia concluir a existência de algum poder supra- humano, divino, moral ou político. No entanto, o homem tem direito de se rebelar contra essa força, porque sua vontade é livre; mesmo sendo a catástrofe inevitável e inerente, desde o princípio, à ação, o resultado do sofrimento do herói poderia ser a iluminação.

Entre Sêneca e Ben Jonson* houve a Idade Média, que subordinou inteiramente o homem à Igreja, dentro de um universo onde o bem e o mal se delineavam muito claramente para que_ se pudesse colo- cá-lo em discussão. A Idade Média não tinha condições para produzir a tragédia, pois o cristianismo* oferecia ao homem possibilidades de escolher entre o bem e o mal (o li- vre-arbítrio), anulando assim a essência do trágico: a fatalidade.Enfatizando as infinitas capacidades do ser humano, as tragédias elizabetanas de Ben Jonson, Cristo- pher Marlowe* e Shakespeare* exploraram a ambição, o ciúme, a gratidão, o amor, os limites de ação do homem diante de seu universo e os conflitos entre os desejos e os deveres políticos e sociais. Os ingleses nao respeitaram as unidades aristotélicas de ação, tempo e lugar. A ação era cumulativa, e todas as circunstâncias, caracteres e incidentes eram explicitamente apresentados ao longo da ação. Ao con

trário do grego, o público medieval não conhecia a fábula, que era inventada pelo autor. Este e os atores procuravam criar um mundo com
pleto em pormenores, para permitir ao espectador inteirar-se perfeitamente dos acontecimentos.

As tragédias inglesas têm grande amplitude em termos de tempo e espaço. Há uma trama principal e varias subtramas paralelas. Utili- zam-se a prosa e o verso e misturam-se as cenas cômicas com as cenas trágicas.A permanente infração das regras preconizadas por Aristóteles levaria os franceses do século XVII a rejeitarem a tragédia elizabetana, para voltarem ao velho estilo. Fizeram do amor e do dever os grandes móveis da tragédia. D os antigos, que consideravam modelos, tomaram as personagens e os temas, gre- ços e romanos [Fedra, de Racine*); as vezes, surgia uma figura bíblica, como Ester (1689), de Racine, e excepcionalmente uma figura legendária, como Le C id  (1636), de Corneille*. Os heróis eram retóricos e regidos por valores como a ambição, a vingança e a honra, desenvolvendo amplos monólogos de simetria poética perfeita, onde as ambições pessoais sempre subordi- navam-se ao dever do Estado.
A tragédia inexistente

A tragédia burguesa iniciou sua história quando os autores alemães do século XVIII rejeitaram o Neoclassicismo francês e preferiram as formas elizabetanas. A multiplicidade de incidentes e o colorido fascinaram Goethe* — inspirando-lhe G oetz von Berlichigen (1773) — e os românticos, que viam em Shakespeare o modelo ideal. Os adeptos do Romantismo* mudaram o caráter da tragédia, criando personagens cuja nobreza não se indicava pelo status social, mas por uma característica individual. Em 1731, Georg Lillo, em O M ercador de Londres, tinha provado que outras pessoas, além de príncipes e nobres, podiam ser vítimas do in-

fortúnio: seu herói era um comerciante. Por outro lado, a tragédia burguesa manifestava relutancia em aceitar a inevitabilidade da destruição do herói, pois acreditava nos grandes sentimentos e assumia a possibilidade da redenção através deles. No século XIX, Hegel* contestou essa atitude, por considerá-la uma base inadequada para a tragédia que seria “um conflito de substância ética”. A teoria de Hegel derivava de seu princípio metafísico, segundo o qual o espírito (Geist) se manifesta como um processo racional de tese, antítese e síntese. A tragédia reconciliaria o conflito de reivindicações éticas (tese e antítese^ no momento de trágica iluminaçao (síntese). Expressaria, assim, um estágio na dialética do desenvolvimento histórico. Nesse sentido Hegel foi exigente, pois para ele nem as tragédias gregas, nem as de Shakespeare lograram realizar esse conflito de substância ética.Em torno da tragédia há opiniões bastante controvertidas. Alguns críticos consideram que o Neoclassicismo francês foi a ultima expressão da tragédia, que teria cedido seu lugar ao drama*.Segundo Brecht*, a' tragédia não acontece quando os males sociais podem ser solucionados, pois é a 
insolubilidade que a caracteriza: se a sociedade pode ser transformada através da revolução, deixa de haver tragédia.Mas para uma grande parcela da crítica, a tragédia ainda se faz presente. Sua forma pode ser menos distinguível, mas os móveis do trágico continuam presentes.

Assim, a partir do século XIX, a luta do herói é contra ele mesmo, seu meio ou a hereditariedade, a crise de perda de identidade —  mas sempre uma luta de vida ou morte. O herói desceu na escala social desde 1731, e continuou emergindo de outras classes, além da aristocracia. W oyzeck  (1837), de Georg Büchner*, é um soldado raso; Senhorita Júlia (1888), de Strindberg*, uma aristocrata decadente;
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"Longa Jom ada N oite Adentro" (no altob de E. O 'N e ill, e "Entre Quatro  
Paredes", de Sartre: duas tendências da tragédia m oderna.

Os Espectros (1881), de Ibsen*, são
□uenos burgueses; O Macaco Pe- o (1922), de O’Neill*, é um fo- guista de navio; O Imperador Jones (1921), também de O’Neill, é um negro; e A M orte do Caixeiro Viajan te  (1949), de Arthur Miller, retrata um homem comum. Freqüen
temente, o protagonista da tragédia moderna é um solitário, desvinculado de seu lugar no sistema social vigente. Luta só, e sua luta é geralmente íntima. Ele não se expressa mais em verso, mas sim em prosa, se bem que os camponeses de García Lorca* falem em verso.Costuma-se dizer que a moderna tragédia tem sido influenciada por três grandes correntes de pensamento traçadas por Darwin*, Marx* e Freud*. 0  primeiro diz que a vida do homem é inteiramente formada por seu meio físico e social e que ele vive num mundo onde a sobrevivência pertence ao mais apto. O marxismo coloca a sobrevivência em termos de guerra 
econômica e conflito de classes.

Assim, enfatiza a ação coletiva; e sua influência é discemível em tragédias modernas como A Máquina de Somar (1923), de Elmer Rice. Freud transportou a luta pela sobrevivência para dentro do próprio ser e tornou o homem uma vítima de seus impulsos interiores. A con seqüência na tragédia moderna foi a crescente personalização e individualização da ação, què se ex pressa por exemplo em Longa Jornada N oite Adentro  (1940), de O’Neill, onde os indivíduos se chocam e se destroem psiquicamente.
Uma quarta tendencia é assinalada no existencialismo*, através da produção de Jean-Paul Sartre*, que coloca em todas as suas peças a questão da liberdade do homem face aos deuses, a outros homens e a si próprio, como em Huis-CIos (Entre Quatro Paredes, 1944).

VEJA TAMBÉM: Comédia; Poé
tica; Teatro. Trakl: na poesia, o ar de uma nova era e a rica experiência sensorial.

Trakl

Georg Trakl nasceu a 3 de fevereiro de 1887 na cidade de Salz- burgo, Áustria.Considerado por Heidegger* “o poeta do Ocidente oculto”, tem sua obra avaliada por alguns críticos, juntamente com a de Rilke*, como o ponto mais alto da poesia em língua alemã do século XX.
Amor, morte

Um acontecimento excepcional marcou profundamente sua vida e sua poesia —  a ligação incestuosa com a irmã, que amou desde a infância. Um amor que se associa a uma impiedosa consciência da culpa e do “mal”.Em 1904, escreveu seus primeiros ensaios poéticos; no ano se

guinte, abandonou a escola para es
tagiar numa farmácia. Nas prateleiras de remédios e drogas, 
descobriu o clorofórmio —  e passou a usá-lo.Fez uma rápida incursão no teatro: em 1906, foram representadas em Salzburgo duas peças de sua autoria —  O Dia dos M ortos e Fata Morgana — , que depois ele mesmo viria a destruir.Dois anos depois, estudou farmácia na Universidade de Viena, e, em 1910, após a morte do pai, tor- nou-se farmacêutico militar. A profissão facilitava-lhe o acesso às drogas e ele acabou se habituando ao uso do clorofórmio e da cocaína. (Somente na década de 1960, com a chamada “cultura psi- codélica", começou a ser examinado o papel exercido pelos tóxicos em sua poesia, que reflete sua experiência sensorial extraordinária: “Silente mora/  em tua boca a lua outonal/ bêbada da música misteriosa da papoula”.)Entre 1912 e 1914, além de cola
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borar na revista Der Brenner, 
Trakl entrou em contato com o escritor Karl Kraus (1874-1936) e com o pintor Oskar Kokoschka*.Em 1913, publicou Crepúsculo e Declínio. Esta obra e Sebastião no Sonho, em 1914, foram seus dois únicos trabalhos publicados en
quanto viveu; embora demonstrasse extrema sensibilidade, sua poesia era muito conhecida e apreciada apenas no círculo restrito dos amigos.

Durante a Primeira Guerra Mundial, foi enviado com um destacamento sanitário à Galícia. A lguns meses depois, no dia 27 de outubro de 1914, um amigo recebeu seus dois últimos poemas. A 3 de novembro, com 27 anos, Trakl morreu vitimado por uma paralisia cardíaca resultante da absorção de uma dose excessiva de cocaína.
Azul, podridão, irmã, silêncio

Trakl produziu, além de seus trabalhos teatrais, quase 250 poemas, um diálogo, um fragmento de drama e uma pequena “peça para marionetes” —  Barba A z u l— , sobre um vampiro “torturado de 
Deus”.Segundo os tradutores franceses de sua obra completa, M. Petit e J. C. Schneider, a produção literária de Trakl ocupa, nos países de língua alemã, uma posição correspondente à de Rimbaud*. Assim, sua obra concentraria “uma tentativa inédita de escritura impessoal”. Trakl eliminou de sua poesia quase todos os processos retóricos tradicionais —  mesmo a música e o ritmo, no sentido tradicional, desaparecem. A sintaxe é reduzida, bem como o vocabulário, que é coordenado em torno de uma série de pa- lavras-chave (“azul”, “silêncio”, “noite”, “podridão”, “outono”, “melancolia , “irmã”, “ouro”, “prata”, “ animal”, “estrela”, etc.) que, no contexto do poema, revelam uma inédita densidade semântica. Dessa forma, “despersonalizado” em vários níveis, “o texto está em correspondência com um universo de sensações: cores, matérias, sabores, frio e quente, sons, imobilidade e movimento, presença, aparição e desapariçao”. Mas nesses poemas, cujo idioma, segundo Heidegger, é “essencialmente multívoco ’, sons, cores, lugares, pessoas e objetos aparecem também transfigurados em símbolos transcendentais.Embora a poesia de Trakl seja hermética, os significados fe- cham-se a fim de, numa forma paradoxal, revelarem a beleza de um mundo intemporal: “ No cristal azul/ mora o homem pálido, a face debruçada nas estrelas/ ou inclina a cabeça em purpurino sono”.No universo verbal de Trakl, a experiência cotidiana ora abre-se, com continuidade, à metamorfose—  “Os filhos do zelador param de brincar e procuram o ouro do céu” — , ora reflete um estado arcaico em que a relação homem-mundo não tenha sido ainda subvertida pelas “certezas racionais” —  “ Um pescador extraiu/ a lua do lago trêmulo/ na rede trançada”.Além de revelar intensa e inédita sensibilidade aos sons e às cores,

Trakl realiza uma harmonia tal do verso e do poema que pode absorver as imagens mais violentas sem afetá-la (“Um vapor branco sobe o canal, carregado de pestes sangrentas” ou “ Dos quartos cinzentos saem anjos com as asas sujas de imundícies”). Conforme Rilke, com Trakl “foi medida uma nova dimensão do espaço espiritual”. Ele admirava em Trakl a sensibilidade órfica, a perfeita empatia entre o homem e o mundo que o cerca, a comunicação afetiva e “musical” com as coisas, animadas ou não: “Quando cai a tarde/ vem de ti um meigo rosto azul/ um passarinho canta no tamarindeiro”. (Essa tendência implica outro aspecto da atualidade de Trakl: Herbert Marcuse, por exemplo, indica no “eros órfico ’ um caminho de libertação da repressão sexual.)Segundo o crítico brasileiro Otto Maria Carpeaux, a poesia de Trakl realiza, em certo sentido, a ambição expressionista de promover o renascimento” de Hölderlin*, do qual Trakl é um dos espíritos mais

próximos. A poesia de Trakl é igualmente permeável à “embriaguez sagrada” —  “vinho” é outra palavra-chave, embora também se mostre associada à idéia de sacrifício: “As mulheres balançam seus guadrii nos cipós e nas flores de togo/ quando o mar canta. Ó nosso paraíso perdido”.Em sua poesia transparece a influência de Baudelaire*, Nietzsche, Rimbaud e Dostoiévski*, e as acentuadas marcas que deixaram nele os bosques e prados dos arredores de Salzburgo, a paisagem da cidade, o jardim de sua casa —  onde, na infância, brincava com a irmã — , a música de Mozart, os camponeses e também as prostitutas.Trakl apresentava afinidades com o pessimismo gnóstico dos primeiros séculos do cristianismo—  “A alma é uma estrangeira sobre a Terra”, diz um de seus versos. Nessa direção espiritual, o elemento “sublime” de sua poesia não é imcompatível com seu universo verbal voltado para imagens da decadência e da noite, uma vez que

se trata de uma espiritualidade associada ao “deus negro” de que falam as tradições esotéricas — , um deus além do bem e do mal e alheio à própria criação.O próprio epitáfio de Trakl é um poema que dedicou a Novalis*, outro dos raros poetas sensíveis a essa profundidade espiritual da noite. Talvez por isso, mesmo num enfoque de caráter não religioso, a poesia de Trakl é, como afirma Otto Carpeaux, a poesia mais religiosa do século.Sua sensibilidade apresenta-se marcada pelo sentimento da decadência —  não “doentia”, mas aquela em cujo âmbito se processa a transfiguração: “Como um jovem  brilhante/ aparece a irmã no outono, na negra podridão”.
Os netos da guerra

O espírito profundamente melancólico de Trakl poderia filiá-lo ao subjetivismo romântico do século X IX, se sua melancolia, seus sentimentos de angústia, j le  culpa, do nada, da decomposição e da morte não exigissem dele —  com a intensidade “ontológica” com que os assumiu —  um compromisso essencial para com a linguagem. (“Essencial” no sentido de pensar a linguagem como “a casa onde habita o ser”, como afirma Heidegger, que escreveu um ensaio sobre sua poesia.)Para alguns autores, a essência de seus poemas é inabordável —  eles “não querem nem devem ser compreendidos, mas sim pressentidos . Chegam a pensar que Trakl foi além de Rilke, foi até “as fronteiras do inefável”, atravessando-as sem “perder a fala”.: “Abrem-seas covas dos mortos/ quando depões a fronte entre as maos de prata”. Por isso, não deve ter sido por acaso que Wittgenstein*, um filósofo da linguagem, foi um dos primeiros admiradores de sua poesia. (Wittgenstein não conhecia o poeta pessoalmente, mas chegou a lhe doar uma parcela da herança que recebera do pai.)Trakl experimenta o sentimento trágico da fragilidade essencial do homem, como exprime em Lamentação, um de seus últimos poemas: “Em terríveis rochedos/ despeda- ça-se o purpurino corpo/ e fica a lamentação da voz cava no mar”.No ano de sua morte escreveu: “Já me sinto quase do outro lado do mundo”. Em sua visão apocalíptica e “crepuscular” do Ocidente e da “loucura das grandes cidades”, a guerra surgia como a forma objetiva e definitiva do pesadelo existencial. Atualmente, com a guerra pressentida em todo o mundo, a poesia de Georg Trakl vem sendo intensamente estudada na Inglaterra e, especialmente, na França. Os homens contemporâneos são os herdeiros da guerra à qual Trakl sucumbiu e da qual fala no último verso de seu último poema, Grodek: “Um mal violento atacou hoje/ os netos ainda não nascidos”.

VEJA TAMBÉM: Existência lismo.
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Tranqüilizantes

Tranqüilizantes são medicamentos utilizados tanto no tratamento das agitações psicóticas quanto no das neuroses e ansiedades.Conhecidos desde a Antiguidade (sob a forma de produtos de origem animal e vegetal), só a partir da segunda metade do século X X  começaram a ser amplamente empregados na cura dos distúrbios psíquicos. Seus resultados imediatos traduziram-se na diminuição do número de doentes internados e na superação de antigos métodos de contenção —  pacientes condenados às celas-fortes e às camisas-de- força encontraram nos novos produtos verdadeira libertação.Mas, apesar de todos esses progressos, o tratamento dos distúrbios psíquicos por meio de drogas* permanece empírico: a fisiopatolo- gia (alterações bioquímicas e funcionais que conduzem às doenças mentais) ainda não foi perfeitamente determinada.Os derivados fenotiazínicos são as substâncias mais importantes no tratamento dos distúrbios de ordem psíquica. Seus efeitos traduzem-se em um acentuado grau de sedação (tranquilização), caracterizada por lentidão psicomotora, serenidade emocional e indiferença afetiva. As fenotiazinas são bastante utilizadas também no tratamento da esquizofrenia, trazendo evidentes benefícios tanto nos casos de agitação e ansiedade quanto naqueles em que prevalece a apatia. Essas substâncias são receitadas ainda para combater a nãusea e o vômito, o par- kinsonismo e outros fenômenos nâo-psíquicos.

A fenotiazina de emprego mais difundido é a clorpromazina; a pro- mazina, a triflupromazina, a flufe- nazina, a perfenazina e a acetofena zina também encontram grande aceitação.O extrato de Rauwolfiaserpentina era usado já pelos antigos hindus para neutralizar várias perturbações de natureza psíquica, como hipertensão, insônia, loucura. Recei tavam-no inclusive contra mordida de cobra (devido à semelhança da planta com uma serpente). Da Rau
wolfia são extraídos os alcalóides* ministrados nos casos de intolerância às fenotiazinas. Os mais importantes alcalóides são a reserpina, a rescinamina, a deserpidina e a siro- singopina.Os tranqüilizantes destinados a aliviar a ansiedade sãç chamados de “sedativos”. Muitos deles possuem efeito hipnótico, induzindo ao sono. Classificados também como “hipnossedativos”, são apropriados para os diversos tipos de agitação e de ansiedade, mesmo nos casos de convulsão psicótica, embora não possuam 'efeitos antipsicóticos específicos.Entre os medicamentos mais receitados contra a ansiedade estão o meprobamato e os compostos ben- zodiazepímicos, indicados também como recurso contra o alcoolismo e certos tipos de epilepsia*.O efeito dos agentes sedativos* e hipnóticos deve-se a uma depressão que provocam no sistema nervoso*. Entre os diversos núcleos vitais do corpo humano, este é o mais sensível aos tranqüilizantes, embora outros também possam ser afetados.

VEJA TAMBÉM: Alcalóides; A lucinógenos; Drogas; Farmacêutica, Industria; Psicoestimulantes; Psi- coterapia; Sedativos e Hipnóticos.Substâncias tranqüilizantes, como o extrato de "R auw olfia  serpentina" {no 
alto), são utilizadas no tratam ento de várias perturbações psiguicas.

N e cessárias  e m  in ú m ero s  casos, d e v e m  ser e m p re g a d a s  com  p reca u ção . T ra z e m  a liv io  p ara  a g ita ç õ e s , n eu ro ses  e estad o s de in ten sa  an s ie d a d e .
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Transferência

A expressão “transferência”, em psicologia*, designa um fenômeno básico, que consiste na repetição, em situações novas, de certas estruturas de comportamento (afetivas ou cognitivas) já integradas na personalidade do indivíduo. Por exemplo: quando uma pessoa se com 
porta timidamente diante de qualquer autoridade, é provável que esteja transferindo seu relacionamento com um pai severo e exigente. O mesmo ocorreria com a mulher que está sempre à espera de homenagens especiais da parte dos homens; ela estaria apenas transferindo o relacionamento infantil com o pai que a mimou muito.A transferência é de distribuição muito ampla, ocupando lugar central nas relações pessoais. Por isso os fenômenos de transferência têm sido objeto de especial atenção por parte da psicoterapia*. Para os psi- coterapeutas, muitos sintomas neuróticos surgem sempre que o comportamento transferencial se defronta com personagens e situações análogas às que geraram o comportamento, mas que, ao

mesmo tempo, apresentam diferenças importantes em relação às personagens e situações originais. Todas as pessoas estranham a mudança das personagens que lhe são significativas e, aos primeiros sinais dessa mudança, reagem em sentido contrário. Impõem-se, portanto, uma revisão crítica da própria formação da pessoa e uma reestruturaçao de seu caráter. A psicoterapia procura desincum- bir-se dessas tarefas, esbarrando, porém, com dificuldades às vezes insuperáveis, pois a estrutura social reforça a transferência. A sociedade considera “normal” o empregado comportar-se timidamente diante do patrão, por exemplo.
Transferência e ensino

O conceito de transferência é utilizado pela psicologia da aprendizagem, para designar um fenômeno subjacente a qualquer estrutura educacional: espera-se que o que a criança aprendeu na escola seja transferido para outras situações da vida.A transferência pode ser positiva  ou facilitadora, quando o efeito produzido favorece o desempenho afetado. Por exemplo, se um animal é treinado a percorrer um labirinto A e depois aprende a percorrer um labirinto B em menos

Crianças transferem  para situações diversas o que assim ilam  na escola. V e 
rifica-se com portam ento análogo em  cobaias que aprendem  nova tarefa.

M uitas vezes, a identificação com  a figura paterna persiste numa fase 
adulta; dessa "transferência" surgem vários problemas de relacionam ento.

tempo, tem-se um efeito de transferência positiva. Mas a transferência pode ser negativa, na medida em que a aprendizagem de uma tarefa pode prejudicar a de outra. Seria este o caso se o animal levasse mais tempo para aprender o segundo labirinto, por interferirem nessa segunda apredizagem alguns hábitos adquiridos na primeira.Nos dois casos, a transferência é proativa, isto é, consiste no efeito de uma atividade anterior sobre uma posterior. Mas pode ocorrer tambem a transferência retroativa—  efeito de uma atividade posterior sobre a repetição do desempenho de uma atividade anteriormente praticada. (Se, depois de treinado no labirinto B, o animal for testado novamente no A e se verificar alteração em seu desempenho, houve transferência retroativa—  positiva ou negativa.)Interpreta-se a transferênciacomo função de semelhanças entre as duas situações de desempenho. Assim, se a segunda situaçao for bastante semelhante à primeira, espera-se a transferência positiva; se for apenas ligeiramente semelhante, é possível que ocorra transferência negativa, ou interferência; e se não
houver qualquer sem elhança, não
se espera que haja transferência. A semelhança das duas situações

pode se basear nos estímulos nelas presentes. Quando a transferência provém de semelhança de estímulos, fala-se em “generalização de estímulos” : uma resposta pode ser
{iroduzida por uma série de estímu- os, e não apenas por aquele que a produziu originalmente; quanto maior a semelhança entre um estímulo dado e o estímulo original, maior a probabilidade de ocorrência da mesma resposta. No caso da semelhança entre as situações se basear na resposta que o organismo emite, fala-se em “generalização” ou “indução de respostas”.Para que a aprendizagem seja útil, é preciso gue possa ser transferida da situaçao de treino para outras situações, caso contrário, cada nova situação exigiria um novo treinamento. Tambem é importante que o organismo não responda da mesma forma a qualquer situação, pois a capacidade de discriminar é a contrapartida essencial da capacidade de generalizar, constituindo um conceito básico na transferên
cia de aprendizagem.

VEJA TAMBÉM: Aprendizagem;
Discrim inação; ErtcadeamcntoComportamental; Estímulo e Res
posta.
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Transformação
Lingüística

O termo “transformação”, aplicado à linguagem, indica que algo que se diz pode ser dito de outra maneira, usando-se os mesmos elementos vocabulares (morfemas).Professores de línguas habitualmente usavam tais possibilidades de transformação como método para acostumar o aluno com o sistema gramatical da nova língua. Um exemplo seria a passivação de orações ativas: “O pai castiga o filho , equivale, no sentido, a “o filho é castigado pelo pai”.Em 1952, o lingüista norte-ame- ricano Zellig Harris publicou um artigo sobre Análise de Discurso, em que a expressão “transformações gramaticais” é usada e definida como mudança de forma com resultado de equivalência, embora estilisticamente possa haver preferência por uma das formas. Um exemplo de Harris é o seguinte: “Eles leram os livros proibidos”, equivalente a “eles leram os livros que estavam proibidos” e a “eles leram os livros; os livros estavam proibidos” . Também nesse caso morfemas e relações gramaticais são preservados, embora a forma gramatical mude.Em 1955, no Encontro da Sociedade Lingüística dos Estados Unidos, Zellig Harris apresentou um trabalho mais específico sobre transformações, recebendo o apoio da National Sciense Foundation, dos Estados Unidos.Noam Chomsky (1928- ), o ex-aluno mais brilhante de Zellig Harris, desenvolveu a teoria ampla da gramática transformacional —  não uma teoria perfeita, mas um conjunto de técnicas em constante fluxo, pelo qual se procura uma melhor interpretação da linguagem e, com isto, da mente humana.Chomsky publicou uma primeira síntese de sua teoria sob o título Syntactic Structures (Estruturas Sintáticas, 1957); nessa obra estão expostos os princípios que regem a obtenção da gramática de uma língua, a partir de uma teoria transformacional.Em sua segunda obra de grande repercussão, A spects o f  the Theory o f Syntax (Aspectos da Teoria da Sintaxe, 1965), Chomsky reformulou muitas de suas idéias anteriores, dando também crédito específico a pensadores de séculos passados, que começavam a entrar, sob roupagem nova, nas preocupações de muitos lingüistas. No prefácio de A spects  é mencionado Wilhelm von Humboldt*, em cuja obra póstuma.sobre a diversidade das línguas (Über die Verschiedenheit des Menschliche Sprachbaues, 1836) já se encontra estabelecido que a linguagem humana faz uso, infinito de meios finitos.
E com essa idéia básica que os lingüistas que seguem a corrente de Chomsky trabalham: procuram as regras que permitem ao falante nativo criar orações corretas em sua

Diferenças regionais e sociais interferem  na linguagem , mas a "gram aticalidade" é um de seus traços básicos.

0  uso infantil da sintaxe seria explicado por um a "com petência" inata.

língua, mesmo se nunca antes pronunciadas. Cada ser humano tem, assim, “competência” em sua língua materna, podendo ter bom desempenho nas mais variadas situações lingüísticas.A “correção” assim entendida chama-se “gramaticalidade”. Um exemplo em português seria: “O cavalo é branco”, oração sentida como correta por qualquer pessoa que tenha o português como língua materna, ao passo que “‘ Cavalo o é branco” certamente não é gramatical, porque viola a regra de que o artigo precede o substantivo. (Por convenção, exemplos de orações agramaticais são precedidos por um asterisco.)O lingüista brasileiro A. C. Qui- coli, em tese apresentada nos Estados Unidos em 1972, mostra regras de aceitabilidade e rejeição gramatical em relação ao infinito pessoal. Entre os exemplos que forneceu está o seguinte: “Jose viu os ladrões assaltarem a velha”, “José viu eles assaltarem a velha” e “José os viu assaltar a velha” são formas aceitáveis, ao contrário de “*José viu os ladrões assaltar a velha”, “*José viu eles assaltar a velha” e “*José os viu assaltarem a velha”.Isso significa que o infinito pes 
soai, forma característica do portu guês, se torna agramatical em fun-
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N oam  C h o m sky  desenvo lveu  em  vá rias  obras a g ram á tica  tra n s fo rm a c io n a l.

Transistor

O transistor foi inventado em 1948, por John Bardeen (1908- ), Walter H. Brattain (1902- ), e William Shockley (1910- ). E, segundo o depoimento deste último, surgiu de um esforço complexo, caracterizado por aquilo que chamo de fracasso construtivo —  utilizando as falhas ocorridas como oportunidades para aprender a evoluir” .Elemento do estado^ sólido, o transistor é uma aplicação do fluxo de corrente em semicondutores, principalmente o germânio e o silício. Suas dimensões reduzidas, aliadas a uma vida útil praticamente ilimitada, em condiçoes normais de operação, permitiram extraordinária diminuição de volume dos circuitos eletrônicos, antes 
construídos com válvulas termiôni- cas. Entre diversas outras vantagens do transistor sobre a válvula, destacam-se: maior confiabilidade e durabilidade; ausência de filamento aquecido; operacionalidade instantânea; exigência de fontes de baixas tensões; e rigidez mecânica de construção. O único grande inimigo do transistor — sua principal desvantagem em relação à válvula* termiônica —  é o superaqueci

mento. Bastam temperaturas ligei
ramente superiores àquela para a 
qual foi projetado para que o transistor venha a sofrer danos de impraticável recuperação.Os semicondutores constituem um seleto _grupo de elementos da tabela periódica, que se distinguem dos demais por suas características de condução da corrente elétrica. Não são maus condutores, como os isolantes, nem bons, como os metais.A construção de um transistor começa geralmente pela rigorosa purificaçao de sua matéria-prima, o semicondutor, seja ele o silício ou o germânio, obtendo-se um cristal de grande pureza e homogeneidade. Em seguida, o bloco cristalino é “contaminado” ou “dopado” com doses bem controladas de “impurezas”, isto é, átomos de arsênio, índio, antimônio ou gálio, daí resultando o material apropriado para a fabricação de transistores.

Estrutura da matéria
Um átomo neutro de germânio possui 32 elétrons distribuídos em camadas superpostas (a partir dç núcleo) de 2, 8, 18 e 4 eletrons. E através desta última —  a “camada de valência” —  que o átomo de germânio se liga a outros em formações moleculares.Os átomos de um cristal de germânio alinham-se lado a lado, formando uma rede de grande regula

ção da nâo-enfatização do pronome. O falante nativo, possuindo o domínio inconsciente dessa regra (a “competência”), construirá um número infinito de orações, de acordo com esses exemplos; o falante não-nativo, se em sua gramática encontra essa regra, poderá guiar-se por ela, não cometendo enganos em sua atuação (performance, na linguagem chomsquiana). Por outro lado, a aceitabilidade pode variar em razão de fatores regionais ou sociais.Transformações (como, por exemplo, a forma ativa e a forma passiva) baseiam-se em “estruturas profundas” idênticas; o que se vê é a “ estrutura superficial”. Tais fatos mostram-se comumente representados por desenhos de “árvores".Para Chomsky, como se evidencia pelo título de muitas de suas obras, o componente sintático é primordial, fundindo-se a ele o comportamento semântico. Quando há estrutura superficial idêntica, a base de diferenciação da estrutura profunda é semântica. Por exemplo: (A) “A casa afundou1 metro”, (B) “O pedreiro afundou um pilar”. A “casa”, sendo substantivo inanimado (e normalmente imóvel), não pode ser sujeito de um verbo de ação. O “pedreiro”, sendo animado (e humano), exerce uma atividade, e a oração pode ser pas-s iv iza d a : “ U m  p ilar fo i afundado  
pelo pedreiro”. Também há uma diferença quanto aos substantivos

“metro” e “pilar”, sendo o primeiro, aqui, uma entidade abstrata.Outra característica lexical classifica os substantivos em “contáveis” e “não-contáveis” , como se vê pelos seguintes exemplos: “Entrou areia em meu sapato” ; “ Entrou uma pedrinha em meu sapato” ; “ Entraram pedrinhas em meu sapato” —  mas não “*Entrou uma areia em meu sapato” ; “ ’ Entraram areias em meu sapato” ; “*Entrou pedrinha em meu sapato”. Em outro contexto, “areia” e substantivo contável, podendo-se dizer “as areias”. Inversamente, num exemplo como “um muro feito de pedra”, o substantivo “pedra” é sentido como não-contável.O componente fonológico é também considerado pela gramática transformacional e, de fato, paralelos entre estrutura sintática profunda e estrutura fonológica profunda são encontrados. Regras referentes ao acento tônico enquadram-se nessa parte fonológiça.O estruturalismo* lingüístico acentua as diferenças encontráveis nos sistemas lingüísticos do mundo. O transformacionismo, pelo contrário, vê nessas diferenças apenas manifestações de superfície, surgidas de uma base profunda, comum a toda a humanidade.

VEJA TAMBÉM: Estruturalismo; Gramática. Os transistores são com ponentes ativos mais eficientes que as válvulas.
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Sinal de entrada♦ W W \

O processo de fabricação dos transistores tem  
início com  a introdução das impurezas, 
de modo que se justapõem  três fatias de 
m aterial sem icondutor. Duas dessas fatias são 
de um m esm o tipo e constituem  
o emissor e o coletor; a outra fçirma a base. 
Assim , obtêm -se transistores pnp 
ou npn. As junções internas das várias 
regiões desse dispositivo com põem , 
basicam ente, dois díodos montados num único 
bloco de m ateria l. Quando o emissor 
e o coletor são ligados aos pólos de uma 
bateria (1 ), os elétrons e
as lacunas deslocam -se em  sentidos contrários, 
até  o equilíbrio entre essas duas 
correntes. Cessa, então, o m ovim ento, como 
se uma barreira im pedisse a passagem  
das cargas elétricas (2 ). Aplicando-se uma  
pequena corrente elétrica (sinal) no 
fio ligado à base, a barreira tom a-se  m enor 
e deixa passar a corrente da bateria.
Disso resulta um  sinal grandem ente am plificado  
na saída do coletor (3).

ridade. Com a adição de átomos estranhos, ocorre uma quebra dessa regularidade, surgindo defeitos cristalinos. Dois são os tipos de impurezas utilizadas: as aceitado- 
ras, ou impurezas do tipo P, nas quais os atomos adicionados ao cristal de germânio possuem menos elétrons na camada de valência que o germânio (caso do gálio e do índio, que possuem apenas três elétrons na camada de valência); e as impurezas doadoras, ou do tipo N, com um número maior de eletrons (arsênio e antimônio, com cinco elétrons cada).Quando no interior do sólido cristalino, o átomo de impureza fica inteiramente cercado pelos átomos de germânio. Mas como o_número de elétrons que o_ germânio possui na camada de valência (quatro) é insuficiente<para a ligação química perfeita, "ele pede outro atomo que tenha igual número de elétrons na última camada. Com o índio, por exemplo, que é uma impureza aceitadora, isto não acontece: os três elétrons desse elemento participam de ligações com os átomos de germânio, mas, como o número ideal é de oito elétrons ao redor de cada átomo, a região do cristal que contém o átomo de índio passa a apresentar uma lacuna, que pode ser considerada uma carga positiva virtual para todos os efeitos práticos. Isto define uma região do tipo p , ou “semicondutor do tipo pCom impurezas do tipo N, como o arsênio, por exemplo, ocorre o inverso: quatro de seus elétrons da camada de valência ligam-se aos átomos de germânio, e o quinto, gue não encontra correspondência, e arrancado de seu lugar com extrema facilidade, passando a vagar pelo interior do cristal. O equilíbrio de cargas torna-se, assim, imperfeito, e a região do cristal que contém o átomo de arsênio fica negativamente carregada. O semicondutor preparado desse modo é denominado “do tipo r í \Quando se unem duas fatias de germânio, tipo p  e tipo n, ocorrem os efeitos eletrônicos que tornam possível a existência do transistor. Como uma dessas regiões apresenta escassez de elétrons (região tipo p )  e a outra, excesso (região tipo n), há inicialmente um fluxo de elétrons de uma região para outra, saturando as respectivas cargas. Na junção de ambas surge uma barreira de potencial, comparável a uma pilha microscópica, cujo pólo positivo situa-se na região n e o negativo na região p. Isto faz surgir uma direção preferencial para a passagem de corrente no interior do bloco cristalino, que apresenta baixa resistência à passagem de corrente elétrica no sentido da região n para a p  e uma resistência extremamente elevada para a condução de corrente no sentido oposto. Assim são feitos os díodos, elementos passivos de estado sólido, comparáveis às chaves “liga- desliga” de grande eficiência, e que encontram ampla aplicação, por exemplo, na retificaçao de corrente alternada.No transistor, justapõem-se três 

fatias de germânio, formando uma espécie de sanduíche: umado tipo p

(que constitui o emissor); outra, muita fina, do tipo n (a base); e a última também do tipo p  (o coletor). Essa montagem, utilizada para os modelos pnp, aplica-se igualmente aos modelos npn; a principal diferença entre os dois é de natureza operacional.As junções internas das várias regiões do transistor formam, basicamente, dois díodos. Na parte extrema, são aplicadas fontes de tensão que polarizam a junção emissor-base no sentido da menor

resistência eletrônica, e a junção coletor-base no sentido da maior resistência. Duas correntes elétricas, portanto, atuam no funcionamento de um transistor. Uma delas passa através da junção emissor- base com a intensidade típica de alguns microamperes, enquanto a outra flui entre o emissor e o coletor, vencendo a'base, e pode atingir alguns ampères. Nessa configuração, a corrente de base, ainda que de pequena intensidade, tem um efeito controlador sobre a corrente de co-

letor, daí resultando que mesmo os 
mais débeis sinais elétricos, quando aplicados à base, podem ser captados —  grandemente amplificados —  no coletor.Os primeiros transistores eram do tipo de contato. Consistiam em um pequeno cubo de material semicondutor tipo n (base), ligado a dois fios metálicos (emissor e coletor). Posteriormente, construíram-se unidades com os elementos dispostos em camadas, cuja formação é realizada através de dois métodos: por liga e por difusão. No primeiro, os elementos metálicos, ao serem aquecidos com a base, provocam a sua dissolução local, resultando a liga semicondutora. No método por difusão, recobre-se 
com impureza a superfície da placa semicondutora; aquecido o conjunto, os átomos da impureza difundem-se no semicondutor, formando uma região n ou p , diferente 
do resto do bloco.Apesar de ser uma inovação tec nológica relativamente recente, o transistor já começa a se tornar obsoleto para numerosas aplicações, sendo crescente sua substituição por circuitos integrados, os quais, ainda que construídos segundo o mesmo princípio, com- põem-se de uma série de transistores, díodos, resistores e capacitores em placas com apenas alguns milímetros de extensão.

VEJA TAMBÉM: Capacitor; Circuitos; Eletrônica; Microcircuito; Resistor; Válvula Temtiônica.
As impurezas dão origem  a defeitos na rede cristalina dos sem icondutores, 
conferindo-lhes, assim, as características próprias para a fabricação dos 
transistores. A cim a, um dos primeiros transistores, à base de germânio.



A estrita obediência à sinalização colocada nas vias urbanas e nas estradas m ovim entadas representa um dos mais im portantes fatores de segurança.
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Trânsito

O trânsito, considerado como a movimentação de veículos e pessoas em vias públicas, constitui um dos grandes problemas da atualidade, pelas_ crescentes dificuldades de circulação, pelos enormes recursos materiais e humanos necessários a sua ampliação e melhoria, bem como pelos efeitos negativos que a tensão e a ansiedade provocam nas populações. Somam-se a isso as perdas humanas e materiais que ocasiona.Cada condutor e cada pedestre são unidades providas de poder de decisão e capacidade individual de manobra, já que, ao se movimentarem, tornam-se mais uma variável dentro do sistema viário. Para que esse sistema, sujeito a limitação a qualquer tempo, possa dar vazão às unidades circulantes, é necessário que uma disciplina torne a corrente de tráfego mais homogênea possível.Nesse sentido, surgiram as regras de circulação geralmente institucionalizadas por legislações específicas, que variam de país para país. No Brasil, por exemplo, elas estão contidas no Código Nacional de Trânsito (Lei 5 108, de 1966) e no Regulamento do Código Nacional de Trânsito (aprovado pelo De ereto 62 127, de 1968), e disciplinam, além das regras de trânsito, as atividades afins, como administração e sinais de trânsito, registro, licenciamento e condições obrigatórias dos veículos, habilitação dos condutores e penalidades por infrações.A principio, tentou-se resolver os problemas do trânsito através do disciplinamento dos usuários. Impunham-se regras de circulação fiscalizadas pela polícia e passíveis de punição. Entretanto, à medida que

a quantidade de vias e de usuários aumentava, tornou-se evidente a impossibilidade de se estabelecer um policiamento efetivo. Procu- rou-se, então, compensar a falta de 
policiais com o aumento da penalidade, medida insuficiente como solução. Posteriormente, surgiram 
como contribuições adicionais a engenharia de transito e a educação de trânsito.

Engenharia de trânsito
O planejamento, desenho geométrico e operações de trânsito das estradas e outras vias, numa rede da qual fazem parte os terminais e os terrenos adjacentes, incluindo a integração de todos os modos e tipos de transporte, visam a proporcionar uma movimentação segura, eficiente e conveniente de pessoas e mercadorias. A maior atividade da engenharia de trânsito concentra se na .busca de fluxos eficientes e seguros, tendo em vista as condições viárias existentes ou implantações viárias já projetadas, levando-se em conta as condições de segurança e eficácia. Entretanto, essa adequação ou melhoria das vias consti- tui-se num enorme esforço em termos de trabalho e recursos, não podendo ser realizada de uma só vez e nem por uma só equipe.Nos Estados Unidos, em 1967, instituiu-se um programa denominado TOPICS —  Traffic Opera- tions Program to Improve Capa- city and Safety (Programa de Operação de Trânsito para Melhoria de Capacidade e Segurança) —  que, utilizando-se da engenharia de trânsito, introduziu nas vias urbanas melhorias de grande efeito sobre a segurança e o descongestionamento. Com recursos proprios, suplementados pelo governo federal, cada municipalidade identificou os pontos de engarrafamento e de acidentes que pudessem ser remediados mediante o emprego de investimentos razoáveis (a prioridade verifica-se em função do be- O tráfego intenso e confuso constitui grande problema para a vida urbana.
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neficio por unidade de custo).A maioria desses projetos enqua- dra-se entre uma ou mais das seguintes classificações: melhoria 
de cruzamentos, eliminação de gar
galos, iluminação, proteção ou eliminação de cruzamentos com leitos ferroviários, continuidade de 
via, melhoria ou eliminação de estacionamentos na via pública, instalação de divisores entre os dois sentidos de tráfego, passarela para pedestres, mecanismos para amortecimento de impactos, instalação de pistas adicionais de corrente reversível e implantação de aparelhagem eletrônica para comandar a sinalização a ser ajustada às variações de densidade e fluxo de tráfego.

O homem, o veículo e a via
O comportamento do homem ao volante é condicionado por suas limitações físicas e organicas, sua condição psíquica e pela natureza de seu preparo (educação e experiência) em matéria de trânsito. Sua capacidade de perceber, interpretar, compilar e reagir tem um limite de rapidez; o mesmo acontece com a quantidade de dados a absorver. Esse tempo-limite tende a aumentar em relaçao ao homem cansado, alcoolizado, irritado ou preocupado, havendo uma diminuição de elementos absorvidos, com uma piora da qualidade das decisões. Por outro lado, determinados procedimentos que ocupam o sistema decisório do condutor podem ser automatizados através do treinamento. Assim  sendo, a mudança de marcha que, para o principiante, era motivo de decisão, coordenação e atuação, torna-se ato automatico para o motorista experiente.A reação a certos problemas, como perda do freio, derrapagem, estouro do pneu em marcha, pode ser previamente estudada e treinada pelo condutor, para que, quando necessária, seja executada automaticamente. Também é importante a transformação do condutor num componente da sociedade viária, o que depende de sua educação social, e de sua educação específica sobre trânsito. Quanto maior o número de decisões a serem tomadas pelo motorista, maior será a possibilidade de erros.As características do veículo constituem o segundo grande componente relativo â segurança do trânsito. Por isso a engenharia automobilística dedica especial atenção a esse aspecto. Assim, procurou-se aperfeiçoar a confiabilidade dos veículos (pneus mais resistentes, freios mais perfeitos, vidros não cortantes, etc.), além de se tornarem obrigatórias as vistorias periódicas e a padronização legal dos veículos. Porém, isso não se revelou suficiente, havendo necessidade de se preocupar também com o fa tor colidibilidade, ou seja, o que acontece ao ocupante durante o primeiro impacto e depois dele. Passou-se a examinar o segundo impacto, verificando-se que ele pode ser reduzido de duas manei ras: através de mecanismos que absorvem a energia cinética e da dis

tribuição do impacto através de uma maior superfície possível, já

que um impacto contra uma superfície plana contunde menos que contra uma protuberância. Procurou-se também dar à carroçaria do veículo maior segurança, de modo que ela possa ceder o suficiente para absorver uma parte da energia do impacto. Instalaram-se cintos de segurança (abdominais, torácicos, abdominotorácicos e de cabresto), que evitam o lançamento do passageiro para fora do veículo.Em contraposição a esses sistemas ativos de proteção (que dependem da ação do usuário), existem os passivos, que oferecem maior proteção e independem da ação do passageiro. E o caso das bolsas de ar de material resistente que, abrigadas vazias defronte dos ocupan tes do banco dianteiro, insuflam-se automaticamente no momento do impacto, protegendo o corpo do passageiro. Servem para absorver a energia e, ao mesmo tempo, distribuir o impacto.Durante muito tempo, subesti- mou-se a participação das vias como causadoras de acidentes, sem se indagar das suas condições de construção, manutenção e sinalização. Isso devido a dois fatores principais: a falta de conhecimento de engenharia de trânsito por parte dos peritos ou policiais apuradores das causas do acidente e a falta de interesse do poder público em reconhecer sua própria deficiência como responsável pelas vias. Em muitos países, a justiça não responsabiliza o poder público por sua participação ou, pelo menos, co- participação causal em acidentes.Em 1970, no Brasil, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem atribuiu 20% dos acidentes em rodovias federais a condições da estrada e 11,4% aos veículos.
Administração do trânsito
Nos termos da legislação vigente no Brasil em 1974, compete ao Conselho Nacional de Trânsito, entre outras atribuições, sugerir modificações à legislação, elaborar normas e zelar por sua execução, coordenar as atividades dos Conselhos Estaduais, organizar a estatística geral do trânsito, acidentes e infrações, promover e coordenar campanhas educativas de trânsito, bem como reuniões e congressos, apreciando e resolvendo os casos omissos na legislação.A função especifica de fiscalização é executada pela Patrulha Rodoviária Federal, nas rodovias federais; Polícias Rodoviárias Estaduais, nas rodovias desse âmbito; e pelos municípios em suas próprias vias. Aos agentes dessas corporações não compete punir os infratores, mas apenas autuá-los. A punição e feita em nível administrativo, com direito a recurso nos tribunais de julgamento de infrações. A funçao burocrática de registro e licenciamento de veículos e de habilitação dos motoristas é executada, no Brasil, pelos Departamentos Estaduais de Trânsito.

VEJA TAMBÉM: Infra-estrutura Urbana: Sinalização; Transporte, Sistemas de; Urbano. Transporte.



168 Transpiração

As g lându las  sudo rípa ras  loca liza m -se  na de rm e  e a travessam  a ep ide rm e.

Transpiração

Transpiração é a perda contínua de água do organismo por meio da pele e das vias respiratórias. Nesse processo, além de regular sua temperatura, os organismos excretam substâncias organicas e inorgânicas. Parti’ desta transpiração, chamada “não-aparente”, é mais abundante na palma das mãos e planta dos pés, menos intensa no dorso das mãos e no rosto, e uniforme nas demais partes do corpo.Em condições ideais de temperatura e pressão, um indivíduo com metabolismo básico normal perde 30 gramas de água por hora na transpiração não-aparente. Sua evaporaçao equivale à eliminação de 1/4 do calor total produzido por alguém em repouso. Do calor total desprendido pelo organismo humano, cerca de 25% é evaporado. Quando a temperatura ambiente aumenta ou o indivíduo faz bastante exercício, as glândulas sudoríparas secretam o suor. Essas glândulas têm a forma de tubos enovelados que se localizam na derme, atravessam a epiderme e abrem-se para o exterior. No corpo humano, elas chegam a 2 o u 3  mi lhoes, sendo mais desenvolvidas em certas regiões. O suor que secretam

tem composição variada e cheiro característico. Ele se constitui de 99% de água, na qual se encontram dissolvidos sais, como o cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfatos, ácido lático, uréia e glicose. Sua densidade é de 1,003, com pH variando entre 5 e 7,5.A quantidade de suor produzida por uma pessoa depende das condições da temperatura interna e externa, podendo chegar até a 4 litros por hora, no caso de exercício físico intenso ou febre (1 litro de suor absorve cerca de 580 quiloca- lorias ao se evaporar). Nessas condições, há uma grande perda de cloreto de sódio, o que determina um desequilíbrio na concentração sanguínea, com a possibilidade de ocorrerem dores musculares e até febre. Em tais casos, recomenda-se a ingestão de sal.Quando a temperatura ambiente baixa, o organismo se protege pela vasoconstrição cutânea, que provoca redução de transpiração. O sangue concentra-se mais nas vísceras e a micção aumenta (o que explica a maior diurese no inverno). Por outro lado, a produção de suor é controlada pelo sistema nervoso simpático, que, excitado, produz acetilcolina, causadora da sudorese.
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Transplante

Há muito tempo o homem tenta substituir partes do corpo e até mesmo órgãos inteiros por similares retirados de doadores. As primeiras notícias que mostram esse procedimento datam de 800 a.C., quando, na índia, efetuaram-se transplantes para reparar partes lesadas do nariz com a pele retirada da testa de um doador.
Os transplantes são de natureza estética quando visam corrigir deformações visíveis e de aspecto desagradável; outros destinam-se a salvar vidas, como no caso de lesão em órgão essencial, que deve ser extirpado e substituído por outro, sadio. Nesse sentido, as técnicas cirúrgicas modernas têm sido satisfatórias, mesmo na substituição de órgãos vitais, como o coraçao, rins e pulmões. O êxito dessa operação encontra um sério obstáculo: a rejeição do corpo transplantado pelo organismo receptor. Este reage por um sistema de defesa contra o tecido doado, que é uma substância estranha em contato com os tecidos do receptor. Isto determina a migração de linfócitos e a formação de anticorpos que combatem a parte transplantada (como fariam co m . qualquer microrganismo ou toxina estranha que penetrasse no organismo). O ataque ao tecido transplantado faz com que ele degenere ou se despregue da região na qual foi implantado.

Cada indivíduo possui constituição própria e característica determinada por seu patrimônio heredi
tário, apenas igual em casos de gêmeos* idênticos. Considerada essa exceção, é possível encontrar duas pessoas de constituição genética parecida, mas nunca igual. Antes de se fazer um transplante, é preciso realizar testes, a fim de se ter a certeza de que o doador e o receptor têm o maior número possível de semelhanças imunogenéti- cas. Além disso, o receptor deve ser submetido a tratamento para reduzir sua capacidade de respostas imunológicas, diminuindo, assim, a possibilidade de rejeição do tecido a ser transplantado. Os tratamentos mais comuns usam radiações e substâncias químicas que agem sobre os gânglios linfáticos, onde se produzem os anticorpos. Mas, como esse tipo de terapêutica reduz a resistência do indivíduo à ação de microrganismos patogênicos, é necessário mantê-lo em ambiente asséptico, a fim de que não contraia qualquer infecção.Nos casos ae lesão em partes do corpo que apresentam regeneração (queimaduras, por exemplo), usam-se tecidos de pessoas mortas ou de animais (só para cobrir a região destruída enquanto se processa a regeneração dos tecidos do próprio paciente). Outras vezes, são feitos transplantes com porções do corpo do indivíduo não atingidas pela queimadura.
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Transporte, 
Sistemas de

Para deslocar pessoas e objetos de um lugar a outro, por terra, água ou ar, empregam-se máquinas e instrumentos mais ou menos complexos, que compõem, em conjunto, os diferentes sistemas de transporte.Do ponto de vista físico, a atividade de transportar exige como componentes a sustentação e a propulsão. (Para carregar uma mala, por exemplo, um homem deve levantá-la e, em seguida, andar com ela.) Contudo, nem sempre susten- taçáo e propulsão sãó bem distin
guíveis. Modernamente, tendem a se tornar interdependentes: assim, num avião*, a sustentação cabe às asas, e a propulsão, aos motores —  mas o aparelho não se mantém no ar sem movimento, ao contrário de um barco que continua a flutuar mesmo que suas máquinas estejam 
paradas.

Os principais
De um ponto de vista mais amplo, os sistemas são classificados segundo os ambientes que utilizam e de acordo com as técnicas empregadas para a locomoção*. Desse modo, quanto ao meio utilizado, podem ser terrestres, aquaviários e 

aéreos.No primeiro grupo, os sistemas mais importantes sao constituídos pelas rodovias e ferrovias (há divisões mais específicas, como os transportes urbanos* ou industriais); o sistema aquaviário inclui o uso do mar —  em navegação de cabotagem (intranacional) ou em rotas internacionais —  e o transporte fluvial e lacustre (empregando embarcações e terminais); o sistema aéreo compõe-se de máquinas (aviões e similares) e de terminais (aeroportos*).Ao laao desses, o sistema de duetos* é o que apresenta maior homogeneidade e coordenação interna. Nele, os canos ou duetos são uniformemente dimensionados, as bombas propulsoras são colocadas de modo adequado e os terminais de estocagem articulam-se de forma compatível com todo o conjunto. Por essas razões, apesar de transportar uma limitada variedade de produtos e ter, como conseqüência, uma participação relativamente pequena no total de mercadorias transportadas, o sistema de duetos é considerado o de maior eficiência e economia.Incluído no grupo dos transportes terrestres, o sistema ferroviário, embora teoricamente constitua um sistema econômico e eficiente, dado seu alto nível de integração e sua elevada capacidade operacional, na maioria dos países tem se mostrado cronicamente deficitário e, com freqüência, um mau executor de transportes. Isso porque, após constituir por muitas décadas o principal (e, as vezes, único) s is 
tema de transporte terrestre, as fer

rovias conformaram-se a uma posição quase monopolista, sem que o sistema fosse capaz de se adaptar à nova situação competitiva.O “mundo ferroviário” procurou permanecer voltado sobretudo para 
problemas administrativos de natureza interna, dando pouca atenção à nova conjuntura que se impunha pela necessidade não só de atender as cargas, como de competir para oferecer o melhor atendimento.

Necessidades do usuário
Com o crescimento econômico em escala mundial e a especialização das regiões produtoras,_ tor- na-se essencial a facil transferência dos fatores de produção de um lugar para outro; assim, o transporte passa a compor os cálculos de produção, pesando também na localização de novas unidades produtivas e mesmo de consumo. Mas, sendo um meio, e não um fim em si mesmo, o transporte deve atender, da melhor maneira possível, às exigências da demanda, que se manifestam sobretudo nos fatores frete, tempo de viagem, segurança e disponibilidade. Cada mercadoria exige uma combinação específica desses termos. Por exemplo: o minério de ferro a ser exportado necessita de frete baixo para competir no mercado mundial; não precisa de muita rapidez, pois seu valor unitário é baixo e nao importa em grande capital de giro empatado; não exige segurança elevada, pois não é fragil; mas requer disponibilidade e regularidade de transporte. Por outro lado, umapartida de medicamentos permite fretes mais elevados (que representam uma parcela ínfima da equação de custos), requer rapidez devido ao valor envolvido, exige segurança para o material frágil e perecível e depende de uma disponibilidade de transporte imediata.Como os diversos sistemas ofe-
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O crescimento das cidades exigiu a adoção de técnicas modernas para solucionar o problema do tráfego urbano.
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sas condições, a livre escolha por parte do usuário é de fundamental importância para localizar a forma idéal de transporte. A imposição de determinado sistema freqüentemente resulta em prejuízos para o usuário e para a economia como um todo, além de condicionar as mercadorias aos sistemas de transporte, quando estes é que deveriam servir à produção de bens.
A partir disso, é possível enunciar princípios imperativos para qualquer sistema de transporte: cada usuário precisa escolher o sistema que melhor lhe convenha; os preços dos fretes devem cobrir inteiramente os custos (quando interesses políticos ou militares impõem a manutenção de um dado sistema, as despesas devem ser cobertas pelo órgão beneficiado); é necessário que se ofereça a maior gama possível de combinações entre os fatores exigidos pelas cargas, abandonando-se as que não podem ser atendidas satisfatoriamente; os sistemas devem ser conjugados, permitindo sua utilização conjunta pelas mercadorias; e os subsistemas devem ser coerentes com os sistemas de que fazem parte. (A importância do último ponto é evidenciada pelo descompasso entre as vias e seus terminais: navios cada vez mais rápidos chegam a portos “lentos” ; aviões voam de uma capital a outra em poucas horas, mas, não raro, os passageiros perdem mais tempo no trajeto terrestre e acesso aos aeroportos.)
Exigências de integração

Em muitos casos, é desejável a criação de um único sistema de transportes que englobe vários sistemas paralelos carentes de harmonia, coerência e continuidade. Uma primeira e mais visível forma de integração consistiria em concatenar os diversos sistemas de tal forma que as mercadorias pudessem utilizar em cada trecho o meio que melhor as atendesse. Desse modo, saindo de uma cidade do interior, uma mercadoria poderia embarcar or caminhão, depois seguir por arcaça fluvial até um porto marítimo, onde a própria barcaça seria içada a um navio* especializado e conduzida ao porto de destino; a partir daí, a mercadoria poderia seguir de trem até sua meta. Essa integração física, porém, requerendo um alto nível de conjugação e flexi
bilidade, só é possível quando já existe uma integração econômica que permita a cada subsistema investir em instalações e aparelha- mento adequados. Portanto, uma política coordenada de investimentos é indispensável para a integração dos transportes.A burocracia* é um componente crucial do transporte integrado: se as mercadorias não podem viajar sob uma documentação unificada através dos diversos trechos, a complexidade das tarefas burocráticas específicas termina por anular as vantagens de rapidez obtidas com a integração.

Tecnologia e transporte
D o  ponto d« vista d a  sustenta- ção e da propulsão, um dos siste

mas de transporte mais antigos e mais eficientes é a rede vascular que conduz o sangue* através do 
corpo por meio de duetos (artérias e veias), bomba (o coração) e vias 
de distribuição (capilares), pos
suindo um depósito flexível e dis
pensando manutenção por décadas. Embora esse sistema permaneça sem rival em eficiência, o emprego de duetos para transportar líquidos 
e gases, e de escadas rolantes para a locomoção de pessoas, constituem tentativas eficazes para transportar cargas de maneira contínua. A maioria dos demais sistemas de transporte, contudo, em lugar de canalizar fluxos contínuos, caracte- riza-se por movimentos esporádicos (veículo após veículo).Os grandes progressos tecnológicos na área de transportes foram bastante esparsos, embora a necessidade de condução de um lugar a outro seja milenar: o lombo de animais, a flutuação, o vento, o remo, a roda e, até certo ponto, a gravidade, foram por muito tempo os recursos básicos utilizados. Os séculos XIX e X X  acrescentaram dois progressos de vulto: melhor propulsão (com motores de combustão e elétricos) e transporte aéreo. Mas, afora essas contribuições altamente significativas, o período assistiu apenas a aperfeiçoamentos (melhores rodas, maior capacidade de carga, maior rapidez), sem que ocorresse, por exemplo, uma universalização dos duetos para uma gama mais ampla de produtos. Além disso, o emprego da atmosfera é ainda limitado, e a coleta e distribuição antes ou depois do transporte constitui um problema de difícil solução. Essas limitações no progresso tecnológico dos sistemas de transporte sao agravadas por a demanda de energia necessária para alimentá-los ter chegado a um volume que ameaça esgotar todas as reservas em curto prazo; por outro lado, os efeitos nocivos dos métodos atuais —  poluição*, congestionamento e acidentes —  tendem a aumentar cada vez mais.Em grande parte, essa situação decorre da ausência de planejamento e direção na área de transportes, não obstante seu caráter vital para a vida de qualquer país. Outro motivo é a inexistência de uma visão global do fornecimento de transportes por parte dos responsáveis. Somente a partir da Segunda Guerra Mundial começaram a surgir economistas de transportes que examinavam o problema de uma perspectiva global (até então considerado como da exclusiva competência de engenheiros, que se ocupavam sobretudo com a construção e operação de sistemas isolados).A atenção passou a recair na participaçao do transporte na eco- nomomia nacional, em sua função retardadora ou incentivadora do desenvolvimento e na parcela dos investimentos totais a dedicar à in- fra-estrutura, bem como na distribuição dos recursos entre os vários sistemas e em seu efeito sobre a localização das fontes produtoras.Na verdade, não há incompatibilidade entre a tarefa do engenheiro 
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O sistema terrestre mais utilizado é o constituído pelas rodovias.
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cas e eficientes. Na prática, porém , são muitas vezes deficitárias.
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sim um círculo vicioso que favorecia e estimulava a utilização das rodovias: o caminhão levava a mercadoria de porta a porta, en
quanto navios demasiado rápidos corriam o risco de enferrujar no 
porto juntamente com sua carga devido a dificuldades administrativas ; quanto aos trens, uma viagem veloz poderia ter como final um congestionamento dos terminais (um trem cargueiro rentável é obrigado a ceder a linha a um trem de passageiros deficitário).Com todos esses fatores, os administradores ferroviários e portuários passaram a se desinteressar pelas cargas que não podiam atender, e seu talento administrativo reduziu-se à medida que ferrovias e portos, deixando de oferecer carreiras estimulantes e promissoras, encontravam dificuldades para recrutar pessoal capacitado. Um dos principais problemas envolvidos na reconstrução dessas áreas está em formar novos e eficientes quadros humanos.Embora a maior parte dessas deficiências possa ser sanada, a localização errônea de unidades produtoras, resultante de tarifas irreais, percursos inadequados e outros fatores semelhantes, é um processo Draticamente irreversível.

Os transportes e as comunicações representavam 6% do Produto Interno Bruto e absorviam 35% dos investimentos do país, no início da década de 1970. Contudo, apenas a partir de meados da década de 1960 este setor vital para a economia do país começou a dar os primeiros passos no sentido de uma planificaçao efetiva. Esse processo caracterizou-se pela distribuição de investimentos por setor e por projetos, em uma perspectiva orientada para as melhores soluções técnicas e econômicas. Nessa direção, cons truíram-se novas rodovias, erradicaram-se ramais ferroviários deficitários e redimension aram-se a força de trabalho* e suas regras nas ferrovias, navios e portos. As tarifas tornaram-se mais realistas e os deficits diminuíram; empresas de navegação aérea e armadores consentiram certo nível de auto-sufi- ciencia. Ao mesmo tempo, procu- rou-se reequilibrar a distribuição entre os sistemas, melhorando-se os serviços ferroviários e marítimos para que não mais fosse preciso que caminhões conduzissem mais de 75% da carga (38% em 1950), nem que as subvenções operacionais para as ferrovias ocupassem 0,37% do Produto Interno Bruto (1,5% em 1964).
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deverão surgir as soluções novas, desde que contem com o apoio de poderes públicos dotados da necessária sensibilidade ao problema. Quando isso não acontece, os produtos tendem a ser gradativamente alterados de maneira a dependerem menos de transportes (garrafas que dispensam devolução, fragmenta
ção de minérios, onde só e transportada a parte nobre, e desidratação de certos produtos para evitar o transporte ae sua parte líquida são exemplos de recursos desse tipo).

No Brasil
Baseado tradicionalmente em um sistema ferroviário centrado nas regiões produtoras de bens de exportação, e que partia do interior para atingir diretamente os portos marítimos, o conjunto brasileiro de transportes não ligava entre si as diversas regiões do país. Tanto as vias ferroviárias como as rodoviárias eram basicamente regionais e voltadas para o exterior, embora o transporte marítimo não aproveitasse plenamente as facilidades oferecidas pelo mar. Com essa infra- estrutura fundada em uma economia primariamente agrícola e dirigida para a exportação, o advento de um parque industrial voltado para o mercado interno encontrou um setor de transportes despreparado para atender a suas novas necessidades. E, ao buscar refundir o antigo sistema, o país acelerou o processo de implantação, reconstrução e pavimentação rodoviária, fazendo recair sobre o caminhão* e o ônibus a tarefa de levar mercadorias de uma região para outra (embora o transporte em estradas nem sempre seja aconselhável, sobretudo quando se trata de grandes volumes e longas distâncias).No momento em que se acelerou a industrialização, dois fatores principais determinaram essas decisões tomadas na área dos transportes: o investimento em rodovias era menor que seu equivalente ferroviário, e este último sistema sofrera no passado um grave processo de desagregação e desprestígio (entre outros motivos, contavam-se a queda das tarifas para abaixo do custo, a fuga de cargas devido à má qualidade do serviço, por sua vez decorrente de investimentos inexistentes ou inadequados, os elevados custos provocados pela interferência de critérios políticos na administração e a prestação de serviços gratuitos para determinados setores governamentais, além do transporte de pro fessores e alunos a tarifas reduzidas).
Assim, enquanto o transporte rodoviário era livre de regulamentação —  submetido apenas às normas de trânsito* — , os setores ferroviário e marítimo sofriam restrições tarifárias, trabalhistas, operacionais e administrativas. Enquanto o caminhão se concentrava 

em atender às necessidades das cargas, o trem e o navio debatiam-se com limitações que cerceavam sua capacidade competitiva e resultavam em deficits que tolhiam a pos
sibilidade de investir. Criou-se as-

O mar é utilizado para rotas internacionais ou ao longo da costa. M as a 
navegação é feita tam bém  através de rios e lagos, em barcos menores.

O transporte aéreo representou um significativo progresso nos meios de lo
com oção. Apesar disso, o em prego da atm osfera ainda é m uito restrito.
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Transurânicos,
Elementos

Os transurânicos são elementos químicos artificiais (não existem na natureza,_ com exceção do netúnio e do plutônio) que, na classificação periódica, colocam-se depois do urânio, o último da tabela. Os números atômicos que lhes correspondem começam, portanto, no 93, e até o 103 já receberam nomes: netúnio (Z = 93), plutônio (94), amerício (95), cúrio (96), berquélio (97), califórnio (98), einstênio (99), férmio ( 100), mendelévio ( 101), no- bélio (102) e lawrêncio (103). Tam bém já foi conseguida a produção dos elementos 104 e 105.Os elementos transurânicos fazem parte do grupo dos actinídeos e apresentam semelhanças entre si. São radiativos e, salvo o plutônio, têm sido obtidos apenas como traços. Cada um deles tem características próprias.
NETÚNIO —  Encontrado na natureza em quantidades ínfimas, corresponde a IO'12% do teor de urânio, de cujo minério é extraído. Trata-se de um metal relativamente estável em contato com o ar e possui vários isótopos, produzidos a partir da desintegraçao do urânio. Apresenta vários estados de oxida- çao: +  2, + 3 , +  4, +  5 e + 6 . Seus compostos assemelham-se aos do urânio. O netúnio foi produzido em 1940 pelos americanos P. Abelson (1913- ) e E. McMillan (1907- ), e sua denominação provém do planeta Netuno.
PLUTÔNIO —  Descoberto em 1940 por McMillan e seus colegas G. T. Seaborg (1912- ), Ken- nedy e Wahl, também é encontrado na natureza e deve seu nome ao planeta Plutão. A duração do plutônio é de cerca de 500 000 anos. As reduzidíssimas quantidades existentes desse elemento (em minérios de urânio) devem ter-se originado em período mais recente que a gênese da Terra, a partir do próprio urânio. Seu isótopo 239 pode ser produzido nos reatores, mediante o tratamento do urânio. Esse metal reage a temperaturas elevadas, mas exposto ao ar em condições térmicas ambientes é inerte. Apresenta os mesmos estados de oxidação do netúnio.
AMERÍCIO —  Foi descoberto em 1944 pelos cientistas Seaborg, R. A. James, A. Ghiorso e L. O. Morgan (1919- ). É um elemento obtido (em pequenas quantidades) por meio do bombardeio do plutônio com nêutrons. De seus vários isótopos, o de meia-vida mais longa é o de número de massa 243. Possui estados de oxidação iguais aos dos dois elementos anteriores e o seu composto mais comum é o monóxido (AmO), com estrutura igual à do cloreto de sódio. Como a duração de seu isótopo 243 é

muito lon^a (8 300 anos), umcrício poder a ter larga utilização no

O btém -se elem entos transurânicos por bom bardeam ento com partículas 
aceleradas. Se radiativo, o nuclídeo desintegra-se ao se form ar: há um ponto 
em  que seu número não se altera (curva A, parte horizontal), mas aum enta  
quando eles têm  m enor velocidade de desintegração (C), ou se os feixes 
são mais intensos (B ). Na tabela (em baixo), os quadrados verdes são nuclí-
dcoo produzidos o o o traeejadooi i notóvo IO ■ Irradiando oe o olomonte A com

partículas achega-se ao 6 . que, bombardeado com B e 9, produzo C.

futuro. Seu nome é uma homenagem à América.
CÚRIO —  Foi obtido em 1944 por Ghiorso, Seaborg e James, a partir do bombardeio de átomos de 

plutônio com partículas alfa (átomos de hélio) e recebeu esse nome em homenagem ao casal de cientistas Maria e Pierre Curie*. O isótopo produzido em maior quantidade e o de número de massa 242; sua intensa radiatividade, porém, prejudica o estudo da composição química do elemento, pois decompõe a água em seus constituintes.
BERQUÉLIO —  Tem o nome da instituição (Universidade de Berkeley, Califórnia) em que foi descoberto por Ghiorso, Thompson e Seaborg. Resultante do bombardeio de atomos de amerício com partículas alfa, pouco se sabe a seu respeito, por ser demasiado escasso; contudo, sua constituição química deve assemelhar-se à do terbio, seu homólogo na série lan- tanídea.
CALIFÓRNIO —  A equipe que obteve o berquélio (à qual juntou-se Street) produziu também o califórnio, em 1950. A análise de suas propriedades químicas (difíceis de serem estudadas, devido à escassez do elemento) revelou que ele só possui o estado de oxidação + 3 .
EINSTÊNIO —  Foi descoberto por cientistas americanos em 1952, e seu nome representa uma homenagem a Einstein*. Seu período de meia-vida é inferior a um mês.
FÉRMIO —  A equipe que produziu o einstênio, obteve, também em 1952, o elemento transurânico cujo nome homenageia o físico italiano Enrico F erm i. O período de meia-vida de seu isótopo principal não atinge trinta dias e seus com postos, assim como os do einstênio, são unicamente tripositivos. Esses dois elementos foram originalmente detectados em resíduos de testes de bombas atômicas.
MENDELÉVIO —  Ao ser descoberto, em 1955, por pesquisadores americanos, observou-se apenas o reduzidíssimo número de átomos por bombardeio: três. É um elemento raro, com íons dipositivos e tripositivos. Seu nome é uma homenagem ao químico Mendeleiev*.
NOBÉLIO —  Obtido por cientistas ingleses e americanos em 1957, é pouco conhecido. Sua de- nominaçao representa uma homenagem a Alfred Nobel*.
LAWRÊNCIO —  Foi descoberto por Larsh, Sikkeland,Ghiorso e La- timer, em 1961, e é o elemento transurânico de menor duração: apenas alguns segundos. Recebeu essa designação em honra ao físico americano Érnest Orlando Law- rence (1901 - 1958).

VEJA TAMBÉM: Elementos, Classificação Periódica dos; Física
N u c le a r ;  R & d ia t i v i d a d c ;  U r â n io  cTório.
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Trefilação

A trefilação é um processo pelo 
qual um fio ou uma barra de metal recebem determinada forma (conformação), ao serem forçados a passar através do orifício de uma matriz pela tração que lhes é imposta no lado da saída dessa matriz. A máquina empregada nessa operação é chamada “trefila” ou “trafila” e o processo é conhecido também por “trafilação” ou, ainda, “estiramento”.O orifício da matriz responsável pela forma do metal trabalhado é, na maioria das vezes, circular, podendo ainda ser quadrado, hexago- nal ou com perfil oco.Em geral, os produtos trefilados não possuem secção muito grande (normalmente são barras de menos de 20 milímetros de diâmetro), pois a fabricação das mais grossas é mais econômica por meio de lami- nação* (redução da espessura de chapas de metal, que assumem a forma de lâminas); os_ produtos de diâmetros menores são os fios e arames, e suas secções vão desde alguns milímetros até centésimo de milímetro (como no caso dos fios de tungsténio, utilizados nos filamentos de lâmpadas).O produto trefilado pode ser também um tubo, o que é conseguido pela colocação de um mandril no centro do orifício da trefila.

O encruamento
A trefilação geralmente é execu tada à temperatura ambiente, embora possa ocorrer elevação da temperatura, provocada pelo atrito do metal que está sendo deformado contra as paredes da abertura da matriz. A conformação à temperatura ambiente provoca na maior parte dos metais um encruamento, ou seja, um aumento da resistência mecânica e diminuição da ductili- dade, o que confere as barras e aos fios trefilados “a frio” propriedades mecânicas diferentes daquelas das barras usadas como matéria-prima.Devido ao encruamento, execu- ta-se um tratamento térmico de re- cozimento no produto trefilado, para recuperação da ductilidade e diminuição da resistência mecânica. Isso se faz indispensável quando é requerida nova trefilação, pois a força para trefilar uma barra encruada seria muito elevada e ela poderia se romper ao invés de se deformar.

Preliminares
Para facilitar a trefilação, a

fionta da barra deve ser afinada, a im de que ela entre pelo orifício da trefila e seja agarrada, no lado da saída, pela  mandíbula que exercerá a tra_çao. A trefilação de barras de secções maiores é feita por mandíbulas movidas hidraulicamente ou por carrinhos acionados por corrente. As forças necessárias para a trefilação podem chegar a 150 toneladas.
A matéria-prima usada na trefi-

Na trefilação, os orifícios das matrizes conferem  determ inada form a às barras ou aos fios m etálicos.

lação é constituída por barras obtidas por laminação ou pela própria trefilação. Antes de se introduzirem na matriz, elas passam por um processo de decapagem —  limpeza por meio de soluçoes químicas (ácidos, por exemplo) que atacam o metal e limpam a superfície que vai entrar em contato com a matriz, eliminando sujeiras e óxidos abrasivos, altamente prejudiciais à vida da trefila.A fim de diminuir o atrito entre a trefila e o produto metálico, usam-se lubrificantes especiais. Na trefilação de arames de aço é comum passar-se uma camada de cal na barra a ser trabalhada: essa cobertura é obtida pela imersão da barra numa solução de 3% a 15% de CaO logo após a decapagem ácida. A solução de cal, além de neutralizar algum eventual excesso de ácido que tenha permanecido após a decapagem, forma, depois de seca, um manto poroso na superfície da barra, que serve para reter o lubrificante.Os elementos com função de lubrificante devem ser tanto menos viscosos quanto mais alta a velocidade de trefilação; por outro lado, 
deve ser levada em conta a possibi

lidade de perda das propriedades de lubrificação por aquecimento durante a passagem pela matriz. Os produtos mais adequados para esse rocesso são óleo de mamona, sa- ão, graxa ou sebo.A trefilação pode ser também úmida, isto é, executada em um tanque contendo solução lubrificante (como sabão alcalino). A obtenção de fios mais finos será facilitada pela cobreação ou estanhagem do fio.
Operação de acabamento

As matrizes para trefilação ca- racterizam-se pela alta resistência à abrasão. Para trefilação de metais não-ferrosos, de resistência pouco elevada, são usadas matrizes de aço ao cromo temperado; mas para a trefilação de aço convêm mais as trefilas de carbonetos de tungsténio (também conhecido como “ metal duro”̂ ), fabricadas por metalurgia do po. Na trefilaçao de produtos mais finos e resistentes são empregadas matrizes de diamante.A redução da secção de uma barra pela passagem na trefila é de 20% a 50% em trefilados grossos 
e de 15% a 20% em trefilados fi

nos, embora o limite teórico para a redução em um passe de trefilação seja de 63% (ao se tentar reduzir uma secção muito grossa a um fio muito fino, na hora em que for exercida a tração do lado fino para se iniciar a operação, pode ocorrer a ruptura do fio, que exige muito menos força para se romper do que a necessária para trefilar o fio grosso).A trefilação de tubos parte de produtos tubulares obtidos por laminação ou extrusão*, e a trefilação serve mais para dar um passe de acabamento e produzir tolerâncias* dimensionais bem precisas, já  que os processos anteriores de fabricação de tubos são normalmente executados a quente. Além de propiciar melhor acabamento superficial e precisão dimensional mais acurada do çjue a laminação, a trefilação é o unico processo de produção econômica de fios e arames de diâmetros de menos de 1 milímetro.

VEJA TAMBÉM: Extrusão; Laminação; Metalurgia; Prensas; Tubos 
e Canos.
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Trematódeos

Classificação

Reino: A nim alia  
Filo: Platyhelm inthes 
Classe: Trem atoda 
Ordem : Monogenea

fam ilias mais im portantes: 
Gyrodactylidae, D actilogyri- 
dae, Polystom atidae e Cap- 
salidae 

Ordem : Aspidobothria
fam ilias: Aspidogastridae e 
S tichocotylidae 

O rdem : Digenea
fam ílias mais im portantes: 
Param phistom idae, Fascioli- 
dae, Schistosom atidae, Echi- 
nostom atidae e Strigeidae

Os trematódeos formam um dos grupos mais importantes dos meta- zoários parasitas. Encontrados principalmente em vertebrados, seu representante mais conhecido, devido aos males que causa ao homem, é o Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose.Embora sejam parasitas internos e externos, apresentam estrutura geral muito parecida com a dos turbei ários. Segundo alguns autores, há grandes semelhanças entre o sistema reprodutor dos trematódeos e o dos turbelários, especialmente aqueles da ordem dos rabdocelos (Rhabdocoela). Ainda segundo esses autores, é perfeitamente possível que os trematódeos digêneos e monogêneos tenham origem em diferentes grupos de turbelários. Os primeiros, seriam descendentes quase diretos da ordem dos rabdocelos, tendo sido inicialmente parasitas de moluscos e, com a evolução dos vertebrados, invadiram esse novo grupo, mantendo os mo
luscos como hospedeiros intermediários. Os monogêneos teriam se originado de Temonocefalídeos, turbelários comensais, freqüentes em crustáceos de água docé.Na forma adulta, os trematódeos apresentam dois órgãos de fixação: um ventral e um oral. A boca loca- liza-se no extremo anterior, comunicando-se com uma faringe muscular que leva os alimentos ao aparelho digestivo através de um mecanismo de bomba. A faringe continua num esôfago curto, a partir do qual se origina um ou dois cecos intestinais, que se estendem posteriormente por todo o corpo do verme. O corpo é recoberto por uma cutícula acelular (secretada por células tegumentares), que recobre sucessivas camadas de músculos. Essa cutícula protege o animal principalmente contra as enzimas do intestino dos hospedeiros e por meio dela são efetuadas as trocas gasosas e a expulsão de dejetos nitrogenados.Os ectoparasitas são aeróbios, e os' endoparasitas constituem anaeróbios facultativos. (O consumo de
o xigên io depende da lo ca liza çã o  no

Trem atódeos digêneos. No alto: esquem a da anatom ia do conjunto (A ); sis
tem a  nervoso (B ); aparelhos reprodutor (C), digestivo (D) e excretor (E); cé
lula flam a (F); ventosas bucal (vb) e ventral (w ) ;  faringe (f); intestino (i); 
órgãos copulador (tc) e produtor de vitelo (vt); útero (u); ovário (o); testícu
los ( t ) ; glândula de M ehlis (g M ); gânglios cerebrais (g c ); nervos (n ) ; vesícula 
excretora (ve). Acim a: "S trigeidae" (a); "E ichinostom atidae" (b); "Fascioli- 
dae" (c); "O pistorchidae" (d).

Os anim ais da ordem dos 
monogêneos são, em 
geral, parasitas de peixes, 
répteis e anfíbios.
O "M onocotyle  m yliobatis" 
(á esquerda) e o 
"Polystom oi de ocellatum "  
(à direita)
possuem , na extrem idade  
anterior, um disco 
adesivo — no primeiro 
caso com  uma 
ventosa, no outro  
com  seis —  com  
que se prendem  
ao hospedeiro.

hospedeiro e das etapas de desen
volvimento do parasita.)

0  sistema nervoso dos trematódeos é composto por dois gânglios 
cerebrais anteriores e très pares de 
cordões nervosos longitudinais 
posteriores (o dorsal esta ausente nos Digenea). O sistema reprodutor é relativamente uniforme na classe. O ciclo vital implica a presença de um ou mais hospedeiros. O hospedeiro primário do parasita adulto é quase sempre um vertebrado, principalmente peixes ou anfíbios.Os mamíferos são parasitados por pequenos grupos. Os trematódeos permanecem durante a fase larvar como parasitas de hospedeiros intermediários e procuram os hospedeiros definitivos para poderem complementar a fase sexual.

A s três ordens de 
trem atódeos

A classe dos trematódeos é subdividida em: Monogêneos, Aspido- bótrios e Digêneos.Monogêneos - ordem formada pelós que habitam apenas um hospedeiro, geralmente peixes, anfíbios e répteis, compreendendo os ectoparasitas encontrados nas branquias ou pele dos vertebrados hete- rotermos e mesmo crustáceos, cefalópodes e mamíferos. Possuem um disco adesivo na extremidade e, dos poucos ovos postos pela fêmea, nasce uma larva ciliada (oncomi- racídios), que nada até se instalar num hospedeiro (caso não o encontre, morre). De desenvolvimento di; reto até a forma adulta, os monogêneos não têm significado na parasi- tologia humana.A ordem é formada por dezesseis famílias, das quais as mais importantes são: a dos giròdactilídeos (um exemplo é o Gyrodactylus, encontrado em brânquias de peixes marinhos e de água doce), dactilo- girídeos, polistomatídeos (como a Polystom a, que, quando larva, é encontrada nas branquias de girinos e, na fase adulta, na bexiga das rãs) e Capsalidae.Os trematódeos da* ordem A sp idobothria  são endoparasitas de um só hospedeiro; há, entretanto, casos de ocorrência de dois. Encontram-se nos órgãos cavitários de moluscos, intestinos e canais biliares de peixes de água doce e salgada e de répteis. Compreendem duas famílias: Aspidogastridae (ò Aspidogaster, por exemplo, é encontrado na cavidade pericárdica e abdominal de moluscos bivalves de água doce), Stichocotylidae (como o Stichocotyle, encontrado na válvula espiral do intestino e nos canais biliares de arraias).Muito numerosos, os trematódeos da ordem Digenea constituem um importante grupo de endoparasitas de vertebrados, inclusive o homem. Cada espécie tem uma sucessão de estágios que deve viver em certos órgãos de duas ou mais espécies de hospedeiros, para completar seu ciclo vital. As larvas vivem em determinadas espécies de caramujos ou outros invertebrados e os adultos no trato digestivo, nos pulmões, na bexiga ou nos vasos sanguíneos de alguns vertebrados.Das várias famílias da ordem Digenea destacam-se: Fasciolidae,
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A anatom ia do "Schistosom a japonicum " (à esquerda, distinguem -se os 
dois sexos) inclui a ventosa bucal (1), o ovário (2), os testículos (3 ), o intes
tino (4), o vitelário (5 ), a ventosa ventral (6) e o útero (7).

Tribo

Na oposição tribos-civilizações, 
ressalta de imediato o caráter anárquico e pobre das sociedades chamadas primitivas” em relação à organização e ao desenvolvimento técnico dos impérios civilizados.A inexistência de um governo formalizado e capaz de se sobrepor à sociedade* é o traço mais importante para distinguir as tribos —  as quais, por isso mesmo, são consideradas sociedades sem Estado. Graças ao consenso da existência de limites dentro dos quais vários grupos têm ligações entre si (porque praticam os mesmos costumes e falam a mesma língua), a unidade tribal é mantida. Esse sentimento comum de participação, no entanto, não está apoiado em um aparato governamental diferenciado e sobreposto aos grupos locais.A estrutura tribal é generalizada porque nela éim possível distinguir setores econômico, religioso ou político independentes. São áreas que se desenvolvem segundo os ti

pos de organização que preenchem as diferentes funções (e nao pela especialização de instituições de natureza exclusivamente econômica, política, etc.).As unidades componentes da sociedade articulam-se de maneira cada vez mais inclusiva —  ou seja; partindo do grupo doméstico ate chegar ao conjunto das aldeias que ocupam um território tribal.A família* não constitui apenas grupos de parentes ou unidades produtivas: além de desempenhar variadas funções, é uma unidade participante de todos os setores da vida social. Na maioria das vezes está filiada à linhagem*; esta, por sua vez, agrupa-se em aldeias que fazem parte de confederaçoes maiores.
Sistema segmentado

Geralmente, grupos menores constituem uma coesa reunião de parentes. Já os maiores surgem como agrupamentos sociais, onde relações de matrimônio e afinidade formam uma rede que reúne os grupos domésticos e as linhagens locais. Assim, o esquema tribal, pode ser representado por uma pirâmide onde as unidades menores são sem-

0  trem atódeo "Schistosom a mansoni" utiliza o caram ujo como hospedeiro.

Schistosom atidaeE ch in ostom ati- dae e Strigeidae. À família Fascio- lidae pertence o trematódeo Fas- ciola hepatica, comum no fígado dos carneiros (principalmente nos canais biliares).. Essa infestação, que causa enfraquecimento dos carneiros e os torna sujeitos a outras enfermidades, ocorre em outros mamíferos e no homem.A família Schistosomatidae abrange os trematódeos parasitas do sistema sanguíneo dos vertebrados homeotermos. A extrema disseminação e alta patogenicidade da espécie Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose*, justifica a importância a ela atribuída pela Organização Mundial de Saúde.
Os moluscos, hospedeiros inter me diários dos trematódeos do gê

nero Schistosoma, pertencem à classe Gastropoda e a ordem Pul- monata, onde se distinguem várias famílias, como Lymnaeidae, Buli- nidae, Planorbidae, Physidae, e Ancylidae. À família Planorbidae, gênero Biomphalaria, pertencem os rpoluscos vetores do S. mansoni na África e nas Américas. O S. haematobium  tem por hospedeiro intermediário especies de caramujos de água doce dos gêneros Physop- sis e Bulinus. No Japão, China, Formosa e Filipinas, o S.japonicus tem como hospedeiro intermediário caramujos do gênero Katayam a  e Oncomelania.

VEJA TAMBÉM: Metazoários; 
Parasitismo: Platelmintos. As tribos são caracterizadas pela inexistência de um governo form alizado. 

Nessas "sociedades sem  Estado" a unidade é mantida por práticas comuns.
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Aos guerreiros cabe a defesa do território tribal. (Índios brasileiros.)

Geralm ente as fam ílias são filiadas è linhagem  e se agrupam em  aldeias.

pre segmentos de unidades mais inclusivas —  e assim sucessivamente, até a mais inclusiva, que é a tribo, delimitada pelas fronteiras culturais e lingüísticas que diferenciam cada povo.Em antropologia*, essa pirâmide é chamada de “sistema segmentado”, porque é composta apenas por esses segmentos relacionados de modo igualitário, sem o pressuposto de dominação de uns sobre os outros. A coerência e a permanência de uma tribo não são mantidas por um governo com autoridade reconhecida como soberana.
A  autoridade

No interior do grupo doméstico há uma hierarquia —  ou seja^o reconhecimento de uma posição de autoridade —  provavelmente mais efetiva até que a de uma eventual “chefia tribal”.Nessas sociedades, o poder de um chefe político sempre dependerá do consenso com que ele é aceito. E justamente esse consenso

ue vai possibilitar ao chefe a re- istribuição de favores, de bens, entre linhagens e famílias. Como elo de uma cadeia de distribuição, seu papel é fundamentalmente cerimonial, como símbolo da unidade do grupo.Em termos de participação na produção e outros limites básicos, o chefe não se distingue dos demais membros da tribo. Embora tenha efetivamente os mesmos direitos que outros membros adultos do grupo, ele dispõe de alguns privilégios rituais e se encontra submetido a muitos deveres impostos por sua posição.Ao chefe cabe, por exemplo, importante papel político nos arranjos de alianças, reciprocidades e trocas entre aldeias —  acordos esses que são sempre moldados por considerações taticas.

VEJA TAMBÉM: Família; Linha- 
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Tributação

Tributação é a atividade estatal destinada a prover os cofres públicos, através da criarão de tributos e de sua arrecadaçao. Em sentido mais estrito, designa a atividade do Estado* pela qual se criam os tributos a serem posteriormente arrecadados.
Na época de Cristo, os tributos tinham um sentido de indenização aos vencedores, não só pelos gastos advindos com a guerra, como também para enfraquecer o vencido. Na Idade Média, o sistema de governo era descentralizado; seu limite era determinado pelo alcance dos exércitos particulares dos senhores feudais. Estes exerciam um domínio de fato sobre coisas e pessoas, das quais cobravam tributos (alimentos, porcentagens sobre as colheitas, prestação de serviços) em troca da proteção contra ameaças externas.
A partir do século XV, com o fortalecimento do poder real, estru- turaram-se os primeiros Estados nacionais modernos da Europa e, sobretudo na Inglaterra e na França, desenvolveu-se uma burocracia* governamental. O fortalecimento da navegação marítima e os decorrentes descobrimentos reforçaram a necessidade de um poder administrativo centralizado, cujas atividades demandavam fundos. Os tributos, essencialmente em forma de moeda, tornaram-se contribuições compulsórias dos súditos.Nos séculos XVIII e XIX, a Revolução Industrial* e a unificação de várias nações fortaleceram significativamente o poder público, que se tornou cada vez mais responsável pela criação e manutenção de serviços de infra-estrutura para a iniciativa privada.A partir da crise* de 1929, os governos dos países capitalistas

passaram a intervir mais na economia e começaram também a coor
denar as atividades privadas, tendo 
em vista manter o pleno emprego, 
bem como suscitar o crescimento.

Capitalismo moderno
Com a evolução do capitalismo, além de aumentarem as despesas governamentais decorrentes da crescente complexidade da administração, o poder público passou a interferir no processo de desenvolvimento nacional, ocupando-se com assuntos como desemprego, desníveis regionais de renda, crises econômicas, etc. E a tributação, instrumento de custeio das ativida des públicas, integrou-se numa política global de aumento de renda nacional, através de maior produção de riquezas. Esta depende de dois fatores essenciais: o investimento* e o consumo*. Por meio do investimento, cresce a capacidade produtiva. E como no sistema capitalista as decisões de inversão são tomadas pelos empresários individuais (as empresas governamentais costumam agir de acordo com critérios análogos), que buscam o lucro*, os governos tendem a estabelecer estímulos ao investimento, principalmente em .setores cujo crescimento se deseja acelerar. Isso acontece, por exemplo, quando o governo promove a indústria de construção, visando ao maior emprego de mão-de-obra, para combater o desemprego, ou quando cria “pólos” de desenvolvimento em regiões, de modo a descentralizar a atividade produtiva no espaço. Um dos principais instrumentos para o desempenho dessas funções por parte do Estado é o tributo e a decorrente isenção fiscal. A inscrição fiscal das atividades favorecidas torna-as economicamente viáveis. No Brasil, por exemplo, o governo procura, através de uma estruturação do sistema de incentivos* fiscais, atrair indústrias para regiões mais pobres (Nordeste e Amazônia), ou para se-

Na Idade M édia , alguns tributos eram pagos com o trabalho nos feudos.
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tores prioritários (reflorestamento, pesca, turismo).Por outro lado, o consumo, isto é, a demanda por bens de consumo, condiciona o nível de produção. No capitalismo, a produção tem de ser absorvida pelo mercado a preços remuneradores, o que não pode ser assegurado de antemão. Uma demanda superior à oferta leva ao aumento inflacionário dos preços. Se a demanda for menor que a oferta, haverá acumulação involuntária de estoques e recesso industrial. Uma das formas de o governo influenciar o nível de consumo é pelo acréscimo ou diminuição do imposto sobre a renda, que atinge a grande massa dos contribuintes da renda média e baixa. O consumo dos ricos dificilmente podç ser afetado por manobras fiscais. É possível também elevar a demanda externa pelos produtos do país, isentando as exportações de tributos. Uma prática mais extrema, na mesma direção, é subsidiar as exportações (o subsídio pode ser considerado um tributo negativo, isto é, uma transferência do Estado a empresas privadas). Como o subsi- diamento às exportações visa a conquistar mercados de outros países, na medida em que todos o praticam ele é anulado. Por isso o dumping (subsidiamento à exportação) tende a ser proibido pelas convenções internacionais.Outro papel dos tributos é o de funcionar como mecanismo de re- distribuição da renda, transformando a renda dos mais ricos em assistência aos mais pobres, em termos de pessoas ou de regiões. O primeiro caso configura o Imposto de Renda, que tira porcentagens maiores aos que auferiram maiores rendimentos. No segundo, prevalecem os critérios de participação dos Estados e Municípios nos impostos arrecadados pelo governo federal. Outra função dos tributos diz respeito à tributação específica, de carater ético, que yisa a proibir certas atividades. Assim, o elevado imposto sobre cigarros e bebidas alcoólicas acarreta um conseqüente aumento de preços e uma diminuição do consumo.
L ei e econom ia

Juridicamente, os tributos classificam-se em impostos, taxas e contribuições de melhoria. O imposto constitui a contribuição compulsória que o cidadão paga sem receber, necessariamente, qualquer contraprestação direta. Custeia as necessidades gerais da administração pública e sua máquina burocrática, servindo também como instrumento para a distribuição de renda, ajustamento do mercado,, orientação do investimento, etc. E o caso do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que, pago pelo proprietário do imóvel, não implica o compromisso do poder público de providenciar calçamento, água, esgoto, iluminação, escolas ou postos de saúde; há porém necessidade de pelo menos dois desses requisitos para a cobrança legal de tal imposto.As taxas, ao contrário, referem se a serviços prestados ou postos a disposição dos contribuintes,

mesmo que não sejam efetivamente utilizados. Relacionam-se a serviços públicos determinados e específicos, como por exemplo as taxas municipais de água e esgoto. O pagamento desse tributo deve custear tanto o gasto resultante do estabelecimento como a manutenção do serviço utilizado.A contribuição de melhoria é cobrada para o ressarcimento dos gastos em obras públicas, que vão 
acarretar valorização imobiliária da propriedade. Para tanto, o proprietário deve contribuir com uma parcela daquele custo, de acordo com a valorização resultante.Em economia, os tributos dividem-se em impostos diretos e indiretos. Os diretos incidem sobre a pessoa do contribuinte, e representam uma diminuição na renda pessoal que pode ser auferida. Afetam primordialmente a poupança individual, já que o consumo é definido em função de necessidades socialmente determinadas. Nas camadas de baixa renda, porém, a poupança é quase nula, e o imposto direto costuma reduzir o consumo. A resultante da subtração —  rendimentos (salários, juros, honorários, transferências, etc.) menos impostos —  dá-se o nome de Renda Pes soai Líquida. Como exemplo de imposto direto têm-se o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e o Imposto sobre a Renda. Atingindo imediatamente a renda, o imposto direto permite, melhor que o indireto, redistribuir a renda entre os cidadãos, a ponto de se considerar a proporção dos impostos diretos no total da arrecadação tributária como um índice da justiça tributária. No Brasil, os impostos diretos não constituem mais do que um quarto do total arrecadado.Os impostos indiretos caracterizam-se por incidirem, em geral, sobre transações. No Brasil, osjirin- cipais impostos indiretos sao o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Produtos Importados (tarifa aduaneira). Os impostos indiretos são pagos, em geral, pelos consumidores. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), por exemplo, é recolhido na fonte de produção da mercadoria, mas inclui-se no preço e é pago pelos consumidores. O imposto indireto também atende objetivos de re- distribuição da renda, na medida em que os produtos de primeira necessidade ou destinados ao consumo popular podem ser isentados do tributo ou sofrer uma tributação mais leve, ao passo que produtos considerados de luxo sofrem uma tributação mais pesada.Outro modo de se classificar os impostos é dividi-los, segundo o montante de sua incidência, em proporcionais e progressivos. O proporcional incide de forma única e com o mesmo valor percentual (alíquoja) sobre o montante tributável. E o caso do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, cujo valor de recolhimento é uma taxa fixa calculada sobre o valor do preço estabelecido pelo produtor. No imposto progressivo, a alíquota varia em razão do montante tributável, com o au-

Com  o advento do capitalism o ampliou-se a tributação sobre mercadorias.

A tributação moderna é atividade estatal para prover os cofres públicos.
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Pedágio: um instrum ento de tribu 
tação do Estado.

mento do percentual, à medida que cresce o valor da operação. É o que acontece com o Imposto sobre a Renda.
C om p etên cia  para tributação

Somente as pessoas de direito público, expressamente determinadas pela Constituição* (União, Estados e Municípios), podem legislar sobre os tributos. Entretanto, a arrecadação pode ainda caber a outras pessoas.Nos Estados modernos, a tributação —  entendida como técnica da criação de tributos —  obedece ao princípio da estrita legalidade, isto é, o Estado não só está proibido de fazer o que é vedado, como só pode fazer o que está previsto em lei. Assim a criação de um tributo depende de sua previsão por parte da Constituição e, embora não seja ela quem crie o tributo, é ela quem confere competência à União, Estados e Municípios, para tal criação. Assim, por exemplo, a

Constituição brasileira determina que a competência para legislar sobre o Imposto de Renda é da União. Isso não significa que esteja criando o referido imposto, mas sim que está determinando qual das pessoas políticas terá competência para tanto. Baseada nessa competência, a União, mediante a lei, criará o Imposto de Renda, fixando a base de cálculo (a renda) sobre a qual se deverá aplicar a alíquota, resultando da operação o montante do imposto a ser cobrado. Essa cobrança pode ser transferida para outras pessoas, mas isso nada tem a ver com a tributação em sentido estrito.
A  bitributação

A repartição constitucional de competencia tem também a finalidade de evitar a bitributação.No campo dos impostos, a repartição de competência pela Constituição é expressa e taxativa, o que não ocorre com as outras espécies de tributos —  as taxas e as contribuições. Os impostos fundamentam-se somente no poder de império do Estado, conforme determina a Constituição. Independe, portanto, de uma contraprestação estatal prévia. Assim, a distribui ção constitucional de competência em relação aos impostos é expressa e taxativa, para que se evitem as bi- tributações. As taxas e contribuições, por sua vez, além de se fundamentarem no poder de império, são tributos que pressupõem uma atua ção do Estado que os criou. Desse modo, as taxas e contribuições, estando relacionadas a uma determinada atuação estatal, não determi nam a necessidade de uma repartição constitucional de competência. Só poderá vir a ter competência sobre determinada taxa ou contribuição a pessoa pública que tenha responsabilidade pela contra- restação correspondente ao tri- uto.

VEJA TAMBÉM: Consumo: Crise Econômica: Empresa Pública; Estado; Industrial, Revolução; Investimento; Pessoa; Renda; Renda, Repartição da; Serviços Públicos.

Trigo

Originário da Ásia, o trigo é cultivado praticamente em todo o mundo, desde tempos remotos.Por volta de 1556, foi introduzido na Capitania de São Vicente e depois nos campos de Pirati- ninga. O aparecimento da praga ferrugem  fez com que fosse levado para o Rio Grande do Sul, cujas condições climáticas revelaram-se ideais para seu desenvolvimento. Atualmente, a cultura brasileira de trigo concentra-se no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e na região do vale do Paranapa- nema, em São Paulo.A planta é uma herbácea mono- cotiledônea*, da família Grami- neae, gênero Triticum; as espécies mais importantes são o Triticum  aestivum (Triticum vulgare), o Triticum durum  e o Triticum dicoc- cum. Seu sistema radicular é do tipo faciculado. O caule (colmo) é ereto, formado de nós e meritalos. Sua parte aérea constitui-se de colmos (perfilhos). com folhas alterna

das e compostas de uma bainha in- vaginante e de uma lâmina estreita e lanceoiada. Entre a bainha e o limbo existem duas aurículas pon- teagudas e uma lígula. As flores, hermafroditas, encontram-se dentro de espiguetas dispostas alternadamente em torno de uma raque, formando uma inflorescência do tipo espiga. Cada espigueta contém cinco flores e é protegida por duas glumas. As flores são constituídas por duas glumelas (superior e inferior), pelo gineceu (formado de um ovãrio globoso e dois estiletes com estigmas plumosos) e pelo androceu (com três estames de anteras biloculares). A glumela superior chama-se “pálea’ e a inferior, “lema”. Esta pode apresentar um prolongamento rijo (arista), em função do qual as variedades de trigo dividem-se em aristadas e não-aristadas.
Variedades, solos 

e c lim as

Os trabalhos de melhoramento genético do trigo têm procurado obter variedades mais produtivas e resistentes às doenças. No Brasil, os institutos de pesquisa já obtiveram diversas variedades, que têmOs recursos recolhidos perm item  realizar obras de infra-estrutura.
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As terras planas do tipo sílico-argiloso são ideais para a triticultura, pois facilitam  o plantio, adubação, m ecanização, colheita e transporte.

siao testadas no processo de sele
ção das mais adaptáveis. É o caso da Frontana (obtida desde 1930 na estação experimental de Fronteira, em Bajé), da BH 1146 (Belo Horizonte), IAS 3795, IAS 51, IAS 49, IAS 29 (Instituto Agronômico do Sul), Paraguai 214, Petic 62 e diversos IAC (de Campinas, São Paulo).De modo geral, as variedades vegetam bem em regiões de temperatura média inferior a 20° C,necessitando de uma precipitação pluviométrica superior a 180 milímetros anuais, bem distribuída. Seu espigamento é estimulado pela luz, sendo importante que se dê na época do ano em que os dias são mais longos. Os solos ideais são os sílico-argilosos ou argilo-silicosos, profundos, que configurem uma topografia plana, para facilitar a mecanização, tanto no plantio como na colheita.

Plantio e adubação

O plantio deve ser feito no início da estação mais fria, nos meses de maio, junho e julho, de acordo com a região. A semeadura pode ser
Feita em linhas (a intervalos de uns
25 centímetros) ou a lanço, espar-

samenie. No primeiro caso as vantagens apresentadas são várias: possibilidades de se usar máquina semeadeira, economia na adubação e na quantidade de sementes (80 quilos por hectare, contra 120 na semeadura a lanço), além de maior facilidade na remoção das ervas daninhas.A aplicação de calcário na cultura do trigo não precisa ser intensa, já que não há um aumento correspondente no nível de produção. A dose de 500 a 1 000 quilos por hectare empregada periodicamente é suficiente para impedir a solubilidade de elementos tóxicos, aumentar a disponibilidade de fósforo e outros elementos, intensificar a atividade de microrganismos e acelerar a mineralização da matéria orgânica.
Dos elementos essenciais, o fósforo é o que produz melhores resultados. Entre os adubos fosfatados, os superfosfatos são os mais indicados, na proporção de 300 quilos por hectare.Quafltoao nitrogênio, chegou-se à conclusão de que seus efeitos só aparecem quando ele é aplicado em grandes doses (recomenda-se então

o uso do salitre-do-Chile ou sulfato
de amónio).

Por outro lado, a adubação po- tássica pode ser dispensada, uma vez que o trigo não a requer tanto quanto as outras culturas. Quando utilizada, é necessário não ultrapassar a dose de 50 quilos por hectare, na forma de cloreto de potássio e sua aplicação será antecedida de calagem.
T ratos culturais

Por se desenvolver na estação fria e seca, o trigo não é muito infestado por ervas daninhas. A nabiça e a mostarda —  as mais freqüentes —  podem ser controladas através de escarificações ou aplicação de herbicidas adequados.As moléstias, entretanto, são várias e exigem maiores cuidados. A ferrugem do colmo, que tem como causador o fungo Puccinia grami- nis tritici, ataca principalmente o colmo e depois as folhas, podendo destruir uma cultura em apenas dez dias (os grãos ficam murchos). A ferrugem da fo lha  (fungo Puccinia rubigo-veratritici) atinge principalmente as folhas. No caso do carvão, o fungo Ustilago tritici restringe-se aos grãos da espiga,
dando-lhes um aspecto esponjosode cor preta.

Outras doenças podem, ainda, ocorrer, como as septorioses (que são causadas pela Septoria tritici e Septoria nodorum), oídio (Erysiphe graminis), helmintosporiose (Hel- minthosporium salivum) e a cárie (Tilletia tritici e Tilletia foetida).Contra as ferrugens, recorre-se ao uso de variedades de trigo resistentes. Entretanto, apesar dos esforços dos geneticistas, essa resistência tem se mostrado temporária, devido às mutações ocorridas nos agentes patogênicos.Doenças como carvão, cárie 'e septorioses são combatidas mediante o tratamento das sementes com produtos à base de mercúrio orgânico.Todas essas medidas devem ser coadjuvadas com um sistema de rotação com outros tipos de cultura (batata, feijão, milho, soja) e até mesmo com a pecuária de corte. Uma das rotações mais benéficas é a feita com a soja porque, além de aumentar o teor de nitrogênio do solo e permitir a utilização das mesmas máquinas usadas no cultivo do trigo, possibilita também (em virtude de sua época de plantio) o aproveitamento do terreno
durante o mesmo ano.

Entre as pragas que atacam o
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trigo, destacam se lagarta do trigo, lagarta dos capinzais, lagarta militar, broca das hastes e o pulgão  verde, todas elas combatidas com polvilhamento de Eldrin 1,5% ou Aldrin 2,5% ou ainda com pulverização de Canfeno Clorado ou Pa- rathion e com a utilização de muitos outros inseticidas. A aplicação de inseticida por avião, tendo em vista sua rapidez e eficiência, bem como seu vantajoso custo operacional, é aconselhada.
C olh eita  e beneficiam ento

O ciclo vegetativo do trigo é em 
média de 120 dias. Assim, plantado em maio, junho ou julho, e colhido em setembro, outubro ou novembro (nas condições do centro-sul brasileiro). Nas pequenas plantações, a colheita é feita um pouco antes do amadurecimento do grão, manualmente ou com foice, alfange ou cei- fadeira. Depois, o trigo é amarrado em feixes, que são separados em medas para secar a palha e completar o amadurecimento dos graos. Secos, os feixes são levados para um terreiro onde são batidos com um mangual __ para o desprendimento dos grãos, que serão a seguir, abanados e armazenados.Nas grandes culturas, a colheita é realizada por processo mecânico: máquinas combinadas cortam, batem, ventilam e ensacam o produto.

A palha, devolvida ao terreno, à medida que vai sendo batida, é aproveitada como adubo vegetal.O beneficiamento do trigo consiste na moagem dos grãos para a obtenção da farinha. Chegando ao moinho, os grãos são limpos e banhados em agua, para que a película ou casca se torne mais maleável e para que haja facilidade na separação da farinha. Assim ume- decidos, os grãos entram numa série de cilindros de aço estriados, onde são esmagados e o endos- perma separado da casca e do germe, através de peneiras.
Esmagado, o endosperma origina a semolina, que, conduzida a cilindros lisos, sofre severa moagem, para se transformar em farinha de primeira qualidade. Os resíduos dos grãos continuam a passar por meio de outros cilindros com maior número de estrias, sendo peneirados novamente, e enviados aos cilindros lisos, para originar a farinha de segunda, e assim sucessivamente.
O germe (embrião) de trigo é rico em vitaminas e tem elevado teor de óleo. A casca constitui o farelo, rico em sais minerais e proteínas, utilizado como ração animal.

VEJA TAMBÉM: Grammeas; Monocotiledôneas.

Trigonometria

Na geometria euclidiana, a medida dos arcos está compreendida entre 0 e 2n radianos (0o e 360°), isto é, o maior arco corresponde a uma volta completa. Porém, há arcos com mais de uma volta, e cujos percursos podem-se dar em dois sentidos: o horário e o anti-horàrio.Para se fazer um estudo-padrão dos movimentos circulares, consider a-se um sistema de coordenadas cartesianas xOy e uma circunferência de centro O e raio unitário: a circunferência trigonométrica. Nela, o ponto com coordenadas ( 1,0) é a origem dos arcos, denominados arcos trigonométricos.A medida do arco trigonométrico, em radianos, é o seu comprimento afetado de sinal +  , percorrido no sentido anti-horârio, e de —

no caso contrário. Há uma correspondência biunívoca entre os arcos trigonométricos e os números reais: a cada arco corresponde uma única medida; por isso, e comum identificá-lo com sua medida, usando-se a mesma notação para ambos.Dois arcos cujas extremidades coincidam chamam-se “congruentes” . Suas extremidades podem coincidir porque eles também coincidem (portanto, possuem a mesma medida) ou porque um deles tem um número inteiro de voltas a mais 
que o outro.Assim, dois arcos trigonométricos são congruentes somente se a diferença de suas medidas é um múltiplo inteiro de 2n, ou seja, é da forma 2K n, onde K é um número inteiro.

F un ções trigonom étricas

Um arco com medida a corresponde, nos eixos x e y, a segmentos 
o rie n ta d o s  cu ja  e x tre m id a d e  é aprojeção da extremidade P desse

O sinal da m edida do arco trigonom étrico depende do sentido de percurso: 
assim, a vale +  n/2 e /?,—37i/2 radianos. Arcos congruentes, como y e 6. 
têm  a mesm a extrem idade. Em baixo, seno e co-seno do arco <p.
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Tabela de alguns valores e gráficos das funções trigonom étricas seno (em  
cim a) e co-seno, consideradas no intervalo com preendido entre 0  e 2  7Z . Em
baixo. diagram a de um a função senoidal genérica y =  A sen (B x + C ).

arco. A primeira coordenada (projeção no eixo x) de P denomina-se co-seno do arco a, denotado por cos a; a segunda é o seno desse arco, representado por sen a.Dado que a correspondência entre um arco e sua medida é biuní- voca, podem-se definir as funções* seno e co-seno, cujos domínios sãoo conjunto dos números reais; o contradomínio dessas funções é o conjunto dos reais com módulo menor ou igual a 1.Usando-se o teorema, de Pitâgo- ras, deduz-se a identidade fundamental da trigonometria: sen2 a +  cos2 a =  í. As outras funções trigonométricas (tangente, secante, co-tangente e co-secante) relacio- nam-se com seno e co-seno pelas fórmulas:

1 cos acosec a =  ; cotg a —sen a °  sen a

As funções tangente e secante só estão definidas quando cos a ^  0, isto é, a Z n /2  +  Krc; por outro lado, as funções co-tangente e co-secante definem-se apenas quando sen a ^  0 e, portanto, a ^  Kn.Um aspecto marcante das fun ções trigonométricas é sua periodicidade. Por exemplo, o seno de qualquer arco tem o mesmo valor que o seno desse arco somado a 2n\ sen a  =  sen (a +  2n) . Assim, o período das funções seno e co-seno é 2i :  a partir desse arco, a função repete os valores do intervalo (0,2n). O mesmo ocorre para a secante e co-secante, enquanto tangente e co-tangente têm período igual a ti.Grande parte dos fenômenos naturais é de caráter periódico e daí a importância que assume o estudo das funções trigonométricas.

V EJA  T A M B É M  Cartesiana, Geometria; Funções.

Trinidad e Tobago

S U M A R IO

Localização: América Central, no sul 
das Pequenas Antilhas 

Superfície: 5 1 28  km 2 
População: 9 4 5  2 1 0  hab.
Cidades principais:

Port of Spain (capital - 67 867  
hab.); San Fernando (37 0 0 0  
hab.); Arima (12  0 0 0  hab.)

Id iom a: inglês (oficial); dialetos 
crioulos; espanhol 

Religião: cristã (católicos e protes
tantes)

Portos principais: Port of Spain (Tri- 
nidad); Scarborough (Tobago) 

Aeroporto principal: Port of Spain 
Rodovias: 4 2 0 8  km 
Ferrovias: 170 km 
Unidade m onetária: dólar

Trinidad e Tobago constituem, junto com outras dezesseis ilhas,

um arquipélago (Pequenas Antilhas) no mar das Antilhas, próximo à costa nordeste da Venezuela.
Foram descobertas por Cristó

vão Colombo* em 31 de agosto de 1498. A primeira ilha que o nave
gante italiano tocou foi batizada 
com o nome de Trinidad, em homenagem à Santíssima Trindade. Em 1552, já com um governador espanhol nomeado, Trinidad tornou-se ponto de ligação das rotas marítimas entre Espanha e América do Sul.

A colonização foi lenta, dada a falta de riquezas minerais e as constantes incursões piratas. A cultura do cacau foi implantada durante os séculos XVII e XVIII, com o trabalho de escravos africanos. Em 1783, o governo espanhol pôs em prática um plano de atração de colonos, oferecendo terras a imigrantes franceses provenientes do Haiti.Por ocasião das guerras napo- leônicas, uma expedição britânica vinda da Martinica apoderou-se de Trinidad (1797) e a ilna foi formalmente cedida à Grã-Bretanha pela Espanha (1802). Em 1887, tor- nou-se colonia inglesa; no ano seguinte, juntou-se a Tobago.A escravidão foi abolida em 1834; e, para suprir a falta de mão- de-obra, os proprietários de terras fizeram vir, entre 1845 e 1917, mais de 150 000 trabalhadores in-

Em  Trinidad e Tobago, a tradição africana fundiu-se à cultura regional.
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dianos assalariados. Muitos continuaram na ilha após a expiração do contrato, e seus descendentes formam mais de um terço da população.Logo em seguida à dissolução da Federação das índias Ocidentais, Trinidad e Tobago obtiveram independência e, a 31 de agosto de 1962, passaram a ser membros da Comunidade* Britânica de Nações (Commonwealth) sob o nome de Dominion o f Trinidad and Tobago.Conforme a Constituição de 1962, os membros de um Parlamento com duas Câmaras são eleitos por sufrágio universal. O Poder Executivo* é exercido pelo primeiro-ministro —  líder da maioria na Câmara de Deputados —  e por seu gabinete.
O soberano inglês, reconhecido pelo governo como chefe da Commonwealth, tem um representante nomeado (governador-geral).

A  m aior e a m enor

Com uma extensão de 4 828 quilômetros quadrados, Trinidad e a maior ilha do arquipélago e pertence ao bloco de terras da América do Sul. As maiores altitudes da ilha estão ao norte, e o ponto culminante é o monte Aripo, de 940 metros. Nas regiões centrais, as altitudes não ultrapassam os 300 metros. Destacam-se ainda as cataratas de Maracas ao norte, com 95 metros de queda e o Grande Lago de Asfalto, ao sul.As maiores precipitações pluvio- métricas ocorrem entre os meses de junho e dezembro.Tobago, com uma extensão de 300 quilômetros quadrados, liga-se geologicamente às Pequenas Antilhas. Ilha vulcânica, constituída por uma única massa montanhosa, atinge em sua região central 548 metros de altitude. O maior trecho de terras planas está situado a sudeste.Ambas possuem clima tropical, tendendo, porém, para o temperado, em virtude das constantes brisas marinhas.A vida animal e vegetal é conservada em estado natural graças a esforços de uma Estação Biológica mantida pela New York Zoological Society na cordilheira setentrional de Trinidad (Simla) e na Pequena Tobago. Esta ilhota, de apenas 1,2 quilômetro quadrado, convertida em reserva de pássaros, é o único lugar do hemisfério ocidental onde se pode observar a ave-do-paraíso em seu habitat* natural.A população de Trinidad e Tobago compoe-se de uma maioria negra (43%), seguindo-se os indianos (37%), os mestiços (17%), os brancos (2%) e os chineses ( 1%).Em virtude da miscigenação, a língua popular, falada pela maioria, é o crioulo —  uma mistura de inglês e espanhol.Oitenta por cento da população é alfabetizada, e o país conta com várias instituições de ensino agrícola, técnico e universitário. Há cinco bibliotecas públicas.Hospitais gerais e distritais e centros de saude mantidos pelo governo estão situados nas cidades de Port o f Spain e San Fernando.O petróleo, Ucscubcrto ao sul üe

Com  m aioria negra, a população vive de variados recursos. A beleza natural 
e o folclore im pulsionam  o turism o, valiosa fonte de renda.
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Trinidad em 1909, é o elemento mais importante na economia dessas ilhas, embora o comércio seja outra significativa fonte de divisas. A extração petrolífera mantém uma média anual de 50 milhões de barris (década de 1970). A produção de asfalto atinge 200 000 toneladas anuais. Existem dois oleodutos: o de Tabaquita a Claxton Bay e os poços que vão do sudoeste a Point Fortin. O petróleo —  cru e refinado —  representa 80% do comércio externo.A agricultura baseia-se principalmente nas culturas de cana-de- açúcar e cacau. Seguem-se as plantações de copra, frutas cítricas e café.Na pecuária predomina o gado bovino —  mais de 100 000 cabeças, em 1970 —  além de rebanhos menores de muares, caprinos, suínos e ovinos.A indústria está voltada para a produção de açúcar, cimento, rum, margarina, cerveja, madeira serrada, adubos nitrogenados, fios e tecidos d« algodão, produtos farmacêuticos, tintas, artigos de borracha e plástico, vidro e cristal. O turismo, os impostos alfandegários e investimentos norte-americanos para a manutenção de uma base militar constituem outras fontes de renda.

V F J A  T A M B É M -  A  m é ric a ; -A n ti
lhas; Colonialismo.
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Apesar do acordo de paz de 
Augsburgo (1555), acentuaram-se no início do século XVII as contradições que seriam a causa da Guerra dos Trinta Anos (1618/48).O protestantismo* fizera grandes progressos, expandindo-se por toda a Europa. Apesar de proibida, a seita introduzida por Calvino* era adotada como religião oficial em alguns territórios, como os dominados pelo Príncipe Eleitor Palatino Frederico V (1596-1634).Para deter a Reforma*, os católicos iniciaram um grande movimento: a Contra-Reforma. Organizados em “ligas”, os contendores constituíam exércitos religiosos. Em torno de Frederico V organizou-se em 1608 a União Evangélica, a primeira liga protestante que—  divergindo dos luteranos —  não contou com o apoio do eleitor da Saxónia. A resposta católica foi a criação da Santa Liga (1609), liderada pelo Duque Maximiliano da Baviera (1573-1651). Ambas recorreram a potências européias em busca de proteção e financiamento. A União Evangélica aliou-se à França e a Santa Liga à Espanha e ao Sacro* Império Romano-Ger- mànico.Aderindo à Reforma, os príncipes alemães esperavam obter maior independência económica e política frente ao Sacro Império e ao papado, berti como ampliar seus territórios, pelo confisco das terras da Igreja. Enquanto a Franya, país ca- tolico, unindo-se aos príncipes alemães, pretendia evitar a consolidação do Sacro Império, a Espanha, apoiando-o, visava a reunir forças que lhe permitissem readquirir a supremacia marítima perdida para a Inglaterra.Embora a guerra tenha eclodido por razões imediatamente religiosas, ao longo de suas quatro fases (períodos palatino ou boêmio, dinamarquês, sueco e francês) e nos conflitos em que se desdobrou após seu término oficial (Guerra Anglo- 
Holandesa, de Luís* XIV, e de Sucessão Espanhola), evidenciaram-se suas causas reais: a luta pela hegemonia continental e pela redistribuição dos territórios europeus e coloniais.

Período palatino
A pretensão do imperador roma- no-germânico e rei da Boêmia, Fer- dinando II (1578-1637), de restabelecer o catolicismo* em todos os seus domínios, e o fechamento do templo protestante pelo arcebispo de Praga fizeram com que a organização protestante Defensores aa Fé convocasse uma reunião de_ seus adeptos. Nela os príncipes boêmios decidiram pôr fim ao governo imperial. Liderados pelo barão de Thurn (1567-1640), no dia 23 de maio de 1618, lançaram pelas janelas do palácio real de Hradchin d o is  d os quatro ten en tes governa-

Optar pelo protestantism o significava afastar-se da Igreja e tam bém  do Sacro Im pério. A pena era a m orte.

Paro aa príncipes, a opção era um pretexto para a autonom ia. (Eleitores Tazem reivindicações ao im perador.)
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mentais com quem conferenciavam (o episódio ficou conhecido como a “defenestração de Praça”). Em1619, a guerra já envolvia toda a Alemanha: os tchecos depuseram Ferdinando II e nomearam Frederico V. Para enfrentar as forças tcheco-palatinas, Ferdinando recorreu a sua aliança com a Santa Liga. MaximiHano da Baviera, temendo a eleição de um imperador protestante (quatro dos sete eleitores declaravam-se calvinistas), enviou suas tropas que derrotaram os protestantes perto de Praga, em1620. Tendo sido ocupada (1621/23), a Boêmia germani- zou-se e expulsou os tchecos. Após a renúncia forçada de Frederico, o palatino foi doado a Maximiliano.
Período dinamarquês

Derrotados, os protestantes co- loc aram-se sob a liderança de Cris- tiano IV (1577-1648), rei da Dinamarca. Cristiano foi apoiado pelas tropas mercenárias do condottiere Mansfeld, vencidas em Dessau pelo General Wallenstein (1583-1634). 
Em 1626, comandado pelo Rei Cristiano, o exército dinamarquês foi derrotado pelo General Tilly (1559-1632), que invadiu o país, forçando a paz de Lübeck (lo29), na qual a Dinamarca se comprometia a não mais intervir na Alemanha.Com as seguidas vitórias, Ferdinando II sentiu-se forte para decre tar o Edito da Restituição (1629), e encarregou dois arcebispos, onze bispos e o General Wallenstein de colocá-lo em prática, forçando os protestantes a restituírem à Igreja as terras secularizadas em 1559. Dada a violência empregada, os príncipes alemães e monarcas estrangeiros entenderam que Ferdinando pretendia consolidar o império e estabelecer uma dinastia dominada pelos Habsburgos. Na Dieta de Ratisbona (julho de 1630), o imperador sofreu a oposição de seus próprios aliados: os príncipes alemães, sob a influência da França, exigiram a destituição de Wallenstein e a redução das tropas imperiais, e recusaram-se a eleger o filho de Ferdinando rei dos romanos.

Período sueco
O jovem Rei Gustavo* Adolfo II tentava desde 1617 fazer do mar Báltico um lago sueco. Tomou a Ingria e a Carélia aos russos (1617) e a Livônia aos poloneses (1625), tornando a Suécia a mais nova potência européia. Com um exército moderno e bem equipado, desembarcou (1630) nas costas da Pome- rânia, assumindo a liderança da União Evangélica. Sob pretexto religioso, Gustavo Adolfo pretendia dominar o norte da Alemanha e, em 1631, já havia conquistado a Pomerânia.
Em fuga, as tropas imperiais vingavam-se saqueando cidades protestantes. Perseguidas pelos suecos, foram vencidas (setembro de 1631) perto de Leipzig. A partir dessa vitória, os suecos ocuparam a Mo- gúncia e, em seguida, a Baviera (1632).Para evitar a in v a sã o  d a  Á ustr ia

A morte do rei protestante Gustavo Adolfo encerrou a fase sueca da luta.

A  p a z  d e  W e 3 tfá iia , e m  1 6 4 6 ,  consagrou a hegem onia francesa na Europa.

e a ocupação de Viena, Ferdinando recorreu novamente ao General Wallenstein. A 16 de novembro de 
1632, os dois exércitos enfrentaram-se em Lützen. As forças suecas derrotaram as imperiais, mas 
Gustavo Adolfo morreu ao terminar a batalha. Acéfalo, o exército 
sueco foi definitivamente derrotado em 1634.

Período francês
País unificado e centralizado, com um setor comercial e manufa- tureiro em expansão, a França tinha seu desenvolvimento limitado pela hegemonia política do Sacro Império. Concorrente da Espanha no comércio marítimo e na política de expansão colonial, também lhe interessava o enfraquecimento do império, pois este interferia em regiões que o rei francês considerava protetorados seus, como os Países Baixos e partes da Itália. Dirigida

gor um hábil político, o Cardeal Lichelieu*, desde o início a França participou da guerra, mas de forma indireta, dando apoio diplomático aos inimigos de Ferdinando II e com ações militares limitadas (como as ocupações da Vatelina, nos Alpes, e do vale do Addo).Só em 1635 Richelieu decidiu participar diretamente do conflito, declarando guerra à Espanha, a principal aliada da causa imperial. Em 1631 o país foi invadido por tropas imperiais, que ocuparam partes da Borgonha e a Picardia, e ameaçaram Paris.Apesar da vitória sobre os protestantes e do sucesso inicial contra a França, o império achava se quase esfacelado, pois os territórios alemães não eram desenvolvidos a ponto de sustentarem uma guerra tão longa. Assim, o sucessor de Ferdinando II, Ferdinando III, propôs negociações de paz. Estas, iniciadas em Münster e Osnabrück, não lograram qualquer sucesso.Apoiado por toda a população (os interesses expansionistas da burguesia coincidiam com os da realeza), Richelieu conseguiu ocupar Arras e o Roussillon (1640). 
Apesar da morte do cardeal em 1642, os franceses derrotaram os espanhóis em Rocroi, no ano seguinte. Sob o comando dos Generais Turenne e Condé, a França venceu as forças imperiais em Fri- burgo (1644) e Nordlin (1645). Unindo-se aos suecos, os franceses forçaram Ferdinando III a assinar o acordo de paz de Westfália (1648). Só em 1659, nos Pireneus, graças à intervenção inglesa, os espanhóis concordariam com a paz.Os tratados confirmaram a desagregação do império. A França anexou a Alsácia (de onde poderia controlar a Alemanha, que ficou dividida) e emergiu da guerra como a nova grande potência européia, condição que conservou até os tratados de Utrecht e Rastatt (1713 e 1714), quando a perdeu para a Inglaterra.

VEJA TAMBÉM: Catolicismo; Protestantismo; Reforma e Contra- Reforma; Sacro Império Romano- Germãnico
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__ A política de crescente valorização ao café, adotada a partir de 1924 pelos Estados produtores (sobretudo por São Paulo), baseava-se na demanda constante do produto no mercado internacional e na alternância de safras grandes e pequenas como meio de evitar a superprodução. A excelente colheita de 1929, decorrente da situação privilegiada dos cafeicultores, do emprego de novas técnicas de cultivo e das condições climáticas favoráveis, coincidiu com uma crise* econômica mundial —  o crack da Bolsa de Nova York e a depressão que se seguiu.Na expectativa de que a queda dos preços fosse compensada pelo aumento da exportação, o Presidente Washington Luís Pereira de Sousa* recusou os pedidos dos fazendeiros de financiamentos e de moratória para suas dívidas.Elementos das correntes oposicionistas —  que se desenvolveram durante os anos 20 —  vislumbraram na crise a oportunidade para a eclosão de um movimento revolucionário, destinado a derrubar o regime político baseado na hegemonia da oligarquia cafeeira.
Uma oposição heterogênea
As transformações operadas pela Revolução de 1930 na estrutura econômica e política brasilei ras foram naturalmente determinadas pelos interesses das camadas que a fizeram. Integrado por forças 

heterogêneas, o movimento caracterizou-se por uma coalizão de compromisso de que participavam setores médios e ofigárquicos. Essa composição explica o comportamento da oposição que oscilava entre a ação radical e a moderação conservadora. Em 1922, o movimento tenentista manifestara-se contra o regime através do levante do forte de Copacabana, a que se seguiram várias revoltas ao longo da década. Apesar de constituírem o grupo oposicionista mais ativo, os tenentes não chegaram a reunir em torno de si forças suficientes para promover a derrubada do regime. Após a dispersão da Coluna Prestes, em 1927, foi a cisão entre as oligarquias que lhes deu a oportunidade de voltar à cena política (através de uma aliança que se desfaria após a Revolução de 1930).A fundação em São Paulo (1926) do Partido Democrático (PD), agremiação integrada por representantes da classe média urbana e por elementos dissidentes da oligarquia cafeeira, entre os quais Waldemar Ferreira Marrey Jr., Francisco Morato, Morais Barros, Sampaio Vidal, Paulo Duarte e Paulo Nogueira Filho, rompeu o monopólio político do Partido Republicano Paulista (PRP). Embora não adotasse posição contrária à política de valorização do café. o PD defendia uma maior participa

A  vitória consolidou-se a 2 4  de outubro, com a ocupação do Palácio Guanabara e a deposição do presidente.

O fo r te  de C o p a c a b a n a  te v e  pap el im p o rta n te  n a  su b leva ção  da c a p ita l.

ção das classes médias no sistema político, o voto secreto e a independência da magistratura, reivindicações que lhe valeram alguma receptividade, particularmente entre o eleitorado urbano de São Paulo.Em seus esforços para adquirir expressão nacional, o PD aproxi- mou-se do Partido Libertador (PL), do Rio Grande do Sul, chefiado por Assis* Brasil, e de outras opo- sições estaduais para formar o Partido Democrático Nacional (PDN). Mas esta agremiação não teve condições de obter, pela via eleitoral, a transformação da República Velha. Paulo Nogueira Filho procurou ampliar as bases da aliança, atraindo para ela os tenentes, e manteve contatos nesse sentido com LuísCarlosPrestes(1898- ). Fracassou, porém, ante a oposição da maioria do PD, que preferia as vias legais à ação armada.
Os resultados das eleições estaduais de 1928 não estimularam as esperanças de uma ampliação das bases do poder por este caminho. Os candidatos do PD de São Paulo saíram derrotados das urnas. Por sua vez, os partidários de Assis Brasil procuravam se ligar a Getú- lio Dornelles Vargas*, novo governador do Rio Grande do Sul, eleito pelo Partido Republicano.Apesar das críticas que faziam ao predomínio paulista”, as oligarquias de outros Estados, interessadas na extensão a seus produtos dos benefícios concedidos ao café, tendiam para uma política de com- promisso através de líderes como Antônio Carlos de Andrada* e
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Silva, Borges de Medeiros* e Getú- lio Vargas.Desde o governo (1894/98) de Prudente de Morais*, a sucessão presidencial vinha sendo encaminhada dentro da área oficial. E na terceira década do século X X  estava em plena vigência a chamada “política do café com leite”, acordo tacito que previa o revezamento no poder de representantes de São Paulo e Minas Gerais. Nessas condições, o paulista Washington Luís Pereira de Sousa deveria ser sucedido por um político mineiro. Em setembro de 1928, Antônio Carlos iniciou a preparação de sua campanha: promoveu congressos, aproximou-se da Igreja (chegou a propor a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas) e incorporou reivindicações populares (como a instituição do voto secreto). Os círculos oficiais, no entanto, consideraram precipitadas e inoportunas tais atitudes, ao mesmo tempo que o próprio presidente Washington Luís promovia a figura de outro paulista, Júlio Prestes, cuja candidatura acabou sendo lançada em nome da continuidade da obra administrativa e financeira (defesa do café).
Origem da Aliança Liberal
Rompido o eixo São Paulo- Minas, o governador Antônio Carlos aproximou-se de Getúlio Vargas, a quem propôs a apresentação de um candidato gaúcho à presidência da República. Esses contatos entre os dois políticos culminaram na formação da Aliança Liberal (20-9-1929), a princípio restrita aos Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul (contaria depois com a adesão da Paraíba) e que se dispunha a lançar a candidatura de Borges de Medeiros ou a de Vargas à sucessão presidencial.As boas relações de Vargas com o governo federal e o temor de represálias levaram-no a protelar ao máximo sua definição. Em dezembro de 1928 e em maio de 1929 ele enviou mensagens de solidariedade a Washington Luís, nas quais assegurava que “o Partido Republicano do Rio Grande do Sul nao lhe faltará com seu apoio no momento preciso”. Forçado, porém, a tomar uma decisão, enviou nova carta ao presidente, desta vez comunicando o lançamento oficial de sua candidatura e ressaltando ainda que estava certo de que o chefe do governo “não teria motivo para recusá-la” .A Aliança Liberal, que somente reunia setenta deputados num total de 213, encontrava grande dificuldade para ampliar suas bases, e os esforços destinados a conquistar novos adeptos tornavam cada vez mais patentes suas divergências in ternas. A ala mais radical, inte- rada por Virgílio de Melo Franco 1897-1948), José Américo de Almeida (1887- ), Osvaldo Aranha* e Batista Luzardo, admitia o recurso à revolta armada e mantinha contato com os tenentes. A ala conservadora, liderada por Borges de Medeiros, Antônio Carlos, Artur Bernardes* e Getúlio Vargas, buscava obter, pacificamente, con cessões da oligarquia paulista, e

por isso procurava fortalecer a aliança eleitoral.
Alguns dos principais líderes do tenentismo* que se encontravam no país, entre os quais Oswaldo Cordeiro de Faria (1901- ), Antô

nio Siqueira Campos (1898-1930) e Eduardo Gomes (1896- ), pas saram a apoiar o movimento. Mas havia divergências entre os que viviam no exílio, pois, enquanto Isidoro Dias Lopes e Miguel Costa* manifestavam simpatias pela Aliança Liberal, outros, como Luís Carlos Prestes, mostravam-se reticentes por considerá-la incapaz de promover as reformas necessárias ao país. Depois de intensas gestões, a ala oligarquica do movimento acabou por convencer João Pessoa*, governador da Paraíba, a áceitar a candidatura à vice-presi- dência, manobra que facilitou a imposição de sua orientação legalista a Aliança. Enquanto isso, porém, o governo federal aliciava o apoio da maioria esmagadora dos Estados da União à candidatura oficial.
Últimas mediações aliancistas

Os resultados das eleições realizadas a 1.° de março de 1930 favoreceram o candidato situacionista. As práticas eleitorais viciadas, muito comuns durante a Primeira* República, foram, como sempre, amplamente empregadas.Os aliancistas também se valeram de fraudes, o que foi comprovado pelo resultado do pleito no Rio Grande do Sul, onde Júlio Prestes obteve apenas 982 votos contra 298 000 votos atribuídos a Vargas.Em entrevista concedida ao periódico A Noite, Borges de Medeiros não só legitimou a vitória do candidato oficial como descartou a possibilidade de um levante armado. Essas declarações foram criticadas por diversos líderes aliancistas, como João Neves da Fontoura (1889-1962), José Antônio Flores da Cunha (1880-1956), Lindolfo Collor*, Afonso Pena Jr. (1879-1968) e outros partidários da ação revolucionária, que imediatamente se entregaram à conspiração. Batista Luzardo manteve contatos com Epitácio Pessoa, visando a reforçar as bases do movimento em Minas e na Paraíba. A revolta foi chefiada no nordeste por Juarez Távora (1898-1975), em Minas por Leopoldo Neri da Fonseca e em São Paulo por Siqueira Campos (e, após a morte deste, por Ricardo Hall).Novos acontecimentos contribuíram para a criação de um clima político favorável ao movimento. Foi o caso da chamada “degola” —  não reconhecimento pelo Congresso Nacional de candidatos aliancistas eleitos —  que atingiu a todos os deputados paraibanos vinculados a João Pessoa e catorze representantes mineiros ligados ao governo do Estado, mas poupou os parlamentares gaúchos que foram diplomados por força de um acordo secreto entre Washington Luís e Firmino Paim Filho (1883- ). A 1.° de julho, pouco depois da proclamaçao de Júlio Prestes como presidente, Getúlio Vargas lançou um manifesto, noO ex-presidente W ashington Luis foi aprisionado e depois banido do país.

O assassínio de João Pessoa precipitou a rebelião. (H om enagem  póstuma.)
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Estatura média e pele pardo-escura: traços do povo das ilhas Trobriand.

qual fazia restrições ao processo eleitoral e criticava o candidato vitorioso.
A tomada do poder

A repercussão nacional provocada pelo assassínio de João Pessoa, no Recife, precipitou os acontecimentos, levando a facção radical do movimento a preparar o levante. Minas e Rio Grande do 
Sul articularam-se rapidamente. Borges de Medeiros, que aderiu ao projeto insurrecional em agosto,
Êassou a aliciar altas patentes do xército.

A nomeação do tenente-coronel Pedro Aurélio de Góis Monteiro*—  que alguns anos antes combatera a Coluna Prestes no nordeste—  para chefe de operações, não só alentou as dúvidas de muitos tenentes, como representou um sintoma significativo da atitude de desconfiança que os dirigentes da Aliança Liberal mantinham em relação ao comportamento desses militares.Os planos revolucionários previam o total controle dos meios de comunicação e ataques aos postos, fortificações e unidades militares capazes de oferecer resistência. Concluídos os preparativos, escolheu-se a data de 3 de outubro para o início da ação armada.As unidades militares constituíram o primeiro alvo das forças rebeldes, que já no dia 5 dominavam todo o Estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná caíram quase sem oferecer resistência, mas em Minas Gerais os revolucionários tiveram de enfrentar alguns focos legalistas, que só se renderam após varios dias de árdua luta. Em Pernambuco, o movimento foi desencadeado pelo povo, que obteve o apoio de tropas comandadas por Juarez Távora.Os rebeldes dominaram, em se

guida, os Estados do Piauí, Rio Grande do Norte,’ Ceará, Maranhão, Alagoas e Sergipe, cabendo ainda às colunas organizadas por Juarez Távora a incumbência de combater e liquidar os núcleos de resistência remanescentes desde a Bahia até o Pará.Após a queda do Estado do Espírito Santo (14 de outubro), as forças revolucionárias começaram a preparar o ataque final a Sao Paulo e Rio de Janeiro.Apesar da gravidade que envolvia a situação, o Presidente Washington Luís declarou que reinava um clima de absoluta tranqüilidade na capital da República, “onde a ordem se mantém inalterada”.
No momento em que colunas revolucionárias avançavam do sul em direção ao eixo Rio— São Paulo, um grupo de oficiais de alta patente depôs o presidente (24 de outubro), e entregou o governo à Junta Militar Pacificadora, integrada pelos Generais Tasso Fragoso (1869-1945) e Mena Barreto (1874-1933) e pelo Almirante Isaías Noronha 0873-1963). Alguns dias depois (3 de novembro), a Junta transferia o poder a Getúlio Vargas.A vitória da Revolução pôs fim à hegemonia política da oligarquia cafeeira paulista e tornou possível a reestruturação do Estado nacional, que passou a ser centralizado e mais representativo.A Revolução de Trinta não alterou o sistema social do país, mas desencadeou o processo de modernização das instituições políticas, como também provocou grande impacto cultural.

VEJA TA MBÉM: Brasil —  H istória; Primeira República no Brasil; Segunda República no Brasil.

Trobriandeses

As ilhas Trobriand formam um dos muitos e pequenos arquipélagos que se sucedem a nordeste da Nova Guiné. Como os demais, é habitado por uma população pa- puomelanesiana, que apresenta estatura média, pele pardo-escura e cabelos crespos.Antes da penetração européia em toda a região, os habitantes praticavam uma agricultura voltada para o cultivo de tubérculos, como o tato e o inhame, que, juntamente com o coco, constituíam a base da alimentação nativa. Dedicavam-se também a pesca e à criação de porcos, em escala variável. Além disso, desenvolveram a técnica de navegação (com a construção das grandes canoas de balancim) para viagens oceânicas, estabelecendo um extenso comercio intertribal que promovia o contato direto e indireto entre um grande número de sociedades.A importância dos trobriandeses não advém de qualquer característica particular ou influência especial no conjunto da região. Tornaram-se conhecidos e discutidos porque foram objeto de uma das primeiras e mais completas investigações de campo empreendidas pela antropologia* social.Em 1915, Bronislaw Malinowski*, abandonando o tipo de estudo tradicionalmente feito com os chamados “povos primitivos” dedicou quase dois anos a um estudo intensivo da cultura e da sociedade trobriandesas.Aprendendo a língua e residindo na aldeia, Malinowski coletou um material muito rico, que praticamente revolucionou a investigação antropológica. Em três monografias e numerosos artigos e ensaios, substituiu a linguagem geralmente árida dos tratados científicos por uma descrição fascinante dos cos- tu mes desse povo.Entre outras coisas, sua obra descreve o modo de funcionamento

de uma sociedade matrilinear. Embora os trobriandeses possuam famílias conjugais semelhantes às ocidentais, a filiação, a herança e a sucessão são reguladas por um sistema de parentesco* matrilinear associado a clãs e subclãs hierarquizados. Os trobriandeses não 
consideram o pai como parente consanguíneo, e a responsabilidade legal sobre as crianças é abribuída ao tio materno.

Nas trocas, a riqueza
A combinação de residência pa- trilocal e parentesco matrilinear cria uma complexa rede de relações sociais que se efetiva através de um sistema de trocas de presentes, principalmente de produtos agrícolas. De modo geral, todo homem adulto destina parte de sua colheita ao marido de sua irmã (com quem residem seus herdeiros) e recebe parte da produção agrícola do irmão de sua mulher.A compreensão do funcionamento da organização familiar e do sistema de parentesco evidencia-se mais claramente quando se verifica que a troca de presentes alimentares promove também uma concen- traçao da riqueza nas mãos dos chefes, os quais, possuindo o privilégio de muitas mulheres, recebem doações de numerosos cunhados.Entretanto, as obrigações sociais inerentes à chefia provocam uma redistribuição dessa riqueza, uma vez que cabe ao chefe financiar, com doações de alimento, todos os empreendimentos coletivos: danças, cerimônias, construção de canoas, expedições marítimas, etc.As trocas realizadas dentro da sociedade tribal são complementadas por um comércio ritual intertri- bal, o kula, no qual a troca de braceletes e colares entre parceiros representa um sistema de alianças políticas entre sociedades djversas, estabelecendo a comunicação entre diferentes arquipélagos.Os trobriandeses vivem, portanto, num constante dar e receber, e a troca de presentes constitui o mecanismo basico de estabelecer, expressar e tornar v á lid a s  as relações sociais. Desse modo, os bens
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Tropicalismo

No período de 1968/69, na música popular brasileira, surgiu um movimento liderado por Gilberto Gil (1942- ) e Caetano Veloso (1943- ) e que teve como expoentes, na época, Torquato Neto (1944-1972), G alCosta(1945- ), Capinam (1942- ), Tom Zé (1939- ), o conjunto Os Mutan- tes, Rogério Duprat (1932- ), e outros. A imprensa deu-lhe um nome: “tropicalismo”.A duração do movimento foi curta e a sua penetração realizou-se através da indústria discográfica e também dos meios de comunicação de massa (rádio, televisão, revistas, jornais).Por essa razão, o tropicalismo foi consumido mais rapidamente que outros movimentos cuja atuação se faz sentir em áreas mais restritas (como literatura, teatro, artes plásticas) e que dispõem —  para que sejam divulgados —  de publicações ou audições endereçadas a um público especializado.O tropicalismo nunca lançou manifestos ou programas. No entanto, teve seus líderes e seguidores, e suas realizações foram bastante importantes pela influência

que viriam a exercer numa grande e significativa produção posterior da música popular brasileira.
Nacional e pop

Na década de 1950, o rock* tomou conta do mundo. No Brasil, uase todo o público jovem deixou e ouvir a musica popular do país para cantar os sucessos de Elvis Presley (1935- ).
Apesar disso, a bossa* nova (movimento surgido em 1958) afirmava-se através do cantor e violonista João Gilberto (1931- ) e do compositor Antônio Carlos Jo- bim (1927- ). Modificando os padrões musicais vigentes, a bossa nova encontrou maior audiência, a partir de 1960, principalmente nos meios universitários.No entanto, a unidade do movimento não se manteve. Por volta de1962, uma corrente optou pela chamada “música de protesto”, que abordava diretamente os problemas do subdesenvolvimento. Surgiram as músicas de temática nordestina (a seca, a distribuição da terra) e urbana (morro, subúrbios).Contrapondo-se à chamada música de participação”, sob a influência dos Beatles e do iê-iê-iê internacional, a “jovem guarda” irrompeu no cenário brasileiro por volta de 1965, atraindo um público vastíssimo.Dentro desse quadro, as inova-

0  trop ica lism o: um m ovim ento sem  program a, que teve vários adeptos.

A  troca de braceletes representa um extenso sistema de com unicação.

materiais adquirem significados simbólicos e o aspecto utilitário da troca é apenas um dos vários fatores que intervêm em cada transação concreta.A análise das características sociais da troca tem como contrapartida a apreensão do fundamento social do trabalho. Os trobriandeses são agricultores, pescadores e artesãos que possuem amplo conhecimento empírico do meio natural e técnicas adequadas para suprir suas necessidades imediatas e produzir um excedente econômico. As atividades produtivas não estão sob a exclusiva iniciativa individual: são reguladas por uma série de rituais que dão ritmo à sucessão das tarefas, estabelecem a liderança* e a linhagem* dos chefes e organizam a divisão* do trabalho.
A língua

A Malinowski —  para quem os dados lingüísticos sao uma parte inseparável da situação cultural —

deve-se também um grande número de informações referentes à língua dos trobriandeses.Suas pesquisas lingüísticas encontram-se em diversas obras, no- tadamente no Suplemento I do livro O Significado do Significado (1923), de Ogden e Richards, e no segundo volume de sua grande obra Coral Gardens and lheir Ma- gic (Jardins de Coral e sua Mágica, 1935). Este volume não descreve sistematicamente a língua trobrian- desa, mas traz uma coleção de textos com comentários sobre certos fatos gramaticais. Sua maior importância está nas extensas considerações semânticas. Assim, essa língua tornou-se um exemplo para o tratamento (não convencional) profundamente revelador da correlação entre significado lingüístico e modo de viver, e para a elaboração de regras de tradução* que, sem esse esforço, seriam ininteligíveis ou parcialmente interpretáveis.Em relação aos textos e suas traduções, Malinowski faz uma distinção entre fórmulas mágicas e textos comuns. Segundo ele, as dificuldades que se encontram na tradução de textos comuns são muito menores, pois, quando se trata de fórmulas mágicas, há palavras “intraduzíveis^’ e palavras “ sem significado”. As palavras “intraduzíveis” necessitam de comentários muito elaborados, para se tornarem inteligíveis; as palavras “sem significado” são termos usados para exercer uma influência mágica. Essas dificuldades não se apresentam apenas quanto à parte lexica, mas também quanto à estrutura gramatical, que pode ser complicada em relação a textos comuns. Essa estrutura é muitas vezes completamente obscura no caso de fórmulas mágicas, exigindo que se recorra a esclarecimentos dos falantes.

M a lin o w s k i fe z  a m p la  pesquisa s o 
bre os hábitos trobriandeses.

VEJA TAMBÉM: Funcionalismo; M a linow ski: M elanêsios. Povos; Primitivos, Povos.



ções criadas pela bossa nova estilizaram-se e converteram-se em fórmulas, entrando em franca diluição. Somente João Gilberto manteve o rigor e o radicalismo do inicio, constituindo-se assim na ponte para o novo salto qualitativo que iria ocorrer com o surgimento do tropicalismo. Esse movimento, além de reabrir os caminhos da livre experimentação na música popular brasileira, iria se revestir de outro aspecto igualmente decisivo: representava a síntese entre a música nacional e as novas correntes da música “pop” internacional, encontrando um grande público através dos espetáculos de televisão e dos festivais.
A  explosão

A 21 de outubro de 1967, disputavam a finalíssima do III Festival de Música Popular Brasileira (promovido pela TV Record): Ponteio, de Edu Lobo, Domingo no Parque, de Gilberto Gil, e Alegria, Alegria, de Caetano Veloso.Caetano, premiado em dois festivais anteriores, com Boa Palavra e Um Dia (1967), já  se destacava pelos achados de suas letras e pela in- comum invenção melódica. Gil, por sua vez, tinha se afirmado como um compositor de “protesto” com R oda  (1965), Louvação  e Ensaio Geral (1966), embora em Lu nik 9 já se manifestasse um tipo de preocupação poética e melódica diferente da de suas produções musicais anteriores.Domingo no Parque tinha características cinematográficas, pois jogava com imagens e idéias. O arranjo fora feito por Rogério Duprat, que misturara berimbau com guitarras elétricas. Alegria, Alegria  transmitia em rápidos f la shes a realidade urbana, construindo um “mosaico informativo” do mundo moderno. A composição era acompanhada gor um conjunto argentido de iê-iê-iê, os Beat-Boys, que foi vaiado pelo público do fes- tiv al.As duas composições representavam faces complementares de uma única atitude: libertar a música popular brasileira de preconceitos supostamente nacionalistas e dar-lhe, como fizera a bossa nova, condições para pesquisa e experimentação, incorporando o que havia na música pop internacional, mas sem abrir mão das raízes musicais brasileiras.Além dessa inovação, o movimento visava a criar uma música que integrasse toda a América Latina, com sua problemática comum. Esse projeto foi realizado por Soy Loco por Ti América (1967), composição de Gil e Capinam. Dessa forma, não era gratuita a utilização do português e do espanhol, na letra, e do ritmo de rumba.A partir do festival de 1967, a expansão do movimento foi rápida. No começo de 1968, Gil compôs, em parceria com Caetano, Panis et Circensis, Bat Macumba e Lindo- néia; em parceria com Capinam, fez Miserere Nobis; com Torquato Neto, Domingou, Geléia Geral e Marginália II. Na mesma época 
saiu o LP Tropicália, de Caetano.
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com arranjos de três maestros que estavam ligados à música de vanguarda: Júlio Medaglia (1938- ), Sandino Hohagen e Damiano Cozella.
Os baianos serviam-se de todos os padrões musicais populares, do samba ao bolero, do beguine ao baião, da bossa nova à música clássica, utilizando por vezes, a mistura bilíngüe e polirrítmica, o “bom” e o “mau” gosto, numa intenção crítica semelhante à da pop- art .

Sincretism o cultural

Já no começo de 1968 havia quem visse um paralelismo entre o movimento e algumas manifestações em outras áreas: por exemplo, no cinema, com Terra em Transe, de Glauber Rocha (1938- ) e no teatro com O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, em montagem de José Celso Martinez (1937- ). Nesse momento começaram a chamar o movimento de “tropicalismo”. Gil explicaria essa fermentação de idéias e o 
João Gilberto foi a "ponte" que perm itiu a experim entação tropicalista. clima confuso da época: “Fórmica,

azeite de dendê, aquela tragédia brasileira, tragédia dos trópicos. A influência estrangeira ao mesmo tempo1 colonizadora e redentora, o bem e o mal, juntos, irremediavelmente unidos na mesma célula-má- ter de tudo o que nascia no Brasil. Não havia caminhos. O tropicalismo era o descaminho. Foi a grande alucinação”.Em contato com os poetas Ha- roldo e Augusto de Campos, os tro- picalistas conheceram a obra de Oswald de Andrade, que os concre- tistas redescobriram. A montagem de O Rei da Vela impressionara-os, pois havia múltiplos pontos em comum entre Oswald e o tropicalismo.Na década de 1920, Oswald propunha um nacionalismo crítico e antropofágico, chamando a atenção para “uma visão brasileira do mundo sob a espécie de devoração, para uma assimilação crítica das mais recentes experiências estrangeiras e sua reelaboração em ter- 
Caetano e o conjunto argentino "B eat-B oys": vaias para "A legria, A legria". mos e circunstâncias nacionais”.

Gil foi um dos lideres do m ovim ento, que Também teve a participação dos irrequietos e coloridos "Os M u ta n te s '.
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Como Oswald, o tropicalismo assimilava e criticava o nativo, podendo inclusive empreender o caminho do mau gosto, porque não tinha preconceitos nem era esteti- zante. “Recuperava” o que parecia distante e ultrapassado (como, por exemplo, o beguine e o bolero); não temia ser conscientemente kitsch*; reconhecia a importância do que se fazia no exterior e no país; “deglutia” todas as correntes, liberando a música brasileira para todas as possibilidades.Apresentando-se dessa forma, uma das principais características do movimento era sua dialética, ao mesmo tempo local e universal, pois assumia a dimensão do “terceiro mundo tropical” (em particular a América Latina), na medida em que a problemática era comum: a América tropical, produto da expansão do capitalismo* internacional, sofria com mais ou menos intensidade os efeitos do choque entre o antigo e tradicional (passado colonial, miséria) e o novo e dissolvente (reflexos da cultura e tecnologia dos países em desenvolvimento). Isso podia ser observado na composição Tropicália (1968) de Caetano Veloso, na qual um sin- cretismo desconcertante reunia a roça, a banda,_a mata e o luar do sertão aos aviões, aos caminhões, ao bang-bang e à criança sorridente, feia e morta.O tom de sátira, pelo qual o tropicalismo se comunicava mais freqüentemente, não escondia sua tra- Çicidade, referindo-sç, por exemplo, a emigração para o sul (No D ia em que Eu Vim-me Embora —  música de Gil e Caetano, com letra de Caetano), ou a uma manchete de jornal sobre a desventura de mais um crime passional, como em Lin- donéia (também de Gil e Caetano).Outra característica do movi

mento foi a preocupação com o texto, que levou à utilização de re
cursos superpoéticos: jogos verbais (“superbacana” e “Copacabana”); 
aliterações; onomatopéias; sonorização de palavras (“calma”, “alta”, “clara”, água”, “alma”, “lava”, “alva”, em Clara, de Caetano); frases muito longas que pareciam causar o rompimento da quadratura estrófica, seguidas de versos curtos, nos quais o substantivo emergia valorizado: “Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país” (Tropicália).

Outra inovação do tropicalismo deu-se em relação aos arranjos. O acompanhamento integròu-se estruturalmente à música. A aproximação com a música erudita de vanguarda levou também à “deglutição”, não apenas das novas e infinitas possibilidades da utilização da musica clássica, mas também das correntes modernas (dissonâncias, atonalismo, ruídos, música concreta e aleatória*, etc.), jogando com uma complexidade maior no arranjo musical. A intervenção or- uestral e instrumental passou a ser ecisiva. Em Tropicália, por exemplo, Júlio Medaglia utilizou uma pequena orquestra de pistões, tambores, vibrafones, bateria, agogô, chocalho, triângulo, violão, viola caipira e baixo elétrico, alem dos violinos, violas e violoncelos.Também na interpretação os tro- piçalistas inovaram. Ela tornou-se crítica, eclética, pressupondo no intérprete uma flexibilidade no sentido de poder tomar determinada postura a cada canção: podia, por exemplo, assumir aspectos de paródia (Onde Andarás, em que Caetano imita o cantor Nélson Gonçalves); podia incorporar alguns elementos alienígenas, como certas características de Janis Joplin* e"D ivino M aravilhoso": programa to ta lm ente  incompreendido pelo público.

O s tro p ic a lis ta s  v ira m  po n to s  co m u n s  e n tre  seu  m o v im e n to  e a obra ú e  O s w a ld  de A n d ra d e . (" O  R ei da V e la '' .)

O anim ador de auditório Chacrinha  
vários  vezes  ab riu  seu  co n co rrid o
program a de televisão aos partici
pantes do m ovim ento tropicalista.
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Trótski

Nascido a 26 de outubro de 1879, em Yanovka (Ucrânia), Lev Davidovich Bronstein (depois, Leon Trótski) foi um dos líderes da Revolução Russa* de 1917, fundador do Exército Vermelho e seu comandante durante a Guerra Civil (1918/21).
'F ez os estudos secundários na cidade de Nicolaiev, onde tomou contato com um grupo de estudantes narodnicks (movimento populista que usava a ação terrorista como prática revolucionária) e ouviu as primeiras referências às teorias marxistas.
Depois de se declarar adepto do marxismo*, Trótski fundou, em 1897, a União dos Trabalhadores do Sul da Rússia e editou um pequeno jornal, Nashe Delo (Nossa  Causa). No ano seguinte, no entanto, a União foi dissolvida pela polícia, que prendeu seu fundador. Após dois anos de cadeia, Trótski foi deportado para a Sibéria.Os anos de prisão e de exílio contribuíram decisivamente para a formação política do jovem Brons-

tein. Nesse período, dedicou-se à 
leitura das obras de Marx* e tomou 
contato com a literatura social-de- 
mocrata russa, especialmente com os artigos assinados por Lênin*.

Na Sibéria, tornou-se conhecido como polemista e escritor de ta
lento entre os deportados políticos, através de suas contribuições para a Revista Oriental.

O  revolu cionário  permanente

Em 1902, fugiu e foi para Londres, onde marxistas mais antigos, como Plekhanov*, Lênin e Martov (1873-1923) acabavam de lançar o jornal Iskra (A Centelha). Usando o nome pelo qual ficaria internacionalmente conhecido, Leon Trótski deixou-se absorver pelas polêmicas dos marxistas russos radicados no exterior.Em 1903, quando da cisão da social-democracia russa em bolcheviques e mencheviques, Trótski aderiu a estes; mas, no ano seguinte, romperia com a facção, passando a adotar uma atitude independente.Em 1905, resolveu retomar à Rússia. Sua chegada coincidiu com as greves operarias iniciadas em Petrogrado e que se estenderam às principais cidades industriais do país.

Contra as vaias de um público repressivo, Caetano usou seus gestos e sua 
m orte sim bólica. E um discurso: "Vocês não estão entendendo nada I"

Jimi Hendrix* a que Gal Costa e Gilberto Gil recorreram várias vezes ; podia, ainda, usar o falsete —  a interpretação era tão variada quanto a variedade de músicas compostas.
A  dissolução

Em outubro de 1968, nas eliminatórias paulistas do Festival Internacional da Canção, os tropicalis- tas receberam a maior vaia de todos os festivais: Gil não tinha sido sequer classificado para as eliminatórias com sua Questão de Ordem  e já o público, assobiando e vaiando, voltava as costas a Caetano que apresentava E Proibido Proibir. Na verdade, a reação foi contra a vanguarda, atitudes, cabelos e roupas fora dos moldes convencionais, pois Gil e Caetano tinham ido além do fato musical, levando a provocação para o campo do comportamento físico, 
que desafiava os preconceitos do público. A partir desse festival, as

coisas começaram a se alterar. No final de 1968, surgiu a idéia para o programa “Divino Maravilhoso” (apresentado pelo canal 4 de São Paulo) que também foi totalmente incompreendido. Em 1968/1969, Caetano criou Divino M aravilhoso, Acrilirico, A  Voz do Vivo e N ão Identificado, entre outras produções musicais. Gil compôs Fu- turível, Vitrines e Objeto Semi- Identijicado, um poema falado com comentários musicais e eletracústi- cos de Rogério Duprat.Em julho de 1969, o tropica- lismo estacionou. Seus dois maiores líderes tiveram de ir para Londres, onde ficaram até 1972. No entanto, sua obra criadora e inovadora continuaria a exercer influên cia na música popular brasileira.

VEJA TAMBÉM: Andrade, Oswald de; Antropofagia; Bossa Nova; Brasil —  Música; Carnaval; Samba. Para Trótski, o m ovim ento revolucionário devia ser um processo contínuo.
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Trótski foi presidente do soviete criado pelos operários de Petrogrado.

Fundou, organizou e com andou o Exército Verm elho durante a Guerra Civil.

Os trabalhadores, reunidos em Petrogrado, organizaram um soviete (assembléia dos representantes dos trabalhadores) e Trótski foi eleito seu presidente. Depois de vários dias de agitações, o movimento refluiu e a polícia czarista prendeu seus principais membros. Trótski e outros líderes foram condenados, em 1907, à deportação perpétua. Mas ele conseguiu fugir quando era conduzido para a Sibéria e foi para o exterior.Durante os dois anos de prisão, redigira ensaios sobre os acontecimentos de 1905. Englobados sob o título A Nossa Revolução, esses trabalhos constituíam uma contribuição aos prognósticos da revolução socialista, desde o Manifesto Comunista de Marx (1847/48), e continham os principais elementos

que consagrariam seu autor, Leon Trótski, como o teórico da “revolução permanente”.
U m  processo  contínuo

Trótski permaneceu dez anos no exterior. So retornou à Rússia com a deposição do Czar Nicolau* II, em fevereiro de 1917. Participou intensamente da agitação política que se seguiu. Depois de Lenin, foi a principal personagem dos acontecimentos que abalaram a Rússia em 1917.Como presidente do Soviete de Operários e Soldados, organizou e dirigiu a insurreição de outubro em Petrogrado. Com a tomada do po-der pelos bolcheviques, ocupou ocargo de comissário do exterior e criou, junto com Lênin e outros re

volucionários europeus, a III Internacional.
Em março de 1918, foi destacado como comissário da guerra e presidente do Supremo Conselho de Guerra. Nessa condição, proje- tou-se como fundador e organizador do Exército Vermelho e seu comandante durante os quatro anos de Guerra Civil. Já entao recebia a oposição de Stálin* por sua política de entregar comandos do Exército Vermelho a ex-oficiais czaristas.Em 1921, o país encontrava-se muito debilitado. Grandes segmentos do operariado que haviam participado da insurreição de outubro tinham sido aniquilados nas batalhas. A economia estava desorganizada e o povo faminto, o que intensificava ainda mais as tensões sociais e políticas.A escassez dos bens de consumo frustrava ás aspirações igualitárias que haviam animado o povo e os lideres da Revolução Russa. Isso fez com que o auge do poder e do prestígio de Trótski coincidisse com o enfraquecimento da fé revolucionária na Rússia. Além disso, desdobrava-se a crise do Partido Bolchevique, até que, em abril de 1922, contra a von,tade de Trótski, Stálin foi eleito secretário geral, posto que lhe conferia grande soma de poaer. Após a morte de Lênin

(1924), um triunvirato —  Stálin, Zinoviev (1883-1936) e Kamenev (1883-1936) —  assumiu a direção do partido. Em 1925, a troika foi dissolvida juntando-se Zinoviev e Kamenev a Trótski na “oposição unificada” —  os três foram expulsos do partido, quatro anos mais tarde.
Assim, nesses anos e na década seguinte, Trótski foi o centro das disputas políticas constituindo o principal adversário de Stálin. Candidato à liderança bolchevique, defensor da industrialização e da economia planificada, via a revolução como um processo contínuo, cabendo à III Internacional, poten- ciada pela política exterior do Estado soviético, servir como seu “Estado-Maior”.Entre 1924 e 1928, os trotskistas foram politicamente derrotados na União Soviética; a primeira fase dessas controvérsias políticas terminou em 1929, com a terceira e última deportação de Trótski. Dessa vez, foi enviado para a Turquia, onde permaneceu durante quatro anos. Nesse país, dedicou-se à atividade literária, que seria sua principal arma contra Stálin daí em diante. Começou a editar o Boletim  da Oposição, um pequeno periódico que servia para debater os assuntos internos da Internacional

E participou ainda da fundação da II I Internacional. (Caricatura da Época.)
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No M éxico. Trótski conseguiu asilo político. E o exílio final : a m orte.

Comunista, bem como meio de contato com seus adeptos na União Soviética e com simpatizantes internacionais que discordavam da orientação stalinista do Comintern. Reuniu vários artigos e documentos interditados na União Soviética e publicou-os sob os títulos de A  Situação Real na Rússia  e A Escola Stalinista da Falsificação. Escreveu A Terceira Internacional depois de Lênin, onde criticava a atuação desse órgão como dirigente da revolução mundial, atri- buindo-lhe responsabilidade pelo desastre da revolução chinesa de 1927 e das revoluções alemãs de 1921 a 1923. Depois, iniciou A História da Revolução Russa, considerada sua principal obra.
O  crim e no exílio

Segundo alguns críticos, o maior feito político realizado por Trótski no exílio foi sua tentativa de consj cientizar a classe operária alemã sobre o perigo que representava a ascensão nazista e suas prováveis conseqüências para a Uniao Soviética e para o mundo. Seus comentários sobre a situação alemã, escritos entre 1930 e 1933, destacam-se como uma análise penetrante desse fenômeno social.Em 1933, Trótski deixou a Turquia e seguiu para a França. Doisanos depois, foi ob rigado a aban-
donar o país para se dirigir à No
ruega, onde escreveu o último livro

que conseguiu concluir: A  Revolução Traída —  obra que analisa a sociedade soviética e o papel da burocracia no Estado socialista.Ainda se encontrava na Noruega quando soube da instalação, em Moscou, do primeiro processo contra líderes da Revolução de Outubro, acusados de conspiração anti- governamental. Neste e nos processos seguintes, Trótski era acusado de organizar e dirigir do exterior um grupo contrário ao governo soviético. Ele dedicou os últimos anos de sua vida a refutar acusações levantadas nos processos de Moscou. Preso e expulso da Noruega, foi para o México (1937), único país que lhe concedeu asilo político. Em 1938, foi efetivada sua proposta de fundação da IV Internacional.Em 20 de agosto de 1940, Ra- món Mercader dei Rio (conhecido como Jacques Monard e Frank Jackson) atingiu Trótski com um golpe de picareta na cabeça.No dia seguinte, morreu um dos últimos representantes de uma geração de revolucionários que foram formados na tradição do marxismo clássico.

VEJA TAMBÉM: Comunismo; 
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O processo in fla m a tó rio  cau sado no p u lm ão  pplo b ac ilo  de Koch in ic ia -se  
com  um foco, que se dissemina pelos vasos e gânglios. Na radiografia (em 
baixo, à direita), nota-se uma pequena cavidade (indicada pela seta).

Tuberculose berculose foi comprovada por Ro
bert Koch*, que descobriu o bacilo, 
em 1882. O germe recebeu o nome 
de bacilo de Koçh  — , mais tarde 
rebatizado como Mycobacterium  tuberculosis.

Na tuberculose, como em outras moléstias, é importante distinguir a infecção da doença, pois pode haver presença do parasita no organismo sem cjue se determine o processo patologico. A infecção pode ser detectada pela inoculação subcutânea da tuberculina, um antí- geno retirado do germe, que acarreta reação alérgica nas pessoas que tenham tido contato com o bacilo. Dessa maneira, foi constatado que a infecção é muito mais freqüente que a doença.Entre os fatores que mais favorecem a incidência da tuberculose estão os de natureza sócio-econô- mica: a moléstia é mais freqüente entre as classes pobres, porgue a promiscuidade facilita o contagio e a subnutrição diminui a resistencia orgânica.Embora a contaminação se faça quase sempre de pessoa a pessoa, não é necessário o contato direto, pois o bacilo pode estar presente em gotículas de saliva. Em locais pouco ventilados, o germe, às vezes, permanece em levitação até por uma hora. Ao contrário do que

vasos lin fá tico s

A tuberculose é uma doença de caráter infeccioso causada por mi- cobactérias cujas espécies conhecidas —  no homem, o M ycobacterium tuberculosis; no gado bovino, o M. bovis; em aves, o M. avium; em roedores, o M. microti; e em peixes, o M. marinum —  apresentam manifestações semelhantes.A forma mais frecjüente no homem é a infecção crónica dos pulmões; mas a doença pode afetar praticamente qualquer outro órgão, simultânea ou independentemente da infecção pulmonar. Embora quase sempre crônica, possui também fases agudas, como a pneumonia tuberculosa ou a resultante da disseminação maciça do bacilo.Lesões típicas da moléstia foram identificadas em uma múmia de mais de mil anos antes de Cristo. Na Idade Média, a tuberculose era conhecida como “tísica” e “con- sunção”. Seu quadro anatomo-pa- tológico, com formação de tubérculos, de onde vem o seu nome atual foi descrito por Laennec no início do século XIX. A etiologia da tu-

—  foco
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Em cim a, bactérias da tuberculose e catarro de um enferm o, ao microscópio. 
Em baixo, intestino afetado pela doença e reação cutânea à tuberculina.

ocorre com a enfermidade propriamente dita, a resistência à infecção por via aérea é bastante baixa,, o que talvez explique sua grande incidência.A contaminação através de alimentos pode ocorrer em ambientes onde prevalecem condições precárias de higiene, em regiões de elevada incidência da doença ou, no caso da tuberculose bovina, por meio do leite. A tuberculose congênita transmitida da mãe para o filho, é rara, assim como o contágio por meio da amamentação. No caso de filhos de mulheres portadoras de tuberculose pulmonar, a contaminação ocorre quase sempre por contato direto.
O  perigo escondido

A doença pode ser contraída na infância, sem que se manifeste qualquer sintoma. Geralmente sua presença é detectável pela prova de tuberculina. Nos casos em que a lesão se localiza no pulmão, dificilmente ocorrem sintomas respiratórios, podendo, jiorém, ser detectada por auscultaçao ou raios X; normalmente, o processo regride por si mesmo, restando apenas uma espécie de cicatriz calcificada.A modalidade mais comum em adultos e que resulta mais freqüentemente em casos fatais é a tuberculose progressiva dos pulmões. No estágio inicial, ela pode ser sintomática. Com o tempo, porém, forma-se uma cavidade em cujas paredes o bacilo se multiplica com rapidez. Contudo, mesmo a presença de cavidade com 1 a 2 centímetros de diâmetro não provoca sintomas graves, limitando-se a possíveis perdas de peso, dor torácica vaga e tosse ligeira.Em alguns casos, a lesao inicial pode evoluir rapidamente e trans

formar-se em pneumonia tuberculosa, com a formação de placas que se convertem em cavidades. É então que se manifestam os sintomas típicos, como suores noturnos recorrentes e febre à tarde, perda de apetite e de peso e tosse produtiva (com escarro) persistente. Neste estágio da doença, podem ocorrer as hemoptises, que, quando volumosas, chejam a causar a morte por sufocaçao, ao bloquear os brônquios.A tuberculose assume também formas não-pulmonares, pois qualquer órgão ou sistema do organismo é suscetível a ela. Os locais mais atingidos são a pleura, as vias aéreas (laringe, brônquios e tra- quéia), o tubo digestivo (orofaringe, língua, esôfago, estômago e intestinos), os gânglios linfáticos, o pericárdio, o aparelho urogenital* e o sistema músculo-esqueletico. Ocorrem, ainda, com certa freqüência, a meningite tuberculosa, modalidade mais comum da doença no sistema nervoso central, e a tuberculose miliar generalizada, decorrente da invasão maciça do bacilo na corrente sanguínea. Ambas são graves.O tratamento da moléstia baseia-se no combate aos bacilos, através de medicamentos antimi- crobianos. Na tuberculose pulmonar recorre-se também a intervenções cirúrgicas, destinadas a extirpar as cavidades.A prevenção depende principalmente das condições de higiene, nutrição e habitaçao. Em ajguns países utiliza-se a vacinação com o BCG (Bacilo de Calmette-Gerin).

VEJA TAMBÉM: Infecciosas, D oenças: P r e v e n t iv a M e d ic in a :Respiração; Saúde Pública; Vacinação.

Tubos e Canos

Tubos e canos são elementos de formato cilíndrico, com diâmetro geralmente constante e um furo central em todo o comprimento. Sua principal finalidade e o transporte estanque de lícjuidos, gases ou mesmo produtos sólidos.Por apresentarem uma relação bastante favorável entre sua resistência à flexão e seu peso, os tubos de aço são muito utilizados como elementos estruturais em construções mecânicas.
Não há nítida diferença entre tubos e canos. Alguns pretendem distingui-los pela espessura da parede—  consideram tubos as peças de parede mais fina que a metade da diferença entre p s  diâmetros externo e interno. E uma divisão puramente qualitativa, nem sempre aceita. Outros preferem classificá- los em função do fim a que se destinam, como é o caso dos canos para instalações hidráulicas e dos tubos de cobre para serpentinas de refrigeração.Os tubos e canos podem ser fabricados em vários materiais, principalmente aço*, latão*, cobre*, alumínio*, vidro* e plásticos*.Os tubos de vidro são indicados

para aplicações em laboratórios e 
equipamentos de pesquisa. Podem ser dobrados por aquecimento, permitem fácil limpeza e não são ata
cados por produtos químicos. Os 
tubos de latão, cobre e alumínio são preferidos onde estejam presentes substâncias corrosivas ou seja preciso evitar a oxidação. Por sua boa condutividade térmica, predominam em instalações frigoríficas. Onde se exige resistência mecânica utilizam-se tubos de aço.Com a evolução da tecnologia dos plásticos, tubos desses materiais passaram a ter ampla aplicação em instalações residenciais.O processo mais usado para a fabricação de tubos é a extrusão*, que consiste na passagem forçada do material entre cilindros ou trefi- las, que executam o perfil externo, e mandris» que calibram o diâmetro interno. E um processo de formação contínua, sem costura ou emenda longitudinal.De aplicação restrita apenas aos tubos metálicos, principalmente ao aço, há também a fabricação a partir de tiras enroladas, cujas extremidades são soldadas, deixando bastante visível um cordão longitudinal de solda, característico dos chamados “tubos com costura” .

VEJA TAMBÉM: Extrusão; M etalurgia; Trefilação.

Os tubos e canos servem para o transporte de líquidos, gases e sólidos.

No aparelham ento utilizado em laboratórios, eles são de vidro ou borracha.
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Tucídides procurou a inteligibilidade e o rela
cionam ento mútuo dos acontecim entos his
tóricos, subm etendo-os a uma rigorosa aná
lise crítica, destinada a com provar sua 
veracidade.

dividida em oito volumes, narra a 
história do longo conflito desde o 
início até a época do retorno de Al- 
cebíades* a Atenas (411), ponto em 
que é abruptamente interrompida. A densidade de estilo distingue 
Tucídides tanto dos autores épicos quanto dos oradores panegíricos e dos logógrafos.Os gregos acreditavam na eterna recorrencia, isto é, que os fatos ocorridos numa época se repetiriam em outras. Tucídides procurou desvendar a inteligibilidade lógica dos acontecimentos, a fim de que eles não se perdessem no esquecimento. Preocupava-se, sobretudo, em conservar o passado sempre atual, já que, de alguma forma, ele se repetiria. O objetivo da história seria, pois, o de constituir “um tesouro para sempre”, cabendo-lhe edificar as gerações futuras, prevenir os erros e orientar os estadistas.

Método
Para Tucídides, os acontecimentos relacionam-se entre si e evoluem segundo leis necessárias e inelutáveis. E, como o encadeamento dos fatos nem sempre é evidente, a tarefa do historiador consiste em dar-lhe inteligibilidade.A aplicação dessa metodologia histórica, que visava basicamente a impedir o esquecimento dos fatos e a determinar suas causas, levou Tucídides a descrever as batalhas com grande riqueza de pormenores. Os documentos e testemunhos em que se baseava eram submetidos a uma rigorosa análise crítica, destinada a comprovar sua veracidade.De acordo com a concepção grega do eterno retorno, os acontecimentos não são determinados pela vontade individual, mas obedecem à necessidade de serem revividos, e, por isso, sua explicação deve ser procurada nos próprios fatos.Ao tentar estabelecer as causas da guerra, Tucídides destacou três fatores como os mais importantes: o temor, sentimento que teria surgido por ocasião das Guerras Médicas (em decorrência dos riscos de perda de autonomia sofridos pelas cidades); a honra, que se traduziria, na maioria das cidades, pelo desejo de expansão territorial; e o interesse, que se consubstanciaria na vocação autonomista e, muitas vezes, imperialista, demonstrada pelas cidades.Tucídides explicou a violência dos combates como reflexo do extremado antagonismo existente entre Atenas e Esparta; jamais ne- glingenciou a dimensão coletiva da ação histórica nem deu relevo à atuação individual de líderes políticos ou chefes militares. (Sempre que menciona algum dirigente, vincula seus feitos a parcela do povo que o elegeu.)Depois que a história adquiriu status de ciência, em meados do século X IX , a obra de Tucídides tornou-se uma das mais importantes fontes para o estudo da civilização grega.

VEJA TAMBÉM: Grécia Antiga; 
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Tucídides

Tucídides nasceu em Halimonte por volta de 460 a.C. Testemunhou a guerra do Peloponeso (431-404 a.C.) desde o início, a fim de discorrer, mais tarde, sobre o conflito. Obteve os direitos de exploração de minas de ouro na Tracia e tornou-se rico e influente na região. Em 424 foi eleito estratego e assumiu o comando de uma esquadra para cumprir missão disciplinadora na Trácia. Foi, porém, derrotado por Brásidas, sem conseguir evitar a queda da cidade de Anfipolis. Responsabilizado pela derrota, foi obrigado a viver no exílio, até a paz de 404 a.C.Na Trácia, onde passou a maior parte de sua vida, Tucídides escreveu os relatos sobre a guerra; e, para documentá-los melhor e com maior precisão, empreendeu algumas viagens. Morreu provavelmente de forma violenta entre 400 e 395 a.C.
Objetivo da história

A guerra entre a democrática e mercantil Atenas e a oligárquica e militarista Esparta não apenas punha em relevo a questão do destino de toda a Grécia, como encerrava os elementos que possibilitavam a compreensão dos fenômenos históricos.Em sua História da Guerra doPeloponeso. Tucídides procuroudescobrir as leis que regem a sucessão dos acontecimentos. A obra,



196  "'Tumores

Tumores

Sinônimo de “neoplasia” ou “neoformação”, o tumor é o resultado de um crescimento excessivo e patológico de determinado tecido, ocasionado pela multiplicação in- coordenada de suas células. Na prática médica, os tumores são divididos em dois grupos principais—  benignos e malignos — , distinção necessária para o prognóstico e escolha da terapêutica apropriada. Além desses, que com preendem a grande maioria, existem os tumores intermediários.Em geral, o nome dos tumores benignos deriva-se do nome do te.- cido afetado mais o sufixo oma. É o caso do fibrom a, que se origina do tecido fibroso. Os tumores malignos, por sua vez, são designados pelos termos "sarcoma" e “carcinoma", que indicam, respectiva
mente, os tumores originados de tecidos provenientes do mesênquima embrionário (músculos, ossos, tendões, gordura, vasos, tecidos lin- fóide e conjuntivo) e os tumores do tecido epitelial (pele, mucosas e glândulas).Dessa forma, um tumor maligno do tecido fibroso (conjuntivo) é denominado “fibrossarcoma”. O termo “câncer”, ainda que impropriamente, é usado como sinônimo de tumor maligno.O tumor constitui-se basicamente de dois elementos, ou seja, as células neoplásicas em proliferação e o estroma de sustentação. As primeiras formam o parênquima do tumor, cuja extensão e rapidez de crescimento dependem das condições que são proporcionadas pelo estroma de sustentação. Este é composto de tecido conjuntivo e de vasos sanguíneos, responsáveis pela nutrição e sustentaçao do tumor.

O estágio de maturidade ou diferenciação das células que o constituem representa uma das principais características dos tumores. De um modo geral, quanto mais suas células forem diferenciadas, isto é, quanto mais sua estrutura regredir para a estrutura das células diferenciadas do embrião, mais acentuada torna-se a sua malignidade.A estrutura de um tumor bem diferenciado aproxima-se grandemente da estrutura do tecido que lhe deu origem. O grau de diferenciação pode ser apenas citológico, no qual a estrutura da célula aproxima-se bastante da célula que lhe deu origem, ou, então, histológico, quando o tecido tumoral guarda as características estruturais e a disposição das células do tecido original. Há a diferenciação funcional quando o tecido tumoral exerce g mesma função do tecido original. E o caso, por exemplo, dos tumores secretantes de diversas glândulas, que, escapando aos mecanismos normais de controle, são responsáveis pela hiperfunção. As vezes, o tumor não se encontra no interior da glândula. Por mecanismos di versos, derivados de células embrionárias, desenvolvem-se em

Verruga (esquerda) causada porvírus. e carcinom a planocelular da pele com  form ação de "pérolas" córneas
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Os tum ores malignos 
pertencem  a duas 
grandes categorias: 
os carcinomas, 
que se originam  no 
tecido epitelial, 
e os sarcomas, 
que se form am  m ediante  
a degeneração 
do tecido conjuntivo.
Na ilustração ao lado, 
aparece a secção frontal 
do cérebro, com uma form ação
can cero sa  (g lio b la s to m a )
no hemisfério cerebral.

locais diferentes dos normais, for
mando os tumores ectópicos.

Crescimento e decorrências
Os tumores benignos, geral; mente encapsulados (sua massa é envolvida por uma membrana fibrosa), crescem por expansão contida de sua cápsula, ao contrário dos malignos que, não-encapsula- dos, crescem por expansão e infiltração. Além disso, o crescimento do tumor benigno é lento, podendo apresentar períodos de inatividade e até mesmo de retrocesso. Os malignos progridem rapidamente, e seu crescimento raramente cessa. Os benignos são localizados e nunca originam metástases, como os malignos.Os tumores benignos podem, em determinadas condições, adquirir importância e exigir imediata intervenção. Isso acontece, por exemplo, quando sua localização determina uma compressão de estruturas vizinhas, dando origem a uma série de sintomas (é 'o caso de tumores intracranianos, perivasculares, etc.). As vezes, essa compressão pode ocasionar a atrofia de uma glândula, a oclusão de um conduto vital ou da luz intestinal. Nos casos de tumores funcionantes (principalmente dos tumores secretantes de glândulas endócrinas), o resultado pode ser um grave síndrome de hiperfunção. É o caso do hiperinsuli- nismo. decorrente de tumor de ilhotas pancreáticas, que pode levar à morte. Embora um tumor benigno raramente desenvolva malignidade, essa possibilidade existe, principaj- mente nos casos de adenomas da tireóide, do cólon e do estômago. Os demais casos de transformaçao são raros e controvertidos.

VEJA TAMBÉM: Câncer: Radio
logia.

A doença de Bowen é um "epiteliom a in situ", tum or de caráter maligno 
em  que a proliferação das células circunscreve-se às células vizinhas.

inclusões
a ’ vírus
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Tundra

Tundra é uma região de vastas planícies geladas circundando o pólo norte, quase inabitada e onde a vida floresce apenas nas poucas semanas do verão. Trata-se de ambiente que ocupa mais de um vigésimo da superfície terrestre e uma das zonas menos conhecidas e acessíveis.Originário da Finlândia* e adotado em todo o mundo, o termo “tundra” é utilizado em geral para designar as enoranes e desoladas 
planícies que recobrem a Terra*, desde o oceano Ártico* e as primeiras florestas, compreendendo parte das regiões setentrionais do Canadá*, da União* Soviética, dos 
países escandinavos e do Alasca, além de ilhas ao norte do globo.

A existência dessa região, que só aparece no hemisfério norte (ao sul, a área correspondente acha-se coberta de água), está ligada à temperatura local, determinada pelo angulo de incidência do sol, —  fator ao qual se devem, além da tundra, outros ambientes continentais básicos como o gelo, o campo e o deserto. A ação do calor solar na formação desses ambientes é completada pela- influência dos ventos, do relevo terrestre e de ou
tros fatores. Nas altas montanhas, também devido à temperatura, existe a tundra de montanha que aparece entre o gelo do topo e a faixa de pinheiros, do mesmo modo que ao norte do planeta.

A paisagem
Situada logo após o gelo na escala de ambientes, a tundra tem como característica física principal o solo gelado —  o permafrost. O congelamento do solo. contudo, não é permanente. No verão, um dia de quase 24 horas derrete uma A tundra localiza-se nas planícies geladas do extrem o norte da Terra

pequena camada de gelo, permi
tindo o crescimento de uma tímida 
vegetação rasteira que, embora di
versificada, é altamente adaptada à 
região, suprindo de alimento a 
fauna local. O descongelamento parcial, insuficiente para permitir o 
crescimento de árvores de grande porte, propicia a formação de lagoas e charcos nas depressões. Permanecendo nas camadas mais profundas, o gelo impede a erosão e faz com que os rios corram em .sinuosos meandros até o oceano Ártico, em meio a uma paisagem plana e uniforme. Esse aspecto típico da tundra é interrompido por pequenas colinas de até 100 metros de altura, criadas pela expansão da água ao se transformar em gelo.Com limites irregulares, os solos congelados da tundra encontram ao sul, na chamada “linha de congelamento”, as coníferas das florestas frias pertencentes à faixa ecológica situada abaixo do Ártico.O mês de setembro assinala o início' da noite de seis meses. O sol desaparece aos poucos no horizonte; as lagoas, charcos e rios congelam-se e a neve, caindo lentamente, recobre toda a região. O frio atinge o máximo de densidade entre dezembro e janeiro, ocasião em que o sol desaparece por completo e as auroras boreais podem ser vislumbradas. Em janeiro o sol começa a reaparecer, por períodos sempre maiores, até permanecer brilhando por 24 horas junto à linha do horizonte, em maio. A superfície desolada começa a se descongelar, mas só a partir de junho as cores da vegetaçao ártica invadem a paisagem, criando um cenário povoado por pássaros, insetos e mamíferos —  vindos do sul ou saídos da letargia, hibernal —  até a volta do gelo, três meses depois.A tundra possui duas estações básicas: inverno e verão. Sob a presença permanente do sol (aproximadamente de maio a agosto), centenas de variedades vegetais ocupam a região, até mesmo no extremo norte da Groenlândia, trans-

Nelas, a vida aparece som ente nas 
poucas sem anas de verão, quando 
o descongelamento parcial permite  
o crescimento de uma vegetação  
rasteira e florida, form ação de la 
goas e charcos nas depressões.
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Túneis são instalações que se destinam  ao tráfego, condução de água, esgoto ou mineração. (Túnel M ersey.)

formando-a rapidamente em um imenso tapete de musgos, liquens*, gramíneas, bétulas, urzes, salgueiros anões e arbustos floridos e coloridos; até as rochas se cobrem de liquens verdes e pretos (Pomelia so- rediata) ou vermelho-alaranjados e amarelos (Calopaca elegans). As flores surgem em julho, e formam sementes antes do fim de agosto, já no término do verão.Esse ciclo vegetativo extremamente rápido é uma adaptação à situação climática rigorosa (os vegetais da tundra não sobreviveriam a climas temperados); enquanto o longo inverno é marcado por tem
peraturas inferiores a 60°C abaixo de zero, o verão registra marcas entre 16° C e 21° C, com forte luminosidade durante todo o dia.As tempestades são muito raras, o ar é sempre _parado e seco e as precipitações sao escassas (um total de 280 milímetros anuais entre chuva e neve); nessas condições, os vegetais com raízes imersas na água dos terrenos conseguem sobreviver à asfixia do congelamento, transpirando através das folhas.

Animais
Os hábitos da fauna são moldados pelas contingências do rigoroso ambiente. Embora algumas espécies sejam solitárias, muitas compõem grupos que se deslocam constantemente, interrompendo a desolação da paisagem. Renas (Rangifer tarandus) da Sibéria, ca- ribus (Rangifer caribou) do Canadá e do Alasca, alces, martas, castores, alces da Noruega (Pingui- nus imfennes) e outros animais circulam pela tundra no verão, para retornarem no inverno às grandes florestas do sul; espécies como o boi almiscarado (Ovibos marcha- lus), as lebres árticas (Lepus ameri- canus), a perdiz das neves (Lago- pus mutus) e os ursos polares (Thalassarctos maritimus) ficam na tundra o ano todo. Nas épocas de temperatura amena, falaropos, cisnes, grous mexicanos, gaivotas, patos e gansos, além de inúmeras espécies de pássaros*, acorrem à região em busca de alimento; o esqui lo-da-terra, o lemingue e o urso pardo interrompem a hibernação e armazenam o alimento com que resistirão ao inverno seguinte.Algumas espécies apresentam uma camada de gordura sob a pele, que, além de protegê-las contra o frio intenso, constitui uma reserva alimentar para os meses do inverno. Plumagens e pêlos abundan

tes são outro meio de proteção: o boi almiscarado, por exemplo, pro- tege-se do frio com a espessa cobertura lanosa de sua pele, e para se alimentar escava a neve à cata de vegetais secos. A lebre-sapato-de- neve também se adapta ao meio: possui patas alargadas, de modo a poder caminhar sobre a neve sem o risco de afundar. O mimetismo* protege muitas espécies de pássaros, mamíferos, herbívoros e insetívoros contra a ação de animais predadores.

V E J A  T A  M R F . M :  E c o l o g i a :  E c o s  sistema; Pólos.

Túneis

Os túneis ocupam um lugar importante na construção civil, em razão dos problemas técnicos de sua execução, e pelos fins práticos a que se destinam. Instalações subterrâneas para tráfego, condução de água e esgoto ou para mineração levaram ao desenvolvimento de métodos mais aperfeiçoados de construção, alcançando-se, no setor, elevado grau tecnológico.Por suas características dimensionais, os túneis costumam ser classificados em largos e curtos; de seção grande, média e pequena; de boca unica, de duas ou mais. Segundo a localização, podem ser subterrâneos ou subaquaticos; e, de acordo com suas finalidades, classificam-se em túneis de comunicação aérea, rodoviária, ferroviária, de aproveitamento hidráulico ou utilização industrial.
Primeiro passo; 
conhecer a rocha

Dos problemas que envolvem uma perfuração subterrânea, cabe papel de primordial importância ao conhecimento das rochas*. Esse ponto é decisivo para a segurança dos trabalhadores, viabilidade do traçado, dimensionamento, prazo de execução e orçamento do projeto. Em qualquer trabalho de escavação na rocha, a perturbação causada ao estado de tensão primário é m uito grande; p ortanto , quanto
mais dados forem reunidos sobre a

formação geológica do local a ser perfurado, tanto mais previsível serã o novo estado de tensão produzido; e o comportamento da rocha, ao executar-se o projeto, não trará surpresas.Quando as obras de escavação subterrânea ainda não assumiam grande envergadura, os estudos geológicos não mereciam senão um papel secundário no esquema geral do projeto. Mas à medida que foi se tornando necessária a abertura de grandes túneis (como os de São Gotardo e Simplon, entre a Itália e a Suíça), percebeu-se a importância fundamental dos estudos geológicos preliminares. Uma conclusão de vital significado resultou da construção do túnel de São Gotardo: a estrutura de uma obra subterrânea subordirta-se às condições do subsolo.Somente uma investigação exata e prévia das características da rocha, mediante medições e ensaios no local e em laboratório, permite determinar com precisão as condições estáticas durante e depois da escavação. Trata-se, em primeiro lugar, de verificar as propriedades mecânicas da rocha: módulo de elasticidade, coesão, ângulo de atrito interno, etc.Os valores obtidos nessas pesquisas são empregados para o cálculo estático ou para o procedi
mento analítico, através, por exemplo, do Método de Elementos Finitos (MEF), com programarão de computador ou por intermedio de fotelasticidade.

O raio laser no túnel
O  m éto d o  c o n v en c io n a l de per

furação ou escavação de túneis

ainda lança mão de explosivos para abrir caminho na rocha. O uso correto desse material, no entanto, é de vital importância.A escolha do explosivo depende do tipo de rocha, da situação e do ambiente. Os explosivos à base de pólvora sãotadequados em galerias de rocha macia; as rochas semidu- ras requerem explosivos gelatinosos, enquanto as rochas duras se fragmentam melhor com o emprego de explosivos à base de uma mistura de dinamite e gelatina.As formações rochosas temporariamente estáveis permitem o emprego de perfuratrizes conduzidas sobre carretas, em túneis de seção de cerca de 80 metros quadrados. Em aberturas de seção maior, é empregado o método de escavação com suporte: primeiro é escavada a calota superior do túnel, a partir de uma galeria que procede de ambos os lados, avançando em guarnições; em continuação, é revestida a abóbada e, em seguida, são escavados o núcleo central e a parte in ferior, com exceção das guarnições laterais, gue servem de suporte para a abobada. O método alemão e basicamente semelhante, mudando apenas a seqüência das zonas a serem trabalhadas.Outro tipo de perfuração emprega máquinas que perfazem toda a extensão do túnel ou galeria. São máquinas de custo muito elevado e de construção especial, pois são projetadas levando-se em conta, sobretudo, o tipo de terreno em que devem operar. Podem ser perfuratrizes de cinzéis rodantes montados num cabeçote ou equipadas com cabeçais porta-facas. Seu emprego c eco n o m ica m en te  v iável em  ro
chas suaves, cuja resistência varia
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de 2 000 a 2 500 quilos por centímetro quadrado; o sistema porta- facas é mais adequado para as rochas pouco duras.Essas técnicas permitem que seja executado totalmente o perfil do túnel projetado, mas é possível uma combinação entre o método convencional e o mecânico.
Na abertura de uma grande caverna, por exemplo, pode-se perfurar mecanicamente as galerias-pi- loto e de sondagem e efetuar o restante da escavação segundo os métodos convencionais. Nesse tipo de construção, assume particular importância a direção do percurso a seguir. Por esse motivo, quando máquinas perfuratrizes são usadas, emprega-se o raio laser* como indicador correto do traçado longitudinal.Um exemplo da utilização de técnicas combinadas é a abertura do leito do metrô de São Paulo. Os obstáculos e condições locais determinaram o emprego de diversos processos. Em certos trechos foi adotado o sistema “cut and cover”: o túnel é rasgado a partir da superfície do solo e em seguida tampada a parte superior. Outros trechos exigiram a perfuração subterrânea profunda; nesses pontos, máquinas shield abriram caminho vários metros abaixo de ruas e edifícios, sendo empregado, como guia de direção, o raio laser.Alguns tipos de túneis dispensam os problemas de explosivos, máquinas e raio laser. São os chamados “túneis de seção pré-fabricada”, destinados a funções muito específicas e cuja instalação só é viavel em determinados lugares. No Japão, uma via férrea atravessa o rio Tamagawa, nas proximidades de Tóquio, no interior de um túnel submerso, construído em seções pré-fabricadas. Outro exemplo é o túnel subaquático pré-moldado em concreto com argila expandida que transporta os esgotos da margem oeste do rio Pinheiros, na cidade de São Paulo, para a margem leste, onde está localizada a estação de tratamento.

O acabamento
O processo final da construção 

de um túnel é o revestimento das suas paredes_ internas. Como primeira proteção, aplicam-se tirantes na rocha, a fim de reter as partes soltas ou quebradiças e fixar a armadura delgada da capa de concreto lançado logo após a escavação. Em lugar dessa capa de concreto projetada como armadura podem ser aplicados segmentos pré-fabricados ou perfis metálicos.Durante a escavação surgem dificuldades especiais, em virtude de pressões laterais, material esponjoso, infiltração de água, etc. Isso pode ser superado mediante a adequada colocação de escoramentos de ferro perfilado com chapas espe ciais, injeções profundas de concreto para emprestar consistência ao material esponjoso e desvio das águas. O emprego de congelamento de áreas saturadas de água é um procedimento raro.O revestimento e a consolidação das galerias dos túneis, após a per furação. destinam-se à proteção C e rto s  tre c h o s  do le ito  de um  tú n e l e x ig em  p erfu ração  p ro fu n d a ; nesse  
caso, utiliza-se raio laser para indicar a direção. (M etrô . São Paulo.)

dos trabalhadores, e a evitar o afrouxamento progressivo da rocha, que ocorre sempre a partir da boca para o interior da montanha. Na ocorrência de rochas esponjosas, esse procedimento é vital.
Dois túneis modernos

Em 1969 foi iniciada a abertura, sob os Alpes suíços, do maior túnel rodoviário do mundo, com 16 quilômetros de comprimento e 80 metros quadrados de seção, ligando as localidades de Goscheren (Suíça) e Airolo (Itália), visando a complementar as comunicações entre os dois países. O projeto previu a abertura de dois poços de ventilação e um túnel ventilador paralelo ao túnel principal. A largura da pista interna é de 7,8 metros e a altura livre para veículos, de 4,5 metros. O túnel de segurança, por sua vez, tem uma seção de aproximadamente 6 metros quadrados, com altura de 3,1 metros e largura de 2,6 metros.Outra obra em que se empregou tecnologia das mais avançadas é o Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, dividido em duas galerias de 69 e 83 metros quadrados de seção e 1 560 metros de comprimento. Adequadas técnicas de perfuração e contenção de rochas e o emprego de equipamentos concebidos na própria obra, nos trabalhos de concretagem, colocam esse túnel entre as obras mais importantes da engenharia brasileira.

VEJA TAMBÉM: Construção; Engenharia C ivil; R o ch a s; Topo
grafia.

A construção com eça com a abertura de um buraco; depois, m ontam -se a arcada de sustentação, as fôrm as para 
o cim ento arm ado, e executa-se a concretagem  de um arco inverso. No final, a preocupação é paisagística.
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W0 3 forma politungstatos e tungs- tatos do tipo Na, WO, (que se transforma em ácido H2W 0 4 pela adição de ácido forte).Em seus minérios, o tungsténio aparece na forma de volframita —  tungstatos de ferro e manganês —  ou de scheelita (C aW 04). Nesta, sua extração inicia-se pelo tratamento dos concentrados com carbonato de sódio a temperatura elevada, ocorrendo a reação CaWO, +  N ajC O j^ C a O  +  N a 2W 0 4 +  CO ,. Dissolvida em água e depois purificada, a solução de Na^WO,, e tratada com acido clorídrico quente contendo ácido nítrico e ni- trato_ de sódio, que provoca a formação de um precipitado compacto de ácido túngstico H}W O., facilmente filtrado e que, apos calcinação (entre 500° C e 800°C),origina o óxido W 0 3, de alta pureza. Esse óxido pode ser reduzido por carbono* ou hidrogênio*. No primeiro caso, consegue-se um metal menos puro, contaminado por carbono, o que restringe suas aplicações; no entanto, serve para a obtenção do carbeto de' tungsténio, matéria-prima do “metal duro”, usado sobretudo em ferramentas de corte, empregadas na usinagem de metais de alta dureza, como na forma de brocas para perfuração.O tungsténio entra tambem na composição de ligas não-ferrosas à base de níquel* ou cobalto, com grande resistência a altas temperaturas e por isso utilizadas, por exemplo, na indústria de aletas e turbinas de aviões a jato. Usam-se ligas de cobre-tungstênio e prata- tungstênio em contatos eletricos submetidos a grande número de ciclos de abertura e fechamento de circuito, como platinados de motores a gasolina.

Na forma pura é utilizado sobretudo como filamentos de lâmpadas 
e de válvulas* termiônicas, além de ânodos de ampolas de raios* X.

Crômio e molibdênio
O crómio é o mais abundante do subgrupo (ponto de fusão 1 875°C e densidade 7,19 g/cm 3). Cristaliza com estrutura cúbica de corpo centrado e é pouco reativo a temperaturas normais: somente em temperaturas elevadas é . atacado por outros elementos. É resistente à maior parte dos ácidos, exceto o clorídrico.Sua principal fonte de obtenção é a cromita, um óxido duplo de ferro +  2 e crômio +  3 (Fe0.C r20 ,) ;  aparece também em outros minérios, como a uvarovita (silicato de crômio e cálcio). A redução direta da cromita produz uma mistura de ferro e crômio, empregada na fabricação de aços inoxidáveis (com cerca de 30% de Cr) e aços bastante duros e resistentes (com pouco crômio). O crômio em altos teores torna o aço inoxidável, devido à formação de uma película de óxido de crômio fortemente aderente que protege a liga contra a corrosão.Para se conseguir crômio puro, o minério é oxidado, e o K2Cr0 4 é reduzido por meio de alumínio (aluminotermia). Extremamente resistente à corrosão, o crômio é usado em revestimento de metais, para que eles não percam o brilho devido à oxidação. Quando aquecido, o crômio absorve até sessenta vezes seu volume de hidrogênio.Os estados de oxidação mais abundantes de seus compostos são +  2, +  3, +  6 ; em meio ácido, têm-se o íon cromoso Cr2+, o crô-

mico Cr3+, e o dicromato 
(Cr20 7)2~, correspondente ao estado +  6 ; em meio básico, apresen
tam-se o precipitado Cr(OH)2, 0 íon cromito (CrO,) e o cromato (C r04)2- .

Descoberto em 1781 pelo sueco Hjelm, o molibdênio tem seu nome derivado do grego molybdos, (“chumbo”). Seu ponto de fusão é muito elevado (2 610° C) e sua densidade, de 10.22 g/cm 3 , pouco menor que a ao cnumboT
Sua principal fonte na natureza é um mineral azul, a molibdenita (MoS2), semelhante à grafita*. Esse sulfeto é oxidado a M o 0 3; este, depois, reduz-se ao metal puro, por aquecimento com hidrogênio.Usa-se molibdênio em baixos teores para aumentar a tenacidade dos aços de baixa liga e como endurecedor dos aços-ferramenta pela formação de carbeto de molibdênio. Nessa aplicação o molibdênio é introduzido na forma de ferro- molibdênio com aproximadamente 60% de Mo. Na forma pura é utilizado como resistência em fornos elétricos e em válvulas termiônicas e ampolas de raios X. Apresenta-se mais freqüentemente no estado de oxidação +  6 ; é o caso do M0O3, óxido ácido, bastante solúvel em soluções básicas, formando molib- dato (M oO ,)2~. Q sulfeto de molibdênio (MoS2, conhecido comercialmente como M olykote) é empregado em lubrificação, dada sua estrutura em camadas, como a grafita.

VEJA TAMBÉM: A ço; Elementos, Classificação Periódica dos; Liga Metalica; Metais Preciosos; Metalurgia.

A w olfram ita (m istura de tungstatos de ferro e manganês) é uma das princi- 
pais fontes de obtenção do tungsténio, cujo carbeto é m atéria-prim a para 
a fabricação do "m eta l duro” , utilizado em  ferram entas de corte.

Tungsténio, 
Subgrupo do

O subgrupo ao gual pertence o tungsténio õu volfrâmio (W) inclui também o crômio (Cr) e o molibdênio (Mo), todos elementos metálicos, de ponto de fusão elevado e grande resistência á corrosão, além de_ alta dureza e pequeno volume atômico.O tungsténio (do sueco: Tung =  pesado; e sten =  pedra) possui número e peso atômico 74 e 183,86 respectivamente. Apresenta o mais alto ponto de fusão de todos os me
tais (3 41Ó°C) e grande densidade (19,3 gramas por centímetro cúbico). Sua resistência mecânica aproxima-se da do aço* temperado (110 a 180 quilogramas-força por milimetro quadrado, dependendo se está ou nao encruado). Foi isolado pela primeira vez em 1783 pelos irmãos d’Elhuyar.Metal* relativamente inerte, o tungsténio forma compostos onde pode ter números de oxidação de 2 a 6 (sendo este último p de maior importância química). A temperatura ambiente, resiste ao ataque de ácidos e álcalis comuns; é geralmente dissolvido em uma mistura de ácidos fluorídrico e' nítrico concentrados. A temperaturas bem elevadas, reage com todos os gases, com exceção dos gases nobres. Reage com carbono a temperaturas superiores a 1 400° C, formando os carbetos WC —  de elevada dureza, próxima à do diamante —  e W2C. Na presença de álcalis, seu óxido
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S U M Á R IO

Localização: norte  da África 
Limites: M ar M editerrâneo (N e NE): 

Líbia (SE); Argélia (O)
Superfície: 163 6 1 0  k m 2 
População: 5 377 0 0 0  hab. (est.

1972)
Cidades principais:

Túnis (capital, 8 0 0  0 0 0  hab.): Sfax 
(2 50  0 0 0  hab.); Bizerta (1 00  0 0 0  
hab.); Susa (85  0 0 0  hab.)

Id iom as: árabe (o fic ia l):francês 
Religiões: islam ism o (98%  da pop.);

judaísm o; cristian ism o 
Portos principais: Túnis-La Goulette, 

Bizerta, Susa, Sfax 
Aeroporto principal: A ovina , p ró 

xim o de Túnis 
Rodovias: 10 4 8 3  km 
Ferrovias: 2 305  km 
Unidade m onetária : d inar

Como o mais importante centro da civilização do norte africano, o célebre reino de Cartago (situado no atual território da Tunísia) não poderia deixar de despertar a ambição dos romanos. As sucessivas expedições que empreenderam para conquistá-lo resultaram, na segunda metade do século II, em sua ocupação e na transformação em capital da província romana da África*.Com a queda da Roma* Antiga diante das invasões bárbaras*, Cartago acabou subjugada pelos vândalos, no século V. Menos de cem anos depois, no entanto, os conquistadores se viram obrigados a abandonar a cidade, diante das forças enviadas pelo Império Bizantino*, que então passou a domi- ná-la. A sucessão de invasores culminou no século VIII com a chegada dos árabes*, que rapidamente avançavam por toda a faixa do norte da África.Durante a Idade Média, a Tunísia transformou-se no centro de onde o_ poder político dos árabes e a influência do islamismo* irradia- vam-se para o sul, buscando o coração do continente; para o ocidente, na conquista de novas fronteiras; e para o norte, cruzando o Mediterrâneo*. Mas na série de derrotas que os árabes sofreram na Espanha*, culminando com sua expulsão da península Ibérica, o território tunisino caiu em poder de Carlos* V (1535). A dinastia reinante apelou para os turcos (então senhores do Mediterrâneo), que afastaram os espanhóis em 1574, convertendo a Tunísia em província de Constantinopla.A ocupação turca consolidou-se e no século XVII o país era administrado por governadores nomeados por Constantinopla. No século A  m aio ria  da p o p u la ção  tu n is in a  c o n c e n tra -s e  n a  fa ix a  lito râ n e a  seguinte, turcos de origem cretense norte-orienta l, onde se localiza o m ovim entado porto de Susa.

O reino de Cartago —  parte da atual Tunísia —  foi o mais destacado centro de civilização da África do Norte.
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Continuam  ainda visíveis alguns traços deixados pela colonização francesa.

Habitações construídas com barro são comuns nas aldeias tunisinas. Numerosos habitantes do país conservam trajes e costumes tradicionais.

proclamaram-se soberanos hereditários, prestando fidelidade ao sultão de Constantinopla. Seus descendentes permaneceram no poder mesmo depois que a Tunísia se tornou protetorado francês, em 1881, perdendo o trono apenas em 1957, com o triunfo do movimento de independência e a proclamação da República.
O caminho da independência

Os sentimentos anticolonialistas, que em princípios do século X X  já estavam disseminados na maioria das colônias da região, materializaram-se na Tunísia com a fundação do Partido Jovem Tunisino, em 1907. Este cresceu com o Destour (Partido Constitucional), organizado depois da Primeira* Guerra Mundial, e assumiu decisiva importância com o surgimento do partido ativista e separatista Neo-Des- tour, na década de 1930. Sob a liderança de Habib Bourguiba (1903- ), o movimento encabeçou a luta pela independência, que foi finalmente alcançada em março de 1956, culminando com a proclamação da República, no ano seguinte.Segundo a Constituição promulgada em 1959, a chefia de Estado e ocupada por um presidente; a

carta previu ainda uma Assembléia Nacional de noventa membros, eleitos por sufrágio universal, para um mandato de cinco anos. Habib Bourguiba foi eleito (e reeleito várias vezes) presidente da República, tornando-se vitalício a partir de .1974.
A Tunísia forneceu ajuda à Argélia* em sua luta contra a dominação colonial francesa. Em 1961, uma tentativa de bloqueio pelas forças tunisinas à base naval de Bi zerta desencadeou sangrenta represália por parte dos franceses, resultando na morte de numerosos cidadãos tunisinos. Finalmente, em1963, a base foi evacuada. No ano seguinte, o governo da Tunísia estabeleceu o confisco de todas as terras pertencentes a estrangeiros; essa medida teve como resultado a suspensão da ajuda econômica por parte da França e a retirada dos subsídios de exportação fornecidos anteriormente.No contexto do mundo árabe, o governo de Habib Bourguiba defende um socialismo* moderado (que procura aplicar em seu país) e no plano internacional alinha-se ao lado das nações do Terceiro Mundo.
Em 1973, a notícia de uma iminente fusão entre a Tunísia e a Líbia* surpreendeu a opinião pú

blica mundial. Contudo, sérias dificuldades interpuseram-se no caminho dessa decisão, impedindo que ela se concretizasse. 0  presidente tunisino, por sua vez, afirmou em princípios de 1974 que a prioridade política de seu governo era a rea- proximação dos povos do Magreb.
A benéfica influência 

do Mediterrâneo
O território da Tunísia apresenta características mediterrâneas ao norte e a leste, onde é recortado por três grandes golfos: de Túnis, Hammamet e Gabes. A região cen- tro-ocidental, que penetra pelo interior do continente africano, sofre as influências de um clima muito seco, sendo coberta por estepes e desertos.A cadeia dos montes Atlas, que procede do Marrocos e corta o território argelino, penetra pela fronteira ocidental da Tunísia, subdividida em duas formações: Atlas telliano e Atlas saariano. Suas altitudes diminuem progressivamente à medida que se aproximam do litoral. O Atlas saariano constitui uma espécie de espinha dorsal do território. Nele se ergue o ponto culminante do país, o Djebel Chambí, com 1 544 metros.
Embora modesta, a rede hidro

gráfica forma um conjunto de boas vias de penetração para o interior. A principal delas é representada pelo curso do rio Medjerda, com cerca de 370 km. Depois de buscar suas nascentes nas montanhas da Argélia, o maior rio do país recebe diversos afluentes, como o Melleg, Tessa e Siliana. Junto à fronteira argetina estendem-se grandes depressões, que favorecem a formação de lagos salgados, como o Chott Djerid, Gharsa e Fedjedj.Segundo o clima e a vegetação, a Tunísia pode ser dividida em três regiões distintas: Tunísia telliana ou Tell, Tunísia estépica e Tunísia mediterrânea ou Sael.A primeira ocupa,a parte setentrional do território. É úmida e parcialmente coberta de florestas. Suas bacias fluviais oferecem excelentes condições para o cultivo da parreira e da oliveira.A Tünísia estépica é dominada pelas estepes, com desigual repartição das chuvas, o que justifica sua subdivisão em três áreas: a alta estepe, do planalto de Gamuda; a baixa estepe, da região do Kai- rouan; e a estepe saariana, que aparece ao sul de Gafsa, próxima ao Chott Djerid.A Tunísia mediterrânea ou Sael guarda algumas características das 
outras duas regiões e estende-se



junto ao litoral, formando uma estreita faixa de terras arenosas e su bestépicas, mais chuvosa ao norte e mais seca ao sul. onde é plantada a oliveira.A população da Tunísia, embora apresente uma densidade média de 38 hab./km2, não se distribui de maneira uniforme pelo país. Em 
sua maior parte, essa população se aglomera ao norte, na faixa oriental, onde se verificam concentrações de mais de 60 hab./km2, chegando a 100 hab./km2 nas zonas mais densas. Á partir da década de 1960 foi promovido o deslocamento de alguns contingentes para o interior do país, tendo em vista o melhor equilíbrio na distribuição demográfica.

Mistura de berberes e árabes
Falando a língua árabe, mas conhecendo perfeitamente o idioma francês, a população da Tunísia é constituída, em sua maior parte, pela mistura de povos berberes (mais antigos na região) e árabes (chegados com a expansão islâmica), quasç todos adeptos do isla- mismo. Apenas uma pequena minoria pratica o cristianismo* ou o judaísmo*.Túnis_—  capital e principal centro econômico e cultural do país —  situa-se entre os rios Medjerda e Miliane, numa zona de transição entre o Sael e a faixa mediterrânea setentrional, e próxima da região das estepes, que se estendem para o sul. Por causa de sua estratégica localização, Túnis constitui um traço de ligação entre a Argélia e a Líbia.A capital da Tunísia possui a cidadela característica dos centros urbanos árabes —  o Casbah — , bem como o bairro árabe —  M e

diria. Seu centro comercial conserva quarteirões típicos —  suks com ruas estreitas e muitas vezes cobertas, onde as mercadorias são vendidas nas próprias calçadas. Os estrangeiros vivem em bairros de formaçao recente: no Belvedere, os franceses; nas Pequenas Sicílias, os italianos; e nos guetos, os judeus. Os subúrbios da parte oriental abrigam as maiores indústrias do país. Possui também um movimentado porto. E sua uni

versidade, no mundo islâmico, só é superada pela do Cairo*.
Recursos escassos

Da área total do país, pouco mais de 9 milhões de hectares são aráveis; destes, apenas a metade é cultivada. Dentre os produtos agrícolas, assume grande importância a uva, <jue cobre vastas extensões nas regiões de Túnis e Grombalia. As oliveiras ocupam grandes áreas nas mesmas regiões.Quanto aos cereais, destacam-se o trigo, a cevada e a aveia. São cultivados ainda o fumo, a batata, diversos tipos de leguminosas (feijão, ervilha, lentilha), a tâmara e frutas cítricas. Os recursos florestais possibilitam a extração de um razoável volume de madeira, sobretudo para exportação, além de cortiça.A pecuária é modesta. O rebanho principal é o de ovinos, seguido pelos de caprinos, bovinos, dromedários e eqüinos.O subsolo da Tunísia contém depósitos praticamente inesgotáveis de fosfato. Guarda também abundantes reservas de minério de ferro, de elevado teor. Foram localizados ainda chumbo, zinco, mercúrio, manganês, cobre, pirita e sal. O gás natural é explorado desde 1954.A insuficiência de recursos energéticos, como potencial hidroelétrico, carvão, petróleo (que, descoberto em 1964, revelou alguma possibilidade de aproveitamento comercial), limitou o desenvolvimento industrial até o início da década de 70. A partir desta época, um plano elaborado para incrementar o desenvolvimento industrial do país começou a apresentar resultados positivos. Em 1975, estavam em desenvolvimento uma grande indústria siderúrgica, fábricas de produtos químicos, têxteis e papel. Os novos ramos agregaram-se aos que já existiam, ainda que incipientes: unidades de transformaçao de produtos agrícolas e pesqueiros, de extração e transformação das riquezas minerais, como fosfato, ferro, chumbo e zinco.

VEJA TAMBÉM: África; Argélia; Argélia, Guerra da; Colonialismo.

Tupi-guarani

Os idiomas indígenas falados no Brasil distribuem-se em numerosas famílias lingüísticas, subdivididas em línguas, e estas, por sua vez, geralmente em diversos dialetos* (formas pouco distanciadas, cujos falantes entendem-se sem grande dificuldade). A exemplo das famílias karaib e aruak, representadas em vastas extensões territoriais, o tupi-guarani abrange populações espalhadas desde o norte do rio Amazonas até o Paraguai, penetrando ainda na Argentina (região de Corrientes) e no leste boliviano. A designação tupi-guarani obteve ampla aceitação a partir das primeiras fontes de seu estudo: as gra máticas tupi de Anchieta* e Figueira (respectivamente de 1595 e 1621) e a obra sobre o guarani que Montoya (1583-1652) publicou em 1640.
Tupi e guarani são dialetos de uma mesma língua: o primeiro era falado nas costas brasileiras à época do descobrimento, e o se-

gundo existe no Paraguai e em re-
A cultura da uva representa uma das mais importantes fontes de riqueza. giões vizinhas.

O dialeto brasileiro, extinto, é também chamado de “tupinambá”, reservando alguns pesquisadores o nome “tupi” para a família lingüística correspondente.No trabalho de classificação genética da família tiveram especial destaque o lingüista tcheco Chest- mir Loukotka (1895-1966) e o brasileiro Aryon D. Rodrigues. Muitas questões, porém, permanecem em aberto, nesse campo.
Che rúba, che ru

Por volta de 1600, um índio do Rio de Janeiro, após alguma adaptação, não encontraria dificuldades para se comunicar com um guarani do Paraguai: apesar da distância geográfica <jue os separa, o tupi e o guarani sao meras formas dialetais cujas diferenças não se encontram propriamente no vocabulário ou na estrutura gramatical, mas em determinadas características fonéti
cas. Dessa forma, a palavra tupi abá (“homem”) era e continua a ser avá  em guarani (mudança entre b e v); ao termo tupi oso  (terceira pessoa do verbo “ir”), corresponde ohó em guarani (mudança entre s e consoante aspirada); a expressão che rúba (“meu pai”, em tupi) apa-
rece em guarani como che ru
(forma abreviada).

O tupi-guarani abrange povos do Brasil, Paraguai, Argentina e Boiivia.
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Gram áticas de Anchieta e Figueira: primeiros estudos do tupi-guarani.

I I S B O A .
NaOfficinadc M IG U EL DESL ANDES,Na Rua da figueira, Anno 1687,

C m  io d tu ^ s  hçívças m c e f i t r w ,

A R T E
D E

GRAMMATICA
D A  L I N G U AB R A S Í L IC A ,

Do P. ta is  Figueira, ThcoUgo d* 
Cúinpãübií de JESVS.

Existem várias fontes para o estudo do tupi e do guarani antigos, além das primeiras gramáticas, muito embora se saiba que os melhores conhecedores dessas línguas não tenham, no passado, transmitido textos extensos ouvidos dos próprios indígenas.José de Anchieta escreveu em tupi poesias e peças teatrais de catequese; e, no entanto, esse material deve ser analisado lingüisticamente com certas reservas. Igual cuidado é necessário ter ao aproveitar os dados fornecidos pelos primeiros viajantes, como Jean de Léry (1534-1611). Data de 1621 um bom Vocabulário da Língua Brasílica, de autor desconhecido, e conservado em manuscrito até 1938, época em que Plínio Ayrosa (1893-1961) o editou. Antonio Ruiz de Montoya publicou em 1639, um ano antes de sua gramática, um vocabulário guarani, rico em informações lingüísticas. O guarani moderno conta com valiosos trabalhos lingüísticos, bem como textos da literatura popular do Paraguai, país no qual a maio-

T ra n s m itid a  o ra lm e n te , a líng ua  
m anteve-se através das gerações.

ria dos habitantes fala o idioma indígena.
Uma grande família

Há dezenas de outras línguas da família tupi-guarani. Constituem exemplos o nheengatu, derivado do tupi e desenvolvido na região amazônica como “língua franca” entre tribos diversas (falado também por habitantes não indígenas, foi alterado pelo contato com o português); o kamaiurá e o auetõ, da região do Xingu, registrados por Karl von den Steinen em fins do século XIX ; o tapirapé, também do Brasil central; o tenetehara, cujos dialetos (o guajajara e o tembé) são falados no Maranhão; o mundu- ruku, ao sul do rio Amazonas, com influências não-tupi; o oiampi, ao norte do mesmo rio; o siriono, falado na Bolívia, como também o guaraio que é bem distinto e considerado um dialeto guarani.Foneticamente, as línguas da família possuem aspectos que causam dificuldades ao falante do português, sobretudo uma vogal central de pronúncia fechada e uma oclusão glótica (glottal stop). Quanto à estrutura, empregam pos- posições (e não preposições, como faz o português), e o genitivo é formado pela simples justaposição de dois substantivos, com o “possuidor” em primeiro lugar (Maria jagw a  =  o cachorrro de Maria). Outras características estruturais são a existência de duas formas de plural na primeira pessoa dos verbos e pronomes (jajuká =  “nós todos matamos”, e rojuká =  “ nós outros matamos”), e a diferenciação obrigatória quanto à posse em relação a uma terceira pessoa (M aria ojuká ojagwá =  “ Maria mata seu próprio cachorro”, e Maria ojuka ijagwá = “Maria mata o cachorro de outrem”).

V EJA  T A M B É M : A m érica ; índios  
Brasileiros; Língua.

Tupinambá

O termo “tupinambá” designa os indígenas que ocupavam a costa brasileira no século XVI. No início da colonização portuguesa, encontravam-se em processo de expansão e dominavam desde a região amazônica até Cananéia, tendo expulsado outras tribos para o interior.Ora cooperando entre si, ora enfrentando-se, subdividiam-se em grupos que falavam dialetos tupi e apresentavam grandes semelhanças culturais. Tal uniformidade de costumes permite que se lhes atribua uma unica designação, embora existam nomes para identificar vários subgrupos. Sugere ainda que sua expansao era relativamente recente quando chegaram os europeus, tendo se originado de um núcleo comum.Foi, portanto, com índios aguerridos que os portugueses travaram os primeiros contatos; mas estabeleceram relações amistosas baseadas em relações comerciais. Mais tarde, incentivaram as lutas inter- tribais para dividi-los e dominá-los.A penetração dos franceses no litoral brasileiro complicou esse tipo de relação, e a aliança com os indígenas passou a ser o instrumento político dos europeus para consolidar sua dominaçao. As confedera ções indígenas, protegidas pelos

franceses, dificultaram a colonização portuguesa em várias regiões.Apesar de lutarem durante muito 
tempo para manter seus territórios, os Tupinambá foram sendo desalojados da costa e das regiões mais férteis de seu habitat* pelos colonizadores, o que teve efeitos letais para a cultura nativa. Segundo o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes (1920- ), “os indígenas precisaram tentar migrações mais extensas, abandonando as terras do Rio de Janeiro e da Bahia. Os grupos tribais tupi que se fixaram no Maranhão, no Pará e na ilha de Tu- pinambarana tiveram posteriormente o mesmo destino. Em todos esses lugares, os que persistiram em contato com os brancos foram exterminados lentamente. Por isso, em meados do século XVIII, sobreviviam apenas algumas centenas de Tupinambá em todas as áreas mencionadas, sob domínio dos portugueses. Os demais penetraram profundamente pela hinterlândia brasileira, sem deixarem após si rastos históricos consistentes ’.A colonização portuguesa se fez, pois, sem encontrar resistência cultural dos primitivos habitantes, os quais não possuíam uma organização sócio-política suficientemente complexa para ser aproveitada como instrumento de dominação, tal como aconteceu em outras regiões da América Latina. Quando os espanhóis subjugaram'o império inca, mantiveram sua dominação através de quadros governantes nativos. No Brasil isto não aconteceu.

As lutas intertribais dos Tupinam bá facilitaram  a colonização lusitana.
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Entre os indígenas brasileiros, o preparo das bebidas, como o cauim , era atribuição específica das mulheres.

em parte porque a organização dos grupos tribajs não permitia tal tipo de dominação. Os Tupinambá dividiam-se em aldeias ou grupos locais que formavam unidades políticas capazes de agrupar-se ou separar-se segundo os interesses de momento. Muitas vezes, as alianças tinham a finalidade específica de levar a cabo uma expedição guerreira, desfazendo-se depois.Cada aldeia compunha-se de um conjunto de malocas que abrigavam várias famílias nucleares aparentadas entre si. A maloca era uma grande casa retangular, sem limitações internas, na qual conviviam várias gerações e onde cada núcleo familiar tinha uma área mais ou menos delimitada. O nú mero de habitantes de cada maloca era variável: segundo os cronistas da época, nelas viviam de cinqüenta a duzentas (ou mais) pessoas. As aldeias, por sua vez, eram compostas de quatro a sete malocas. Essas-unidades de vizinhança tinham importante papel na organização da aldeia, pois eram agrupamentos de parentes, liderados pelos mais velhos, aos quais se devia obediência.
Entre os Tupinambá, o casamento era polígino (um homem podia ter várias esposas) e os genros moravam na maloca do pai da mulher principal; essa instituição representava importante instrumento na mobilizaçao de guerreiros jovens e fortes que ficavam subordinados à autoridade do chefe da maloca, aumentando seu prestígio.Os Tupinambá tiravam sua subsistência do trabalho agrícola, da caça, da pesca e da coleta. Seu sistema de exploração dos recursos naturais mostra que possuíam técnicas perfeitamente adequadas ao meio ambiente e que era profunda a relação existente entre o aproveitamento social destes recursos e as formas de ordenação das relações humanas.Os gruposJocais decidiam sobre sua localização, e o movimento migratório constante era determinado principalmente pelo esgotamento dos recursos naturais de uma região. (As aldeias gozavam de certa estabilidade, mas as transferências se impunham quando o solo demonstrava esgotamento ou a caça se tornava difícil.) A nova localização era decidida pelo conjunto dos homens respeitados da comunidade, levando-se em conta sempre um jigoroso levantamento das con dições naturais da região escolhida. Os movimentos migratórios cobriam vastos territórios e explicam a necessidade e a freqüência das incursões guerreiras. Cada aldeia de

limitava e defendia seu domínio, dele expulsando os invasores.
A guerra era uma atividade nobre, na qual os homens adultos demonstravam sua coragem e recebiam, como recompensa pelas vitórias alcançadas, o reconhecimento e o prestígio. Os caçadores mais hábeis eram igualmente dignificados pelos membros da comunidade.Os grupos de idade e sexo ocupavam posições rigidamente hierarquizadas, com funções definidas, e aos velhos cabia a tarefa de tomar as decisões importantes. Os chefes

de maloca, os pajés e os comandantes das expedições guerreiras eram velhos de prestígio e sábios, chamados a resolver assuntos difíceis ou de interesse comum. Compunham o conselho de chefes e, por serem conhecedores da tradição, estavam aptos a decidir sobre a oportunidade das guerras, cerimónias, etc.Semelhante organização social, em que as unidades domésticas desempenhavam funções cerimoniais e econômicas e participavam (atra vés de seus chefes) do conselho da aldeia, decidindo comunitaria mente seus destinos, não oferecia

muitas possibilidades de ser absorvida pelos colonizadores europeus.Uma tribo dividida em aldeias relativamente auto-suficientes constitui uma unidade lingüístico- cultural em que os liames políticos são tênues. Reuniam-se em confederações para lutar contra os brancos, mas essas alianças só subsistiam enquanto perdurasse a guerra, e, isoladamente, nenhuma unidade teve condições de sobreviver nos novos habitats em que foi obrigada à se refugiar. As possibilidades de expansão dos Tupinambá frustra- ram-se desde que se iniciaram os contatos entre eles e os europeus,

cujas formas de organização social e técnica de exploração de recursos naturais (muito mais predatórias) interferiam diretamente no equilíbrio mantido pelos nativos entre suas formas de vida social e a exploração do meio ambiente.Por isso, os Tupinambá se refugiaram em áreas isoladas e sobrevi
veram em pequenos grupos independentes; a maioria deles, [)orém, desapareceu com a colonização.

VEJA TAMBÉM: Casamento; Família; Linhagem; Tribo.
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Preocupado com  a luz, Joseph M .T u rn e r rompeu com a paisagem tradicional. ("A  Arm ada de Aníbal Atravessa os Alpes sob uma Tem pestade de N eve".)

Turner

Joseph Mallord William Turner nasceu em Londres, em 1755. Desde garoto demonstrou inclinação à pintura, fazendo desenhos que o pai expunha na vitrina de sua barbearia. Aos doze anos, como aprendiz do gravador John Ra- pnael Smith (1752-1812), coloria gravuras; nessa época recebeu noções de perspectiva e aquarela. Estudou com Sir Joshua Reynolds* e seu enorme talento abriu-lhe as portas da Royal Academy (1789), para se aperfeiçoar.Aos vinte anos foi contratado por uma revista —  Copper Plate Magazine —  para fazer ilustrações. Seu trabalho consistia em viajar pelo interior da Inglaterra, retratando velhos castelos, abadias, catedrais, paisagens. Revelou-se um excelente aquarelista, preocupado sobretudo com os efeitos de luz.
Romântico

Apesar do processo de urbanização na Inglaterra, conseqüência da Revolução Industrial*, Turner continuou fiel à paisagem, característica que o consagrou como um dos últimos românticos ingleses. As

sim, quando, em 1796, expôs suas primeiras paisagens a óleo. foi recebido com sucesso. Em 1799, foi eleito membro da Royal Academy.O sucesso deu-lhe condições para viajar: em 1802, foi à França e à Suíça, pintando paisagens locais. (Influenciado provavelmente pelo trabalho que fizera para a Copper Plate Magazine, manteve o hábito de se deslocar em busca de paisagens ou motivos para trabalhar.)Em 1804, construiu atrás de sua casa, na Harley Street, uma galeria para expor permanentemente suas obras, transferindo-a depois para a Queen Ann Street.Em 1807, foi nomeado professor da Royal Academy, mas por causa de suas viagens só começou a lecionar em 1811. Dois anos depois, descobriu a arte de Wateau* e de Claude Lorrain*, e essa descoberta proporcionou-lhe uma revelação. Estudou profundamente a técnica deste, e propôs-se a ultrapassá-la. (A competição que estabeleceu com Lorrain foi tanta que em seu testamento deixou toda a sua obra ao patrimônio público, mas com a condição de que dois de seus quadros fossem sempre exibidos entre duas obras de Lorrain, na National Galery,para que o público pudesse compara-los.)Em plena maturidade artística, Turner dominou a técnica da aquarela de modo admirável e pesquisou incansavelmente as possibilida

des do óleo, experimentando misturas e tintas novas, o que explica a deteriorização de muitas de suas obras.Dessa época é a série Londres Vista de Greenwich (1809), que demonstra grande liberdade na difusão da luz e no tratamento do contorno das figuras.
Impressionista

Trabalhava sempre seus esboços ao ar livre, mas coloria em casa, confiando em sua memória e valendo-se de anotações minuciosas.Em 1819, fez uma longa viagem pela Itália, quando se familiarizou com Canaletto*. Dessa viagem surgiu uma nova fase, que se prolongou até 1840: a obsessão pela luz tomou conta de suas telas.Passou a pintar sobretudo marinhas ou paisagens com muita água, onde a luz podia se refletir. Mal compreendido por seus contemporâneos, foi chamado de “pintor do branco”. É dessa fase a Fragata Téméraire (1839), retratada no momento em que era rebocada após sua última viagem. Na tela de Turner, ela é de prata, está sobre um luminoso fundo de pôr de sol com a imensidão do mar refletindo a cena. A obra foi considerada “vistosa mas sem valor”. No mesmo período, expôs numerosas vistas de Veneza: paisagens de muita água e céu, que serviam de pretexto para iluminações feéricas refletidas.

Solteirão, amigo de John Rus- kin* —  que o incluiu no seu livro Modern Painters (Pintores M odernos, 1843) — , transferiu-se para Chelsea sob o nome falso de Mr. Booth, a fim- de afastar inoportunos. Os vizinhos julgavam-no um velho marinheiro aposentado e meio louco. Suas telas passaram a se constituir de vibrações de luz e movimento: pintava cataclismos cósmicos e interessava-se pelo conflito dos elementos.Os contemporâneos não o compreenderam, mas os impressionistas tiveram-no como um mestre, pois retratava (sobretudo a partir de 1840) o momento que passa e a “impressão” instantânea registrada pela retina.
Turner morreu em Londres (1851), deixando ao patrimônio nacional toda sua obra: cem telas acabadas, 182 inacabadas e mais de 19 000 desenhos e aquarelas. Para compor essa coleção, chegou a recusar vultosas somas, pois achava sua obra muito importante para ficar em mãos particulares. Considerava-se um “patrimônio artístico” : sempre que podia, comprava trabalhos que vendera quando jovem, para legá-los à nação. Segundo sua vontade, foi sepultado na Catedral de Saint Paul, ao lado de Sir Joshua Reynolds.

VEJA TAM B É M : Rom antism o.
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Turquia

S U M Á R IO

Localização: Ásia M enor, a sudoeste 
da Europa 

Limites: mar Negro (N); União S o
viética (NE); Grécia e Bulgária 
(NO); Iraque, Síria e mar M editer
râneo (S); Irã (L); m ar Egeu (O) 

Superfície: 7 8 0  576  k m 2 (Turquia 
asiática: 756  9 53  k m 2; Turquia eu
ropéia: 23  6 2 3  km 2)

População: 37 9 3 3  0 0 0  hab. (est.
1973)

Cidades principais:
Ancara (capital, 1 461 3 4 5  hab,); 
Istam bul (2 3 7 6  2 9 6  hab.); Izmir... 
(5 90  9 9 7  hab.); Adena (383  046  
hab.); Bursa (318  2 0 9  hab.) 

Idiom as: tu rco  (oficial), cirdo e árabe 
Religiões: is lam ism o (98,2%  da 

pop.), judaísm o e cris tian ism o 
Portos principais: Istam bul, Izmir, 

Samsum, S inop 
Aeroporto principal: Yesilkõy, em Is

tam bul 
Rodovias : 113 8 58  km 
Ferrovias: 9 831 km 
Unidade m onetária: lira

A Turquia asiática ou Anatólia é considerada uma das regiões habitadas mais antigas do mundo. No entanto, foi a Turquia européia, que os turcos anexaram a seu império (no século XV), gue serviu de lugar de origem de varias civilizações posteriores.
Em 667 a.C., os gregos fundaram Bizâncio, junto ao estreito de Bósforo, no local onde hoje se encontra a cidade de Istambul. Desde a realização da guerra do Pelopo- neso (na qual Esparta acabou derrotando Atenas, no fim do século V a.C.), Bizâncio ficou à mercê dos conquistadores que transitavam entre o Ocidente e o Oriente, através dos estreitos do mar Egeu. Em 196 d.C., os exércitos romanos alcançaram as muralhas bizantinas.A decadência da Roma* Antiga e as invasões bárbaras* deslocaram para a fronteira da Europa a capital do Império Romano.
No ano 330, o Imperador Constantino* reconstruiu a cidade e re- batizou-a, dando-lhe o nome de Constantinopla. Começavam, desse modo, os 1 123 anos do Império Bizantino*.Ao atingir sua curva descendente e apos resistir às investidas das hordas bárbaras e ao expansio- nismo árabe, Constantinopla foi fi nalmente cercada e tomada em 1453 pelo sultão turco Maomé II (1430-1481), o Conquistador. A partir dessa época floresceu o Império Otomano*.Durante a Primeira* Guerra Mundial, a Turquia participou do conflito ao lado das potências centrais. Com sua rendição, em 1918, Ao longo da costa egéia. as ruínas evocam  a antiga presença helénica.

os aliados ocuparam Constantinopla. Dois anos depois, o Tratado de Sèvres reduziu o império a um diminuto Estado, constituído pela metade setentrional da península da Anatólia. Os estreitos de Bósforo e Dardánelos foram neutrali
zados e, posteriormente, ocupados pelos aliados.O sultão Maomé VI (1861- 1926), último governante otomano, aceitou os termos do acordo, mas um movimento nacionalista de resistência, liderado por Mustafá* Kemal, rejeitou o acordo. Organizando um governo próprio em Ancara, Kemal declarou deposto o sultão em 1922, e repeliu uma ofensiva grega apoiada pelos aliados, na região ocidental do país.No ano seguinte, o tratado de Lausanne delimitou as atuais fron teiras da Turquia, exceto as da região de Alexandretta (Iskenderum), junto à fronteira da Síria*, definidas em 1939, por ocasião da independência desse país. O controle dos estreitos foi restituído ao governo turco em 1936.

Uma nova era
Em 1923, teve início a história da Turquia moderna, com a abolição do califado e a proclamação da República. Kemal, primeiro presidente, promulgou uma nova Constituição que nao só instituiu o sufrágio universal, como estabeleceu um poder legislativo formado por uma Assembléia Nacional.A árdua tarefa do novo manda tário consistiu em transformar a Turquia de sultanato oriental em

Constituída de numerosos povos e civilizações, a Turquia transform ou-se no século XX  numa república moderna.
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A Turquia é um país essencialm ente agropastoril. M as, a pecuária é pobre, 
predom inando os rebanhos de cabras e carneiros nos planaltos sem i-áridos.

República ocidental e moderna. Nesse programa, aboliu o isla- mismo* como religião de Estado e iniciou amplas reformas nos costumes sociais. O código islâmico foi substituído por uma legislação moldada nos sistemas judiciários europeus. Introduziu o alfabeto latino, mudou o nome de Constantinopla para Istambul (como era popularmente chamada) e transferiu a capital para Ancara.Kemal permaneceu na direção do país ate morrer —  em 1938 —  ocasião em que passou a ocupar a presidência o antigo primeiro-ministro do território turco, Ismet Inonu.Os sucessores de Kemal manti- veram-se no podej até o ano de 1950; nessa ocasião, Celal Bayar, líder do Partido Democrático, elegeu-se presidente, nomeando Ad- nan Menderes primeiro-ministro. O novo regime controlou a Turquia durante uma década, assinalada pela nacionalização dos setores básicos da economia, como as estradas de ferro, a energia elétrica, o carvão e a indústria siderúrgica. A industrialização tomou grande impulso, mas, a pretexto de sufocar atividades comunistas, o governo 
passou a adotar diversas medidas repressivas.Em maio de 1960, os militares tomaram o poder, destituindo o governo eleito pelo voto popular. Ce- mal Gursel, um rigido seguidor dos princípios de Kemal, assumiu a presidencia e governou em meio a um clima de grande agitação política até 1966, quando morreu.Durante o tempo de seu mandato, uma nova Constituição foi promulgada, estabelecendo a formação de um corpo legislativo com duas câmaras e atribuindo fortes poderes ao Executivo*. O Partido da Justiça, apesar de ocupar o governo desde 1965, é tutelado pelos militares, que controlam a vida do

país, assumindo papel vital no processo político.Assim, em 1971, na esteira de uma série de manifestações estudantis comandadas por líderes de esquerda, entremeadas de ações terroristas, as Forças Armadas exigiram a renúncia do primeiro-mi- nistro Suleyman Demirel. Decretado o estado de sítio, adotaram-se medidas drásticas de combate ao terrorismo. Em 1973, após a eleição de Fahri Korotürk para a presidência, pela Assembléia Nacional, os militares começam a ser deslocados do poder, desenvolvendo-se um processo de liberalização 
do regime. Ainda no final desse ano, novas eleições são realizadas, para pôr termo ao estado de exceção e à participação militar no governo. Sobe ao poder uma coalizão

do Partido Republicano do Povo (PRP) e do Partido da Salvação Nacional (PSN), com Bülent Ecevit (1906- ) como primeiro-minis- tro.Em 1974, eclode o conflito §re- co-cipriota. A Turquia intervem, pois Chipre* vinha sendo alvo de disputa entre gregos e turcos 
desde 1955.

Um território montanhoso
O território da Turquia é banhado pelas águas dos mares Egeu, Mediterrâneo e Negro e totalmente dominado por montanhas. Seu interior é formado por planaltos semi- áridos (Anatólia e Armênia), cujo acesso e dificultado pela existência de cordilheiras, como a dos montes Pontus, no norte, e Taurus, no sul.

Essas feições geográficas permi- iem distinguir cinco regiões naturais, a saber:
FAIXAS COSTEIRAS DOS MARES EGEU E MEDITERRÂNEO —  Depois de uma estreita franja de planícies, junto à linha marítima, o território se ergue, alinhando numerosas barreiras perpendiculares ao mar. Lagos e vales profundos dominam o interior desse relevo. Do ponto de vista agrícola, trata-se da região mais importante da Turquia, pois constitui o lugar apropriado para a cultura de cereais, algodão, oliveiras, parreiras, fumo e frutas. As encostas do Taurus guardam preciosa reserva florestal, em que predominam as coníferas.
MÁRMARA —  Tradicipnal passagem da Europa para a Ásia. através dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, é dominada pela grande concentração urbana de Istambul e numerosas cidades menores. A região é ondulada e uma de suas colinas foi ocupada na Antiguidade pela cidade de Tróia, imortalizada por Homero*. Mármara é também uma das áreas de mais antiga e variada habitação humana. Por isso, sua cobertura vegetal é quase toda artificial e agrícola. Além de se cultivarem produtos típicos da costa mediterrânea, cria-se o bicho-da-seda.
FAIXA BA NHADA PELO MAR NEGRO —  Estreita e comprida, estende-se aos pés das múltiplas cadeias do complexo montanhoso de Pontus. Embora chuvosa, a região conta com um clima mediterrâneo. Nas áreas não ocupadas por cultivos agrícolas crescem pinheiros, carvalhos, castanheiras e nogueiras, que alimentam a indústria de madeira. Nas proximidades de Eregli são exploradas minas de
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Tutela

Na A natólia. terra natal do povo turco, encontra-se Ancara. a capital.

O termo “tutela” é usado em vários ramos do direito* e mesmo na linguagem comum, com o sentido de controle das atividades e interesses de outra pessoa*. No âmbito do direito público, o instituto da tutela define o controle exercido por uma pessoa (o Estado) sobre outras pessoas (as autarquias) com o objetivo 
explicito de exercer influências em suas atividades.E, contudo, na área do direito privado que esse instituto jurídico possui grande relevância social, como no caso da tutela do direito civil (Artigos 406 a 445 do Código Civil brasileiro de 1916), que se destina a suprir a ausência, quer seja provisória ou definitiva, do pátrio poder.Quando, por qualquer dos motivos previstos no artigo 406 (perda ou suspensão do patrio poder t

morte ou ausência dos pais), desaparecer o pátrio poder, nomeia-se um tutor, que tem o encargo legal de proteger o menor e administrar 
seus bens.A tutela pode ser testamentária, legítima e dativa. Na primeira, a nomeação do tutor é feita por meio de testamento pelos pais, enquanto possuem o pátrio poder, e, na ausência ou incapacidade deles, por quem tenha a tutela. A disposição testamentária deve prevalecer, pois considera-se o juízo dos pais o mais apto a determinar quem deve cuidar do menor. No caso de tutela legítima, em que não há tutor assim nomeado, a lei atribui a tutela a parentes consanguíneos do menor (avós, irmãos, tios, nesta ordem). Na tutela dativa, em que não existe disposição testamentária e nem parentes consanguíneos, cabe ao juiz nomear pessoa idónea para cuidar dos bens do menor.

Garantias da tutela
O Código Civil, no capítulo referente a esse instituto jurídico, veda

carvão. As cidades de Samsum, Zonguldak e Sinop possuem portos movimentados.
ANATÓLIA —  Extenso planalto, forma uma bacia interior circundada de montanhas (Pontus, no norte, e Taurus, no sul), coberta por uma vegetação semi-estépica e pontilhada de lagos de água salobra (Tuz e Aksehir). De solo pobre, essa região é habitada sobretudo por pastores nómades que criam cabras e carneiros. Algumas indústrias produzem artigos de lã e tapetes. A Anatólia é a pátria do povo turco, por esse motivo o presidente Kemal fixou em Ancara a capital do país.
ALTIPLANOS ORIENTAIS —  Ficam junto às fronteiras com a Síria, Iraque* e República da Armênia (URSS). Em seus vales, correm os cursos superiores do Tigre e do Eufrates, que desembocam no golfo Pérsico. Além de um clima rude, elevados cumes (como o Ara- rat), e lagos salgados (Van) tornam a região hostil ao estabelecimento humano. Apesar disso, são numerosas as cidades e aldeias. No passado, essa região foi palco dos conflitos que opuseram os russos aos 

turcos.
Os lentos passos econômicos

A Turquia é um país essencialmente agropastoril, embora o progresso industrial tenha sido significativo, sobretudo depois da Segunda* Guerra Mundial. Cerca de 25% das terras são aráveis; nelas cultivam-se trigo, cevada, milho, centeio, aveia, arroz, algodão, fumo, beterraba, oliveiras, uvas e vários outros tipos de frutas (nozes, pistácias, amêndoas, figos), cuja produção, em grande parte, é industrializada e exportada.As reservas florestais compreen
dem apenas pouco mais de 13% da superfície total e, se não fosse um programa de reflorestamento posto

em prática a partir de 1950, essa proporção seria bem menor.A pecuária turca é pobre, em função principalmente da escassez de pastagens adequadas para o gado. Os maiores rebanhos são o ovino e o caprino, criados nos planaltos semi-áridos do interior. Existem também muitos búfalos, cavalos e camelos.Entre os principais_ recursos mi nerais da Turquia estão: carvão, li- nhita, ferro, cromo (cerca de 10% da produção mundial), cobre, manganês, estanho, zinco. Seu aproveitamento está pouco desenvolvido. As reservas de petróleo ainda não fornecem o suficiente para o consumo interno.A política de estaüzação da economia, posta em prática após a retomada do território, em 1923, nunca atingiu 100% em nenhum setor industrial, predominando apenas onde a iniciativa privada não tem demonstrado interesse. Em 1933, foi criado o Banco Sumer, com a finalidade de assumir o controle de diversos setores industriais e de criar e administrar outros. Em 1935, um novo banco, o Eti, surgiu para explorar recursos minerais e desenvolver a produção de energia elétrica.Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação do Banco de Desenvolvimento Industrial e com os financiamentos do Plano Marshall e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, a indústria ganhou impulso.O desenvolvimento industrial contou ainda com o apoio dos planos qüinqüenais, iniciados em 1963. O terceiro plano, iniciado em 1973, estabelece metas a longo prazo, visando a alcançar a renda de 1 500 dólares per capita no ano de 1995.

VEJA TAMBÉM: Bizantino, Im
pério; Oriente, Questão do; Otomano. Império. O tutor te m  o encargo legal de proteger o m enor órfão ou desamparado.
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a determinadas pessoas o exercício da tutela, em virtude de certas relações que tenham com os menores (os devedores do menor, seus inimigos e pessoas de reputação não ilibada). Desde que cabe ao tutor a administração do patrimônio do tutelado, a lei procura proteger os interesses deste estipulando cautelas e garantias. Por esse motivo, e tendo em vista que a tutela, em certo sentido, representa um ônus para o tutor, a lei admite a recusa do encargo, a qual deverá ser justificada por circunstâncias pessoais capazes de dificultar o exercício da tutela.Os dispositivos contidos no capítulo Da Garantia da Tutela, do Código Civil, procuram prevenir os riscos para a situação financeira do menor, no caso de má fé do tutor, exigindo deste não apenas certos requisitos pessoais, como também garantias reais ao exercício da tutela. Devido, porém, a seu rigor excessivo, as normas referentes às garantias caíram em desuso, pois, apesar  d a  lo u v á ve l in ten çã o  d o  le- 
gislador. o cumprimento de exigên

cias tão conflitantes com a realidade acarretaria a total inutilidade do instituto, já que ninguém se disporia a aceitar o ônus da tutela. O artigo 418 chega ao çonto de determinar que o tutor dê em hipoteca todos os bens necessários à garantia da tutela.
Deveres do tutor

O tutor tem as seguintes obrigações legais: administrar os bens do menor e representá-lo nos atos da vida civil, zelar por ele moral e materialmente (orientando sua educação, defendendo-o, alímentando-o, etc.) e prestar contas da tutela (mesmo que exista disposição testa- mentária em contrário).São causas da cessação da tutela: a maioridade do pupilo, restituição do pátrio poder, expiração do prazo da tutela, escusa legítima e remoção do tutor.

V E J A  T A M B É M :  A d o ç ã o ;  D e s 
quite e Divórcio.

S U M Á R IO

Localização: África oriental 
Limites: Sudão (N); Quênia (L); Tan

zânia e Ruanda (S); Zaire (0 ) 
Superfície: 2 36  0 36  km 2 
População: 10 8 1 0  0 0 0  hab. (est.

ONU de 1973)
Cidades principais:

Kampala (cap. 3 0  7 0 0  hab.): Jinja 
(52  509  hab.)

Id iom as: inglês (oficial): luganda e 
outros d ia le tos locais 

Religiões: cris tian ism o — ca tó licos e 
protestantes -  (cerca de 50%  da 
pop.): is lam ism o (cerca de 6%) e 
anim ism o 

Aeroporto principal: Entebbe 
Rodovias: 13 3 6 3  km 
Ferrovias: 5 8 6 0  km 
Unidade m onetária: sh illing

Uganda, um dos menores Estados da África oriental, localiza-se na linha do equador, entre dois ramais do Great Rift Valley, enorme fossa que corta o continente na região.Seu território, geologicamente homogêneo, resulta de recente vul- canismo, apresentando altitude média ao redor de 1 200 metros, com elevações abruptas que atingem alturas consideráveis.Assim, na fronteira com o Quênia*, está localizado o maciço do monte Elgon, com 4 321 metros, e, a oeste, o de Ruwenzori, cujos cumes chegam a ultrapassar a altura de 5 000 metros.
No Rift Valley ocidental estão os lagos Alberto e Eduardo e, ao sul, o lago Vitória, o maior da África e terceiro do mundo, com 69 000 quilômetros quadrados de superfície (na fronteira com a Tanzânia, ocupa 32 264 quilômetros quadrados do território ugandês).Uganda possui ainda numerosos cursos fluviais, com destaque para os dois braços do Nilo. O Nilo Vitória apresenta vários afluentes, dos quais o mais importante é o Kagera, considerado a fonte do Nilo.De clima quente e úmido, com variações mínimas de temperatura nas diferentes épocas do ano, Uganda apresenta um índice plu- viométrico que oscila entre 1 000  e 1 400 milímetros anuais.Aproximadamente 6% de seu território são cobertos pela floresta equatorial, com predominância das savanas nos planos inferiores. Nas regiões lacustres, destaca-se uma vegetação típica formada por papiros, ninfáceas e canas.

História recente
Os colonialistas europeus chegaram à região na segunda metade do século X IX. Nessa época, o país era dividido em quatro reinos (Bu- nyoro-Kitara. Buganda, Toro e An- kole) e ao norte viviam numerosas

A Uganda tem  se empenhado em  m elhorar e desenvolver sua agricultura.


