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a determinadas pessoas o exercício 
da tutela, em virtude de certas rela
ções que tenham com os menores 
(os devedores do menor, seus inimi
gos e pessoas de reputação não ili
bada). Desde que cabe ao tutor a 
administração do patrimônio do tu
telado, a lei procura proteger os in
teresses 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 justi
ficada por circunstâncias pessoais 
capazes de dificultar o exercício da 
tutela.

Os dispositivos contidos no capí
tulo 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 tu
tela. Devido, porém, a seu rigor ex
cessivo, as normas referentes às ga
rantias caíram em desuso, pois, 
a p e s a r  d a  louvável in te n ç ão  d o  le- 
gislador. o cumprimento de exigên

cias tão conflitantes com a reali
dade acarretaria a total inutilidade 
do instituto, já  que ninguém se dis
poria a aceitar o ônus da tutela. O 
artigo 418 chega ao çonto de deter
minar que o tutor dê em hipoteca 
todos os bens necessários à garan
tia da tutela.

Deveres do tutor

O tutor tem as seguintes obriga
ções legais: administrar os bens do 
menor e representá-lo nos atos da 
vida civil, zelar por ele moral e ma
terialmente (orientando sua educa
ção, defendendo-o, alímentando-o, 
etc.) e prestar contas da tutela 
(mesmo que exista disposição testa- 
mentária em contrário).

São causas da cessação da tu
tela: a maioridade do pupilo, resti
tuição do pátrio poder, expiração 
do prazo da tutela, escusa legítima 
e remoção do tutor.

VEJA T A M B É M : A d o çã o ; D es
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 Esta
dos da África oriental, localiza-se 
na linha do equador, entre dois ra
mais do Great Rift Valley, enorme 
fossa que corta o continente na re
gião.

Seu território, geologicamente 
homogêneo, resulta de recente vul- 
canismo, apresentando altitude mé
dia a o je d o r de 1 200 metros, com 
elevações abruptas que atingem al
turas consideráveis.

Assim, na fronteira com o Quê
nia*, está localizado o maciço do 
monte Elgon, com 4 321 metros, e, 
a oeste, o de Ruwenzori, cujos 
cumes chegam a ultrapassar a al
tura de 5 000 metros.

No Rift Valley ocidental estão 
os lagos Alberto e Eduardo e, ao 
sul, o lago Viíória, o maior da 
África e terceiro do mundo, com 
69 000 quilômetros quadrados de 
superfície (na fronteira com a Tan
zânia, ocupa 32 264 quilômetros 
quadrados do território ugandês).

Uganda possui ainda numerosos 
cursos fluviais, com destaque para 
os dois braços do Nilo. O Nilo Vi
tória 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 papi
ros, ninfáceas e canas.

História recente

Os colonialistas europeus chega
ram à região na segunda metade do 
século XIX . 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.
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O país, assim com o toda Africa Negra, vive um  processo de aculturação.

tribos independentes. Quando in
gleses e alemães passaram a dispu
tar a nova colônia, os reinos ugan- 
deses reconheceram o protetorado 
estrangeiro.

Os ingleses venceram os alemães 
em 1890, na batalha que se travou 
entre a Imperial British Africa 
Oriental Company e a Sociedade 
para aÁfricaOrientalAlemã. Desse 
modo, o protetorado foi se esten
dendo e a ele se incorporaram vá
rias tribos independentes do norte.

Em 1902, todo o território rece
beu o nome de “Uganda”, assim 
permanecendo até o término da Se
gunda* Guerra Mundial. Ini
ciou-se, então, de acordo com a 
nova política inglesa, uma série de 
reformas constitucionais de cunho 
progressista.

Em 1.° de março de 1962, foi re
conhecida a autonomia do país, 
sendo, em outubro do mesmo ano, 
declarada a sua independência, 
com a adoção de uma Constituição 
monárquica e liberal. Manti
nham-se os reinos, e concedia-se o 
título de chefe de Estado a Edward 
Mutesa II, monarca de Buganda.

Em março de 1966, o primeiro 
ministro Milton Obote (1924- ) 
depôs Mutesa II, em rápido golpe 
de Estado, a fim de instituir uma 
república presidencialista. Abo- 
liu-se a divisão em reinos, ficando 
o país com quatro regiões.

Depois disso, em 25 de janeiro 
de 1971, o general Idi Amin 
(1925- ), chefe do Exército, to
mou o poder, através de outro 
golpe de Estado. A Constituição de 
1967 foi revogada no que se referia 
aos poderes Legislativo* e Execu
tivo* (as outras partes continuaram 
em vigor). A Assembléia Naciònal 
foi dissolvida e o novo chefe de Es
tado assumiu plenos poderes assis
tido apenas por um Conselho de 
Ministros. Os partidos políticos fo
ram proibidos, com a promessa de 
serem novamente admitidos após a 
recuperação econômica do país, 
prevista num prazo de cinco anos.

Os efetivos das Forças Armadas 
aumentaram consideravelmente, 
sobretudo devido à tensão criada 
com a Tanzânia*, que asilou o an
tigo presidente Milton Obote. Em 
1972, o presidente Amin expulsou

do país todos os asiáticos e os con
selheiros militares israelenses.

Idi Amin já  enfrentou duas sé
rias tentativas para derrubá-lo. A 
primeira, organizada em 1972 por 
partidários do ex-presidente Milton 
Obote, foi esmagada pelas tropas 
do governo. A segunda, em 1974, 
teve caráter de levante militar, e re
cebeu apoio da tribo lugbara. No 
entanto, essa rebelião também foi 
sufocada.

Variedade econômica e cultural

Membro da Comunidade* Britâ
nica de Nações (Commonwealth), 
da ONU e da OUA (Organização 
da Unidade Africana), a Uganda é 
um país unificado artificialmente 
pelo domínio colonialista, apresen
tando composição étnica, cultural e 
econômica bastante variada. Isso 
dificulta muito os esforços para 
uma autêntica integração nacional 
e um desenvolvimento conjunto.

A grande maioria dos habitantes 
vive nas aldeias tradicionais, dedi- 
cando-se à agricultura, que visa aos 
cultivos de subsistência (milhete, 
sorgo, milho, batata, legumes e 
hortaliças) e aos de exportação 
(café, algodão, chá, tabaco e cana- 
de-açúcar). Essa atividade — que, 
em 1970, contribuiu com 55,1 mi
lhões de libras esterlinas inglesas 
para um Produto Interno Bruto de 
471 milhões — , apesar de empre
gar métodos de produção bastante 
avançados, é prejudicada pela defi
ciência das vias de comunicação. 
Além disso, como país interior, a 
Uganda deve se utilizar do porto de 
Mombasan, no Quênia, para fazer 
escoar seus produtos de exporta 
ção.

A pecuária tem certa importân
cia. Em 1970, o rebanho bovino 
atingiu 4,8 milhões de cabeças, o 
caprino, 1,801 milhão e o ovino, 
827 000. A existência de muitos la
gos tem favorecido a pesca, que, 
mesmo feita em bases primitivas, 
alcançou, em 1970, 137,1 milhões 
de toneladas.
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A indústria, com baixa partici
pação na renda nacional (12%, in
cluindo a mineração), tem na extra
ção do cobre sua principal 
atividade (17 063 toneladas em 
1979). Além disso, o país possui re
servas de fosfato natural (30 318 
toneladas em 1970), sal, estanho e 
volfrânio.

Uganda tem apenas duas usinas 
hidrelétricas (Kasese, junto ao lago 
George, e Jinja, no lago Vitória), 
que produziram 810,7 milhões de 
quilowatts,hora em 1970.

O país exporta diversos produtos 
como café, algodão, cobre, chá, pe
les, couros, estanho e sementes 
oleaginosas para os Estados Uni
dos, Grã-Bretanha e Japão. Im
porta maquinarias, veículos, produ
tos têxteis, manufaturados e 
combustíveis da Grã-Bretanha, do 
Japão e da Alemanha Ocidental.

VEJA TAM BÉM : África; Colo
nialismo.

Nas prim itivas aldeias, a população conserva muitos costum es do passado.



2 1 2 Úlcera

Úlcera

“ Úlcera” é o nome genérico de 
uma inflamação, localizada na su
perfície de um órgão ou tecido, que 
se caracteriza por uma escavação 
ou cratera produzida pela perda 
circunscrita de tecido. A forma é 
geralmente circular ou arredon
dada, e sua base pode ser plana ou 
preenchida de modo irregular por 
restos de tecidos contaminados. As 
bordas são quase sempre cortantes 
e bem delineadas, mas às vezes 
apresentam-se elevadas, devido à 
inflamação.

A úlcera gastrointestinal aguda 
manifesta-se na mucosa gástrica (e, 
excepcionalmente, na duodenal) em 
um a grande variedade de estados, 
como na ocorrência de queimadu
ras* extensas, derrames cerebrais, 
uremia, gastrite aguda ou ainda em 
pessoas atacadas de stress*. Podem 
provocar sintomas clínicos e al
guma hemorragia. Apresentam-se 
sob a forma de lesões únicas ou 
múltiplas e são caracteristicamente 
superficiais. De modo geral, afasta
das as causas, a cura dá-se rapida
mente.

A úlcera péptica é uma forma de 
ulceração crônica, geralmente 
única, desenvolvendo-se em lugares 
do tubo digestivo —  porções ini
ciais do duodeno, estômago e par
tes finais do esôfago — , onde a 
mucosa fica exposta ao ácido 
clorídrico e àpepsina.

As úlceras pepticas incidem em 
cerca de 1% a 5% da população. 
Tal freqüência, já  elevada, apre
senta uma acentuada tendência de 
aumento. No século XX, 80% 
desse tipo de úlcera localizam-se 
no duodeno, ao contrário do que 
ocorria no século XIX, quando o 
órgão mais atingido era o estô
mago. A lesão é mais comum no 
sexo masculino.

Embora a ciência médica tenha 
acumulado um conhecimento pro
fundo de fatores que atuam no de 
senvolvimento da úlcera péptica, 
ainda não há clareza suficiente 
acerca de suas causas básicas. Sa
be-se que está relacionada com a

A param entação do adepto reflete o sincretismo que originou a um banda.

secreção de ácido clorídrico. É 
uma doença própria da  vida mo
derna, ocorrendo raramente entre 
povos primitivos. Há relação entre 
a úlcera péptica e fatores psicosso
máticos, como a tensão da vida nas 
grandes cidades e a ansiedade.

Outro fator relacionado com 
essa formação ulcerosa seria a exis
tência de área insuficientemente ir
rigada, devido à própria conforma- 
çao dos vasos ou a deformações 
congênitas. Também é apontada 
como causa a irritação local, de
corrente de traumatismos, fumo, ál
cool, alimentos mal mastigados ou 
muito condimentados. Foi demons
trada relação evidente entre a úl
cera péptica e o excesso de produ
ção acida no estômago. Assim, em 
portadores de úlceras, os níveis de 
acidez podem ser três vezes supe
riores aos normais.

As úlceras pépticas em geral são 
pequenas, com menos de 3 centí
metros de diâmetro. Em casos ex
cepcionais, no entanto, podem al
cançar de 7 a 8 centímetros. Seu 
aspecto é bastante constante, entre 
circular e oval. As paredes da cavi
dade são retas e perpendiculares, 
podendo alcançar profundidade re
lativamente grande.

Os sintomas produzidos pela le
são são variáveis. Há úlceras assin- 
tomáticas, enquanto outras provo
cam dor, perda de apetite, nauseas, 
vômitos, sensação de queimação, 
etc. A dor costuma ser intermi
tente, agravada por alimentos áci
dos, condimentados ou irritantes, e 
pelo álcool; é aliviada, ao menos 
por alguns momentos, por alimen
tos antiácidos e alcalinizantes.

São freqüentes hemorragias le
ves, podendo ocorrer hemorragias 
intensas nos casos de rompimento 
de vasos calibrosos. As vezes, dá-se 
a perfura,ão do órgão atingido, re
sultando em morte, caso não haja 
pronta intervenção.

O raio X contrastado do tubo di
gestivo tem grande importância 
para o diagnóstico da úlcera. O tra
tamento geralmente é clínico; só se 
recorre à cirurgia em casos mais 
avançados.

VEJA TAM BÉM : Digestão; Gas- 
trenterologia.

Umbanda

Como religião* brasileira, a um 
banda apresenta-se mais interiori
zada e menos tradicional que o 
candomblé*. Historicamente, defi- 
ne-se como o sincretismo, ainda em 
desenvolvimento, de cultos de ori
gem africana, catolicismo*, espiri
tismo* e religiões indígenas; e en
contra adeptos sobretudo nas 
classes pobres.

Na formação dos cultos afro- 
brasileiros, destacaram-se dois gru
pos étnicos: o bantu* e o sudanês. 
A crença destes (yoruba) mantinha 
forte influência na própria África. 
No Brasil ganharam rápida difusão 
o xangô (Pernambuco) e o can
domblé (Bahia), expressões dos po
vos sudaneses, gege e nagô.

A palavra “umbanda” (desig
nando o grão-sacerdote) tem sua 
origem ligada aos Bantu; mas 
grande parte do culto umbandista 
derivou-se da cultura sudanesa.

O terreiro umbandista

Estudos sociológicos realizados 
em cidades brasileiras demonstra
ram  que nas áreas urbanas ocorre 
a maior expressão dos cultos de 
umbanda. _

A influência de Allan Kardec

(1804-1869) se traduz na convic
ção de que há uma continuidade e 
identidade religiosa entre umbanda 
e espiritismo.

Tanto no “terreiro” da  umbanda, 
quanto na “mesa” kardecista, mui
tos fiéis fazem relacionamento dos 
dois rituais, na medida em que se 
valem do fenômeno mediúnico, in
terpretado de maneira semelhante.

O corpo da doutrina da um
banda tem origem nas concepções 
africanas. Estas, no entanto, sofre
ram  modificações substanciais, 
através de uma influência marcante 
do espiritismo. E a aproximação 
entre as duas formas religiosas per
mitiu a formação do que se pode 
considerar um continuum” mediú
nico.

A diferença primordial, entre o 
espiritismo de um banda e as reli
giões africanas, encontra-se na con
cepção sacral e na explicação da 
experiência da mediunidade: na 
tradição africana é o deus, ou 
orixá, que toma o corpo da “filha 
de santo” , ao passo que na um
banda, é um espírito desencarnado 
que se manifesta no médium, ou 

cavalo”.
Essa diferenciação ocorreu pro

gressivamente, enquanto os adep
tos da umbanda procuravam ela
borar um sistema doutrinário 
conciliatório. Assim, foi concebida 
uma organização do mundo sacral 
com orixás no comando de lefjiões 
ou falanges de espíritos, distribuí
dos de acordo com uma hierarquia.A úlcera hem orrágica corrói os vasos sanguíneos da parede do esium ago.
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Crendo em  espíritos que curam  todos os males, o fie l subm ete-se ao rito.

Dessa maneira, preservou-se o poli
teísmo africano —  com todas as 
suas lendas e cultos característicos 
— e, especialmente, a eficácia de 
sua magia*.

Do ponto de vista prático, a co
municação do espírito desencar
nado mostrou-se facil e funcional. 
Eles se manifestam em seus “cava
los” e permitem-se dar conselhos e 
fazer promessas de ajuda.

Na ortodoxia africana, só um 
grande iniciado — o “ babalaô” — 
podia fazer previsões e indicar os 
momentos e as decisões convenien
tes. Todavia, com a divisão de tra
balho nas falanges, todos têm 
acesso ao contato espiritual e, 
desse modo, milhares de médiuns 
atendem os aflitos.

O retomo do “egum”

Ao contrário da tradição afri
cana ortodoxa, na umbanda atual 
não são deuses superiores que sur
gem entre os homens: qualquer es
pírito pode se manifestar.

Os africanos acreditavam na

existência das almas dos mortos — 
os “egum” —  mas as afastavam, 
“despachando-as”  nos enterros e 
nunca permitindo sua presença nas 
reuniões religiosas, como habitual
mente acontece na umbanda.

A organização sacral umban- 
dista estrutura-se em sete linhas, 
cada qual comandada por um orixá 
ou por um santo católico ligado à 
tradição africana; essas linhas des
dobram-se em legiões e falanges, 
que, nos níveis mais baixos, identi- 
ficam-se com os espíritos desencar
nados.

Juntamente com as transform a
ções na teoria da mediunidade, ou
tras idéias kardecistas — como as 
teorias das reencarnações sucessi
vas e da evolução cósmica e a dou
trina do karma — integraram-se 
gradativamente ao mundo umban- 
dista.

VEJA TAM BÉM : Bantu; Can
domblé; Catolicismo; Espiritismo; 
Magia; Religião.

O fenôm eno um bandista disseminou-se entre as ciasses pobres do Brasil.

UNESCO

A Organização das Nações Uni
das, criada a 4 de novembro de 
1946, representa a tentativa de es
tabelecimento de um equilíbrio 
político mundial. Para o setor edu
cacional e cultural, a ONU dispõe 
da UNESCO —  United Nations 
Educational Scientific and Cultural 
Organization (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura).

Esse órgão tem como tarefa pri
mordial o incentivo à paz e à segu
rança, através da cooperação inter
nacional nos campos da educação, 
da ciência e da cultura. Busca, por
tanto, o incentivo ao respeito uni
versal pela justiça, pelos direitos 
humanos e liberdades fundamen
tais, relativos a todos os povos do 
mundo, sem distinção de raça, 
sexo, idioma, etc. A sede da 
UNESCO foi inaugurada em Paris, 
em 1958, e é obra dos arquitetos 
Zehrfuss (1911- ), Breuer 
(1902- ) e Nervi (1891- ). 
A decoração do prédio é assinada 
por Picasso*, Arp*, Miró 
(1893- ), Moore (1898- ), 
Tamayo (1899- ), Calder 
(1898- ), Banzeine (1904- ) 
e outros.

Como outras agências especiali
zadas da ONU, a UNESCO tem 
sua própria constituição.

A UNESCO dispoe de três ór
gãos administrativos: a conferência 
geral, a junta executiva e o secreta
riado. Na conferência geral estão 
representados todos os Estados- 
membros, com direito a voto e en
carregados de decidir, a cada dois 
anos, sobre a receita, a escala de 
contribuição dos membros e o pro
grama de atividades. (Além de con
tar com seu próprio orçamento, a 
UNESCO arrecada fundos,volun
tariamente encaminhados pelos 
membros da ONU para o UNDP

— Programa de Desenvolvimento 
das Nações Unidas.)

A junta executiva, que se reúne 
ao menos duas vezes por ano, é res
ponsável pela execução do pro
grama aprovado pela conferência 
geral que elege os trinta membros 
que a compõem. O secretariado é 
composto por um diretor geral e 
um quadro internacional de 1 500 
funcionários, submetidos aos con
selhos da junta executiva.

O Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas (UNESC) se 
encarrega da coordenação das ati
vidades da UNESCO com as de 
outras agências da ONU. Essas ati
vidades consistem principalmente 
em conferências, seminários e pu
blicações. Além disso, a UNESCO 
encarrega-se da promoção de pes
quisas, intercâmbio de informação 
e conhecimentos, e da prestação de 
serviços de conselhos técnicos, 
prestando assistência e apoiando a 
complementação dos esforços na
cionais de seus associados.

A UNESCO nasceu dos esforços 
pela cooperação intelectual, pro
movidos pela Liga das Nações e 
pelas conferências fundadoras da 
ONU, em 1945, em São Francisco 
e Londres. Os Estados-membros 
ratificaram acordos sobre direitos 
autorais e sobre a importação de 
material didático. Inicialmente mo
destos, os projetos aos poucos se 
estenderam ate as áreas menos de
senvolvidas do mundo. Escritórios 
para cooperação científica foram 
criados em Montevidéu, Cairo, 
Nova Delhi e Jacarta. Alem disso, 
a UNESCO trabalha em programa 
de assistência a bibliotecas públi
cas em países emergentes, distribui
ção de bolsas de estudo em países 
desenvolvidos, projetos-piloto para 
a educação fundamental, etc. Entre 
as publicações oficiais lançadas 
pela UNESCO destacam-se Crô
nica e Correio.

VEJA  T A M B É M : Organizações 
Internacionais.

A U N E S C O  promove a educação objetivando a paz e a justiça. (África.)
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União Soviética

A União Soviética surgiu como conseqüência da revolução de 1 91 7 , quando os bolcheviques, sob a liderança de 
Lênin, tom aram  o poder e iniciaram  a construção do socialism o no país. (Praça Verm elha.)

S U M Á R IO

Localização: leste da Europa e norte 
da Ásia

Limites: oceano Ártico (N); Finlândia 
e Noruega (NO); mar Báltico, Polô
nia, Tchecoslováquia, Hungria e 
Romênia (0): mar Negro, Turquia, 
Irã, Afeganistão, China, Mongólia 
e Coréia do Norte (S); mares do 
Japão, Bering e Okhotsk 

Superfície: 2 2  4 02  km 2 (total); 
16 831 0 0 0  km 2 (parte asiática), 
5 571 0 0 0  km 2 (parte européia) 

População: 2 4 9  7 5 0  0 0 0  (est, ONU) 
Cidades principais:

Moscou (cap. 7 4 1 0  0 0 0  hab.); Le- 
riingrado (4 1 33  0 0 0  hab.); Karkov 
(1 307  0 0 0  hab.); Gorki 
(1 2 38  0 0 0  hab.)

Id iom a: russo (oficial), são 120 lín
guas no total 

Religião: cristianismo (Igreja Orto
doxa Russa) predominante 

Portos principais: Odessa, Riga, 
Rostov, Vladivostok 

Aeroportos principais: Moscou, Le- 
ningrado, Kiev, Tashkent, Baku 

Rodovias: 567 3 0 0  km 
Ferrovias: 135 3 0 0 km 
Unidade m onetária: rublo

País mais extenso do mundo e 
um dos dois mais poderosos (junta
mente com os Estados Unidos), a 
União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas resultou da evolução 
política de antigos principados es
lavos (principalmente os de Mos
cou* e kiev*), a partir dos quais se 
formaria a Rússia dos czares, que 
veio a ser transformada no início 
do século XX pela Revolução 
Russa*.

No primeiro milênio antes de 
Cristo, o país era pouco habitado, 
principalmente ao norte, onde as 
glaciações pré-históricas duraram 
mais que no resto da  Europa. 
Nessa epoca, os eslavos* espalha- 
ram-se pelo nordeste dos montes 
Cárpatos, entre os rios Vístula e 
Dnieper.

Houve outras penetrações de 
menor importância: de nômades ci- 
mérios (1 000 a.C.), citas (700-300
a. C.) e sármatos (300 a.C.-200
d.C.) nas estepes do sul e da U crâ
nia; de godos, que no início do sé
culo III foram da região do Vístula 
para o sul e fundaram um reino, 
destruído em 375 pelos hunos*; de 
ávaros, por volta de 560; e de kha- 
zars, que estabeleceram um impé
rio do rio Dnieper ao mar Cáspio, 
entre os séculos VII e X.

Os eslavos orientais, que, no sé
culo III, se tinham separado do res
tante de seu povo, atingiram as re
giões dos rios Dvina, Volkhov e 
alto Volga no início do século VII. 
Mesclaram-se a tribos finlandesas, 
transmitindo-lhes sua civilização e

organizando-se em confederações 
de pequenos clãs. Defendiam-se 
dos khazares e de outros invasores 
com a ajuda dos varegues, merce
nários escandinavos, misto de guer
reiros e mercadores que haviam se 
estabelecido na rota comçrcial en
tre o Báltico e Bizâncio. A medida 
que participavam das lutas em de
fesa dos eslavos, os varegues foram 
se mesclando com as populações 
nativas até que no século IX fixa- 
ram-se em Kiev, que tornou-se a 
partir de 862 a capital do primeiro 
Estado russo (Rus de Kiev), cujos 
primeiros príncipes foram de ori
gem varegue.

Luta contra os mongóis

No século XI, uma luta pela su
cessão desmembrou em vários Es
tados o principado de Kiev, que foi 
suplantado por outros centros ur
banos: Novgorod, Souzdal e Galí- 
cia-Volhynia.

Mas no século XIII esses centros 
foram abalados pelas invasões dos 
mongóis, que saquearam Souzdal, 
tomaram Novgorod e Kiev e fize
ram uma grande devastação. A re
sistência das populações locais im- 
pediu-os de avançar para o oeste, 
mas o sul e o leste russos transfor
maram-se num Estado mongol, 
chamado Horda de Ouro.

De 1240 a 1242, o Príncipe Ale
xandre Iaroslavitch Nevski 
(12207-1263) deteve os germânicos 
que tentavam invadir Novgorod. A 
hegemonia desse principado (que

acabou com a derrota ante os litua- 
nos, em 1370) seria substituída 
pela do principado de Moscou, que 
começou a se tom ar importante 
sob a chefia de Daniel, filho de 
Alexandre Nevski.

De início, o Estado moscovita 
cresceu através de uma prudente 
aliança com os mongóis: Ivã Dani- 
lovitch, que governou de 1328 a 
1340, foi encarregado pelos mon
góis de cobrar o tributo aos demais 
príncipes russos. Em 1380, o Prín
cipe Dimitri Donskoi (1359-1389) 
derrotou os mongóis em Kouli- 
kovo, livrando Moscou de pesados- 
impostos. Dois anos depois, os 
mongóis saquearam e incendiaram 
Moscou, que passou a sofrer ata
ques tambem dos lituanos.

Mas, dois fatores facilitaram o 
crescimento do Estado moscovita: 
as lutas sucessórias na Horda de 
Ouro, que prenunciavam o fim do 
império mongol, e a tomada de 
Constantinopla pelos turcos 
(1453), que fez de Moscou a capital 
do catolicismo ortodoxo. No piano 
político, a reviravolta favoravel a 
Moscou começou com Vassili II 
(1415-1462), que tomou aos litua
nos Novgorod, Pskov e Riazan. 
Com Ivã III (1462-1505), Moscou 
começou a substituir a política de 
vassalagem pela anexaçao pura e 
simples dos principados (uma obra 
gigantesca que seria continuada 
nos séculos seguintes). Foram ane
xados Iaroslavl (em 1463), Rostov 
1474), Novgorod (1471/78), Tver 
1485), Pskov (1510) e Riazan

(1521). Em 1476, suspendeu-se o 
tributo pago aos mongóis, definiti
vamente expulsos quatro anos de
pois.

A expansão russa

A extinção gradativa dos princi
pados autonomos teve como con
trapartida o surgimento de um po
der de cunho absolutista. Ivã III foi 
o primeiro a pretender impor-se 
como monarca por direito divino e 
chefe religioso. Essa tendência à 
centralização encontrou a oposição 
dos grandes proprietários de terras. 
Para neutralizá-la, esse soberano e 
seus sucessores criaram uma pe
quena nobreza fundiária e militar, 
e garantiram-lhe mão-de-obra ao 
permitirem a instituição do regime 
servil. O absolutismo* consoli
dou-se com Ivã*, o Terrível, que as
sumiu o título de czar (ou tzar”, 
equivalente russo do “ césar” la
tino) e organizou um exército regu
lar — o corpo dos streltsy. Tomou 
aos mongóis as regiões de Khazan 
e Astrakan (1522/56), alcançou o 
m ar Cáspio e iniciou a colonização 
nas imensas planícies da Sibéria 
(1580).

A antiga nobreza dos boiardos 
sofreu um golpe decisivo com a di
visão do país em duas partes, uma 
delas anexada pelo czar.

Boris* Godunov, cunhado e su
cessor de Ivã, prosseguiu sua polí
tica, apoiando-se na Igreja e na pe- 

uena nobreza, contra os boiardos.
ua  morte abriu uma crise sucesso-
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ria que os boiardos utilizaram insti
gando rebeliões de servos do 
campo e dando apoio à invasão 
do rei polonês Sigismundo III 
(1566-1632), que proclamou czar 
seu filho Ladislas (1595-1648), em 
1607. Com a expulsão dos polone
ses (1612), uma assembléia (zems- 
ki-sobor, instituída por Ivã, o Terrí
vel) elegeu o Czar Mikhail 
Romanov (1596-1645), iniciando a 
dinastia que permaneceria no trono 
até o fim do regime monárquico 
russo (1917). Começava um pe
ríodo de crescimento em que a 
Rússia se converteria numa potên
cia, o que se concretizou com Pe
dro*, o Grande.

Esse czar centralizou a adminis
tração (criando uma nova nobreza 
de funcionários no lugar dos boiar
dos), estimulou a indústria e o co
mércio (que se desenvolveram com 
mão-de-obra servil), a colonização 
agrícola e a vinda de literatos, ar
tistas, engenheiros e artesãos euro
peus ocidentais. Tomou Azov aos 
turcos em 1696 e fundou São Pe- 
tersburgo junto ao Báltico, num de
safio à Suécia, que dominava esse 
mar. Seguiu-se uma guerra com os 
suecos, de 1700 a 1721, na qual a 
Rússia conquistou a Estônia e a Li- 
vônia, passando a dominar a mar
gem baltica do istmo, de Carélia 
até Riga. A leste, o país estendeu-se 
até o Pacífico. Em 1722/23, Pedro 
anexava as costas oeste e sul do 
mar Cáspio.

A Rússia participou da aliança 
austríaca contra a Prússia na 
guerra dos Sete Anos, durante a 
qual tomou Berlim (1760). Com a 
morte da Czarina Elizabeth 
(1709-1762), assumiu o trono seu 
sobrinho Pedro III (1728-1762); 
este, considerado partidário dos 
prussianos, foi deposto no mesmo 
ano por uma conspiração coman
dada por sua esposa, que tomou o 
poder como Catarina* II. Em seu 
reinado, o absolutismo e a servidão 
reforçaram-se e houve uma grande 
rebelião camponesa no Ural 
(1773/75). O Estado expandiu-se 
com a anexação de várias regiões: 
a Rússia Branca e a Ucrânia oci
dental (tomadas à Polônia), a em
bocadura do Dnieper, a Criméia, 
Otchakov e Ismail (conquistadas à 
Turquia em sucessivas guerras, de 
1768 a 1790). Foi fundado o porto 
de Odessa (1796) e anexada a 
Geórgia (1801). A leste, a coloniza
ção estendeu-se até o Alasca, onde 
se criou, em 1799, uma companhia 
russo-americana.

Catarina, embora fosse amiga de 
intelectuais do Iluminismo*, era 
adversária da Revolução Fran
cesa*. Quando ela morreu (1796), 
seu filho Paulo I (1754-1801) en
trou na segunda coalizão contra a 
França (1799). Depois aproxi
mou-se de Napoleão*, sonhando 
conquistar a índia (no que foi im
pedido por militares e nobres liga
dos aos interesses comerciais ingle
ses). Assassinado por uma 
conspiração em 1801, foi substi
tuído pelo filho, Alexandre* I, que 
renunciou à aliança com o Império 
Napoleônico*. Prestigiado pela de
sastrosa retirada dos franceses na 
guerra de 1812 (depois de terem al
cançado Moscou), Alexandre con
seguiu no Congresso de Viena 
(1815) tomar toda a Polônia orien

tal e central. E aderiu à Santa 
Aliança, o pacto de segurança dos 
soberanos europeus contra os mo
vimentos revolucionários inspira
dos na Revolução Francesa.

O declínio do czarismo

Em 1818/19, os camponeses do 
Estado revoltaram-se contra o re
gime de opressão a que eram sub
metidos. Oficiais jovens, influen
ciados pelas idéias liberais, 
fundaram sociedades secretas e, em 
1820, os militares do regimento Se- 
mionovski rebelaram-se. Em 1825, 
o Czar Alexandre morreu e eclodiu 
a revolta militar dezembrista, es
magada pelo governo. Contra o pe
rigo das insurreições, o novo czar, 
Nicolau* I, exerceu uma política 
repressiva e isolacionista, contro
lando rigorosamente as viagens ao 
exterior e a entrada de publicações 
ocidentais.

A oposição ao absolutismo alas
trou-se a partir de 1830, expressa 
em várias tendências, como a “oci- 
dentalista” , que defendia uma aber
tura para o ocidente, e a “eslavó- 
fila” , que pretendia o retomo à 
tradição ortodoxa russa.

O país só entrou na fase da revo
lução industrial em meados do sé
culo XIX , com atraso em relação 
ao Ocidente, e com a particulari
dade de ter uma economia ainda 
marcada pelo feudalismo*.

Depois de uma série de revoltas 
dos camponeses e servos 
(1857/59), o Czar Alexandre* II 
consultou os nobres e, em 1861, 
aboliu a servidão, liberando cerca 
de 47 milhões de pessoas (mais da 
metade eram servos do Estado). As 
condições de vida desse contin
gente humano praticamente não 
melhoraram. A grande maioria não 
podia comprar terras e via-se obri
gada a integrar uma comuna rural 
(mir) constituída com dinheiro do 
Estado.

O governo de Alexandre II, de 
1855 a 1881, caracterizou-se pelo 
abrandamento do regime: ele dimi
nuiu a censura à imprensa (o que 
fez aumentar o número de jornais), 
realizou um programa de instrução 
pública (com criação de universi
dades, acesso de mulheres aos cur
sos secundário, e superior, aumento 
das escolas), criou, em 1864, os 
Zemstva (órgãos de autogoverno 
local) e reorganizou a justiça, intro
duzindo o juri em substituição aos 
tribunais de castas e abolindo os 
castigos corporais.

Apesar das reformas, que muitos 
consideraram tardias e incomple
tas, prosseguia a oposição ao re
gime e desenvolvia-se o radica
lismo dos niilistas, que, em nome 
dos direitos absolutos do indivíduo, 
rejeitavam todas as idéias e deveres 
estabelecidos. O atefttado prati
cado por um estudante contra Ale
xandre II, em 1866, desencadeou 
uma onda de repressão junto aos 
universitários. O niilismo passou 
do plano intelectual para a ação 
terrorista e ligou-se ao anar
quismo*. Outro movimento polí
tico universitário surgiu em 1873: 
o dos narodniks, que se vestiam 
como os camponeses para conver
tê-los ao socialismo*. A repressão 
acabou com os narodniks cm 1877, 
mas alguns deles e dos niilistas pas-
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saram ao movimento dos'populis
tas da Zemlia i Volia (Terra e L i
berdade). Depois de um atentado 
contra o chefe de policia de São Pe- 
tersburgo, em 1878, o movimento 
dividiu-se em uma facção terrorista 
(a Narodnaia Volia — Vontade do 
Povo) e outra voltada para a pro
paganda e a ação política, agru
pada em torno da revista Tchomi 
Perediel (A  Divisão Negra). Essa 
cisão influenciaria o futuro político 
russo: o grupo terrorista originaria, 
em 1902, o Partido Social Revolu
cionário, ao qual se filiaria Ke- 
renski*; a parte dos dirigentes do 
outro grupo tornou-se marxista e 
fundou o Partido Social Demo
crata (origem do Partido Comu
nista), ao qual Lênin* se integrou.

O quarto atentado contra a vida 
de Alexandre II obteve êxito, em 
1881. Seu filho e sucessor, Alexan
dre* III, anulou as reformas consti
tucionais do pai e restaurou grande 
parte dos benefícios da nobreza. 
Cresceram a repressão política e as 
perseguições a judeus. Daí por 
diante, a situação interna russa foi 
se agravando, e a isto se somou 
uma séria derrota (arite o Japão, 
em 1904/05) na política externa, 
até então cheia de glórias, para 
apressar o fim do czarismo e criar 
um campo favorável à ação dos re
volucionários.

Política externa e revolução

Desde o Congresso de Viena e 
sua entrada na Santa Aliança 
(1815), o Estado czarista assumira 
um papel policial, ao lado de ou
tras monarquias européias. Por 
isso interveio contra os movimen
tos revolucionários de Nápoles e 
Piemonte (1821), apoiou a Áustria 
contra o movimento de indepen
dência da Hungria, em 1849, e es
magou a sublevação polonesa de 
1863. Mas desentendeu-se com os 
aliados europeus na chamada 
Questão do Oriente*, relativa à 
partilha do Império Otomano. Teve 
de renunciar a manter uma frota de 
guerra no mar Negro, depois de en
frentar a França e a Inglaterra na 
guerra da Criméia (1853/56), o que 
estimulou o ressurgimento dos 
ideais de pan*-eslavismo. Depois 
de se aliar a Alemanha e à Áustria, 
venceu a Turquia em 1877 e confir
mou a conquista da Armênia e do 
sul da Bessarábia. Reaproximou-se 
da França em 1890 e voltou-se 
para o Extremo Oriente, empe
nhando-se na construção da ferro
via Transiberiana (até Vladivostok, 
no Pacífico). Mas, querendo um 
porto livre de gelos, expulsou os ja 
poneses de Port Arthur, no sul da 
Manchúria, e ocupou a região toda 
em 1900. Quatro anos depois, o Ja
pão revidava, numa guerra que ter
minaria com a derrota russa, em 
1905. Pelo tratado de paz, a Rússia 
abandonou Port Arthur, a ferrovia 
sul-manchuriana e a metade sul da 
ilha de Sacalina, embora m anti
vesse as posições anteriores à dis
puta. Mas a repercussão moral da 
derrota foi enorme dentro da Rús
sia, que j á  sofria uma crise econô
mica.

O país quadruplicara sua produ
ção entre 1880 e 1900; contudo, ao 
fim dessa década, o reduzido mer
cado interno estava saturado e o

capital escasseava. As empresas e 
o governo recorreram ao capital es
trangeiro e no início do século XX 
a Russia tinha um grande endivida
mento externo, principalmente com 
a Franca.

Em 22 de janeiro de 1905, forças 
do governo fuzilaram mais de mil 
pessoas (operários e suas famílias) 
que iam apresentar uma petição ao 
C zar Nicolau* II, em manifestação 
pacífica. Isso precipitou os aconte
cimentos, marcados, sobretudo, 
por uma onda de greves e ações ar
madas no campo e nas cidades. A 
principal força de mobilização po
pular foram os sovietes (conselhos 
de operários) que surgiram em Pe- 
trogrado e espalharam-se por toda 
a Rússia. O movimento, profunda
mente dividido entre socialistas-re- 
volucionários, mencheviques e bol
cheviques, não alcançara ação 
coordenada, sendo sufocado pelas 
forças czaristas. Mas os fatos, se
gundo Lênin, foram um “ensaio” 
para a revolução de 1917. Depois 
o czar dissolveu as assembléias 
(dumas) eleitas em 1906/07 e intro
duziu uma nova lei eleitoral, que 
deu o domínio da terceira duma à 
nobreza fundiária.

Em 1914, a Rússia (aliada da 
França, que protegia os sérvios e 
pretendia controlar o Bósforo) en
trou na Primeira* Guerra Mundial. 
Como contra os japoneses, eviden
ciou-se o despreparó e a falta de 
equipamentos do exército.

A escassez de alimentos na capi
tal, Petrogrado (antiga São Peters- 
burgo, atual Leningrado),_ provo
cou greves e manifestações em 
fevereiro de 1917. No dia 27 desse 
mês a cidade foi tomada pelos re
volucionários do soviete local. A 
duma assumiu o poder para resta
belecer a ordem. O czar abdicou 
em favor de seu irmão Mikhail, que 
também foi obrigado á renunciar 
pelo Príncipe Lvov (1861-1925) e 
por Kerenski, lider do Partido So
cial Revolucionário. Formou-se um 
governo provisório presidido por 
Lvov, que extinjuiu a monarquia ;  
organizou eleições livres. Em julho, 
uma manifestação dos bolchevi
ques foi reprimida.

A 23 de outubro (7 de novembro 
pelo calendário moderno), os bol
cheviques, com o apoio dos operá
rios, organizados nos sovietes 
(como em 1905) passaram à insur
reição armada. O governo de Ke
renski caiu no dia seguinte e_ for
mou-se outro, chefiado por Lênin, 
cujo objetivo era a construção do 
socialismo.

A gestão bolchevique

O novo governo criou um ser
viço de segurança (Tcheka), um 
exército (o Exército Vermelho, or
ganizado e chefiado por Trótski*), 
determinou que as terras fossem 
entregues gratuitamente aos cam 
poneses que nelas trabalhavam, na
cionalizou as estradas de ferro e os 
bancos, formou um conselho de 
economia e retirou o país da guerra 
(através do tratado de Brest-Li- 
tovsk, assinado com a Alemanha a 
3 de março de 1918, e pelo qual _a 
Rússia perdia a Polônia, a Lituâ
nia, outros territórios bálticos e
p a r te  d a  B ie lo rrú ss ia  (R ú ss ia  
Branca), além de devolver Batum,

A Rússia começou confiante, mas não conseguiu vencer o Japão, em  190 5 .

E nesse mesmo ano, forças czaristas fulizaram  manifesxantes pacíficos.
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Kars e Ardahan à Turquia e reco
nhecer a independência da Finlân
dia e da Ucrânia.

A capital foi transferida de Pe- 
trogrado para Moscou e durante 
três anos o governo bolchevique 
enfrentou uma confusa guerra civil, 
combatendo uma coalizão hetero
gênea de contra-revolucionários, 
que incluía oficiais czaristas e in
tervencionistas estrangeiros (do Ja
pão, Inglaterra, França e Alema
nha). Ao fim da guerra civil, os 
territórios tomados pelo Exército 
Vermelho (Sibéria, Caucaso, Ucrâ
nia) foram federados à Rússia, na 
União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, criada em dezembro de 
19 22. E o governo enfrentou uma 
cri se_ econômica, que tinha reper
cussões políticas (Rebeliões de 
camponeses e de marinheiros).

No 10.° Congresso do Partido 
(março de 1921), Lênin lançou a 
Nova Política Econômica (NEP), 
que entregava o controle das pe
quenas empresas e do comércio ao 
setor privado e permitia aos cam
poneses escoarem livremente sua 
produção. No plano interno, Lênin 
decidiu reforçar a coesão do par
tido. O mesmo congresso aprovou 
o_ princípio da interdição das fac
ções, pelo qual se vetava a forma
ção de dissensões internas à linha 
vigente.

O programa da NEP possibilitou 
um aumento de 250% nas exporta
ções de 1922/23, mas a indústria 
continuava em dificuldades. Na 
mesma época, adotou-se um pro
grama de eletrificação e outro de 
erradicação do analfabetismo. O 
Estado firmou acordos de boa vizi
nhança com países limítrofes e res
tabeleceu relações diplomáticas 
com vários outros.

Lênin morreu em 1924, num mo
mento de polêmica ideológica den
tro do partido, centralizada em 
torno de Trótski e do secretário ge
ral, Stálin*. O primeiro, partidário 
da “revolução permanente” , 
achava que a passagem efetiva da 
União Soviética ao socialismo de
pendia do sucesso da revolução so
cialista em escala mundial. Mas o 
secretário geral preferia consolidar 
a revolução dentro do território 
russo, o que implicava afastar o 
projeto ambicioso de Trótski. No 
14.0 Congresso, em 1927, a linha de 
Stálin venceu e passou a lutar con
tra a oposição interna do partido, 
o que culminou em 1929 com a ex
pulsão de Trótski do país.

No 15.° Congresso do Partido, 
em 1928, foi lançado o primeiro 
Plano Qüinqüenal. Com ele inicia- 
va-se a era do planejamento econô
mico, que se tornaria uma norma 
nos países socialistas e seria ado
tado até nos capitalistas, principal
mente em épocas de crise* e nas 
políticas de superação do subde
senvolvimento. O objetivo princi
pal desse primeiro plano foi a cole- 
tivização agrícola, implantada de 
forma drástica para combater a 
crise de abastecimento. Os kulaks 
(camponeses ricos) chegaram ao 
ponto de preferirem queimar as 
plantações e matar os animais a 
aderir ao regime de cooperativas 
instituído pelo Estado. Um grande 
número de kulaks foi preso e execu
tado por isso. D a cúpula dirigente, 
foram excluídos os “ direitistas”

Para a Prim eira Guerra M undial, a Rússia levou seu despreparo m ilitar. Obteve apenas mortos e descontentes.

1917  ; com  uma insurreição arm ada, os bolcheviques assumem o poder.

Bukárin*, Rykov (1881-1938) e 
Tomski (1880-1936), que preten
diam favorecer os produtores agrí
colas na comercialização e dimi
nuir os preços dos produtos 
industriais.

Em 1930, quando a coletiviza- 
ção já  atingira um ponto irreversí
vel, Stálin atenuou a política esta
tal, permitindo aos camponeses 
manter uma glelja individual com 
gado e aves. As cooperativas rece
beram isenção de impostos e ajuda 
para a compra de máquinas.

Os objetivos do Plano Qüinqüe
nal foram atingidos em 1932, com 
nove meses de avanço. As coopera
tivas já  abrangiam 77% das terras 
cultiváveis e o excedente agrícola 
dobrara (às custas das massas do 
campo, que passaram por grande 
penúria) em relação a 1927, elimi
nando o problema do abastecimen
to das cidades. Ao mesmo tempo, a 
indústria soviética lançara suas ba
ses com a modernização das fábri
cas, o aumento da produção meta
lúrgica, a criação de vias de 
transporte e uma grande disponibi
lidade energética.

Iniciada a planificação, defi- 
nia-se melhor a estrutura da econo
mia socialista soviética, baseada na 
apropriação coletiva de_todas as 
fontes e meios de produção, e diri
gida por um organismo estatal, a 
Comissão Central de Planificação.



2 1 8 União Soviética

Os objetivos do Segundo Plano 
Qüinqüenal^ incluíam a melhoria 
das condições de vida: os salários 
passaram a acompanhar os aumen
tos de produção, os serviços públi
cos melhoraram e o povo começou 
a contar com instrução pública 
gratuita, escolas e universidades 
noturnas (para que os trabalhado
res pudessem freqüentá-las), teatros 
e atividades artísticas promovidas 
pelo Estado. Ainda no campo so
cial, a política estatal combatia a 
religião, o excesso de divórcios e o 
aborto (que foi proibido). Reabili- 
taram-se figuras históricas, como 
Ivã, o Terrível, e Pedro, o Grande, 
e, de 1934 a 1937, o Estado promo
veu expurgos de pessoas considera
das hostis ao regime comunista 
(prisões, julgamentos e execuções 
chegaram a atingir antigos mem
bros da liderança do governo, da 
cúpula do exército, do serviço di
plomático, da vida científica).

Guerra e reconstrução

Desde 1921, a União Soviética 
vinha desenvolvendo uma política 
externa destinada a evitar envolvi
mento em conflitos. Em 1921/22, 
firmou acordo de boa vizinhança 
com a Pérsia, Afeganistão, Polônia 
e Alemanha. Em 1924/25, restabe
leceu relações diplomáticas com a 
Inglaterra, Itália, Áustria, países 
escandinavos, França, China e Ja
pão. Também entrou para a Liga 
das Nações, organizaçao* interna
cional formada após a Primeira 
Guerra Mundial. No início da dé
cada de 1930, quando o nazismo 
subia ao poder na _Alemanha e o 
imperialismo japonês voltava a in
vestir sobre a Manchúria, o esforço 
diplomático soviético foi redo
brado e recebeu uma orientação 
política mais nítida, rompendo o 
isolacionismo adotado durante a 
fase de reorganização interna que 
se seguira à vitória da revolução 
socialista. Exemplos disso foram a 
procura de uma unidade de ação 
com os socialistas europeus e 
mesmo os partidos burgueses de
mocráticos; a ajuda em material de 
guerra e especialistas militares en
viada aos republicanos durante a 
Guerra Civil Espanhola* (en
quanto a facção franquista recebia 
apoio militar direto da Alemanha 
nazista e da Itália fascista); a re
forma da armada soviética no Ex
tremo Oriente (força de dissuasão 
contra o expansionismo japonês), e 
a assinatura de um pacto de não- 
agressão com a China e de acordos 
de assistência mútua (1935) com a 
França e a Tchecoslováquia.

Mas a tentativa soviética de se 
aproximar das democracias ociden
tais não impediu que, em 1938, a 
França e a Inglaterra assinassem 
os acordos de Munique com Hi- 
tler*, praticamente entregando-lhe 
a Tchecoslováquia, sem consulta 
prévia aos russos. Á Alemanha na
zista, que em 1936 firmara um 
pacto anticomunista com a Itália e 
o Japão, avançava assim para o 
lado da URSS. O governo soviético 
empreendeu uma política concilia
dora em relação à Alemanha, o 
que, em troca da concessão de van
tagens mútuas, permitiu ao país ga
nhar tempo e reforçar sua defesa: 
o chanceler russo Litvinov

(1876-1951), de origem judaica e 
que desenvolvia uma política de 
condenação ao nazismo, foi substi
tuído em 1939 por Molotov 
(1890- ) e no mesmo ano foi 
assinado no Kremlin o pacto de 
não-agressão germano-soviético, 
com um protocolo secreto que pre
via o desmembramento da Polônia. 
O território polonês foi ocupado 
em seguida: a oeste pela Alemanha, 
e a leste pela URSS. Em 1940 os 
soviéticos obtiveram posições no 
Báltico, ocupando a base naval de 
Hango e o istmo de Carélia (per
tencente à Finlândia, e obtido depois 
de bombardeios aéreos russos), a 
Estônia, a Letônia, a Lituânia e a 
Bessarábia (esta retomada aos ro
menos). Em março de 1941, foi fir
mado um pacto de não-agressão 
com o Japão.

A 22 de junho de 1941, a Alema
nha iniciou um ataque eficaz con
tra a União Soviética. Em poucas 
semanas, usando a tática de guerra- 
relâmpago (Blitzkrieg), ela domi
nava 40% da população do país e 
três quartos de seus recursos eco
nômicos.

No inverno de 1941, os alemães 
foram detidos às portas de Moscou. 
Em novembro de 1942, os russos 
venceram a batalha de Stalingrado. 
Em fevereiro de 1943, a contra- 
ofensiva soviética obrigava 22 divi
sões alemãs a capitularem e ini
ciava a marcha do Exército 
Vermelho em direção a Berlim. 
Finlândia, Romênia e Bulgária, 
aliadas dos nazistas, capitularam 
em 1944. Os russos atingiram a 
Alemanha no início de 1945 e a 8 
de maio, Berlim rendia-se ao mare
chal soviético Zukov.

Nesse final de guerra, a URSS 
anexou definitivamente o istmo de 
Carélia, os países bálticos (Estônia, 
Letônia e Lituânia), parte da Prús
sia oriental, a Polonia oriental, a 
zona ucraniana ao sul dos montes 
Cárpatos, a Bessarábia e o norte da 
Bucovina. As tropas soviéticas 
ocuparam ainda o resto da Polônia, 
a Alemanha oriental, a Tchecoslo
váquia, parte da Áustria e toda a 
península balcânica (exceto a Gré
cia, à qual os ingleses chegaram 
primeiro).

A 9 de agosto de 1945, o país de
clarou guerra ao Japão e recuperou 
as posições do Extremo Oriente 
que perdera na guerra de 1905. E, 
em junho de 1945, assinava em São 
Francisco a carta de fundação da 
Organização das Nações Unidas, 
tornando-se um dos membros per
manentes do Conselho de Segu
rança, juntamente com as outras 
potências aliadas vitoriosas (Esta
dos Unidos, Grã-Bretanha, França 
e China).

Apesar da vitória, a União So
viética foi o país que sofreu o 
maior número de perdas humanas 
na Segunda Guerra Mundial (de 15 
a 25 milhões). Os imensos danos 
materiais exigiram uma tarefa de 
reconstrução econômica que ocu
pou o quarto e o quinto Planos 
Qüinqüenais (1946/55).

Em 1950, a produção industrial 
já  havia superado em 48% a ante
rior à guerra; mas no setor agrí
cola, devastado e submetido a uma 
grande seca em 1946, a recupera
ção demorava: uma das soluções 
para apressá-la foi o reagrupa-
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mento das cooperativas em unida
des maiores.

Os problemas da paz

A divisão entre os aliados, com 
progressivo isolamento dos soviéti
cos, já  se manifestava desde o fim 
da guerra. Em 1947, a URSS recu- 
sou-se a receber ajuda norte-ameri
cana para sua reconstrução, atra
vés do Plano Marshall, apon
tando-o como um instrumento 
de hegemonia dos EUA; e no 
mesmo ano criou o Kominform 
(um sucedâneo da Internacional 
Comunista, o Komintern, dissol
vido em 1943 por pressão do Oci
dente). A ruptura entre a URSS e 
os aliados ocidentais evidenciou-se 
em 1948, quando os soviéticos blo
quearam o setor ocidental de Ber
lim. Na mesma época, a URSS 
consolidou sua influência na Eu
ropa oriental, ocupada por seu 
exercito durante a guerra, e foram 
implantados regimes socialistas na 
Romênia, Bulgaria, Hungria, Polô
nia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e 
Albânia. Ainda em 1948, o diri-

tente iugoslavo Tito* rompeu com 
tálin e seu país foi excluído do 

Kominform. Na China, o comu
nismo foi implantado pelas forças 
de Mao Tsé-tung, em 1949, e no 
ano seguinte concretizou-se uma 
aliança sino-soviética. Quando 
eclodiu a guerra da Coréia, em 
1950, a URSS manteve uma ati
tude prudente ante a intervenção 
das tropas dos EUA e da ONU, e 
centrou sua propaganda sobre o 
tema da paz. No ambito político 
interno, a época de paz, marcada 
pelos, problemas da guerra* fria 
com o Ocidente e pelas necessida
des de reconstrução, começou com 
um reforço da autoridade do Par
tido Comunista. Membros de mi
norias étnicas, acusados de colabo- 
racionismo com os nazistas 
(tártaros da  Criméia e Kalmuks do 
Volga), foram deportados para a 
Sibéria. Judeus acusados de sio
nismo foram impedidos de emigrar. 
No setor cultural, combateu-se a 
imitação dos modelos ocidentais de 
“cosmopolitismo cultural” e esti- 
mulou-se o Realismo* Socialista. 
No 19.o Congresso do Partido 
(1952), liderado por Malenkov 
(1902- ), discutiu-se a tese de 
Stálin, que propunha substituir a 
luta frontal contra o bloco capita
lista (com perigosa intensificação 
da guerra fria) por maior realismo 
na política externa, capaz de tirar 
proveito das contradiçoes entre as 
potências capitalistas. Era o pre 
núncio de uma grande reformula
ção na política soviética.

O “degelo” e a economia

As mudanças começaram com a 
morte de Stálin (1953): Malenkov 
assumiu a presidencia do conselho 
de ministros e Nikita Kruschev* 
tornou-se primeiro secretário do 
partido. Suspenderam-se as conde
nações políticas de menos de cinco, 
anos, baixaram-se os preços dos 
alimentos e roupas, e os campone 
ses foram isentados de impostos. 
Em 1955, Kruschev obteve do par 
tido a substituição de Malenkov 
(que tinha o apoio dos tecnocratas) 
por Bulganin (1895- ). No 20.”

Congresso do Partido (1956), 
Kruschev denunciou o “ culto à per
sonalidade” de Stálin e a partir de 
1958, tornou-se o principal diri
gente do país, acumulando as fun
ções de Primeiro Secretário do par
tido e Primeiro Ministro. No início 
de seu governo procedeu ao abran
damento do regime, numa fase co
nhecida por “degelo”, ou “desesta- 
linização” .

Os campos de concentração 
para prisioneiros foram transfor
mados em “colônias de reeducação 
para o trabalho” . Várias leis pro
moveram, em 1957, a reforma do 
sistema judiciário e a descentraliza
ção administrativa. Foi incentivada 
a produção de bens de consumo e 
a melhoria da qualidade desses 
produtos, e abolido o sistema de 
entregas obrigatórias- imposto às 
cooperativas (1958). Iniciou-se um 
vasto programa de desenvolvi
mento das regiões despovoadas do 
leste. E foi dado gjande impulso à 
pesquisa científica, na chamada 

revolução neotécnica” , pela qual 
os soviéticos procuraram superar o 
adiantamento tecnológico ociden
tal (um dos resultados iniciais 
dessa política foi o lançamento, em 
1957, do primeiro satélite artificial 
do mundo, o Sputnik, iniciando a 
chamada “corrida espacial”, na 
qual o país se destacaria ainda pelo 
primeiro vôo orbital tripulado, 
feito por Yuri Gagarin*. em 1961).

Esses acontecimentos foram 
acompanhados de uma reforma ad
ministrativa que procurava dinami
zar a economia soviética, adaptan
do-a à época. Durante os trinta 
anos em que toda a economia fora 
dirigida pela Comissão Central de 
Planificação (Gosplan), o país acu
mulou um grande poderio indus
trial e técnico (superando, no pe
ríodo entre as duas guerras 
mundiais, a condição de um dos 
menos desenvolvidos da Europa, 
para surgir como uma das primei
ras potências do globo, tendo como 
rival apenas os Estados Unidos). 
Contudo, a produção soviética per
dia em qualidade em relação à dos 
Estados Unidos, Europa ocidental 
e Japão, e a indústria leve não es
tava suficientemente desenvolvida 
para atender às necessidades da po
pulação, nesses tempos de paz e 
crescimento que se seguiram à re
construção do pós-guerra.

A solução para dar uma nova di
nâmica à economia consistiu nas 
reformas de 1956 e 1957, que esta
beleceram uma certa descentraliza
ção regional: parte das atribuições 
da Gosplan e dos Ministérios eco
nômicos (metade deles foi extinta) 
passou para os novos conselhos 
econômicos regionais (sovnarkho- 
zes). Para assegurar a compatibili
dade da descentralização com um 
desenvolvimento racional dos seto
res de interesse do Estado, cria
ram-se o Conselho dos Sovnarkho- 
zes, o Conselho Superior de 
Economia e os Comitês de Estado 
para certos setores.

O estímulo aos interesses regio
nais foi um novo impulso para a 
economia, mas, com o tempo, a 
fragmentação foi se mostrando ine
ficaz. (Os sovnarkhozes seriam re
duzidos de 103 para 47 em outubro 
de 1962 e ex tin to s  em  o u tu b ro  de
1965. após a queda de Kruschev.)

Stálin (à d ireita, com Kruschev) venceu a disputa para suceder Lênin.

Os comunistas satirizaram  a oferta ocidental de ajuda após a II Guerra.
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E a iniciativa voltou para os gran
des Ministérios econômicos, que 
planificam e dirigem cada setor em 
todo o país.

Com o sexto Plano Qüinqüenal 
(1956/60), procurou-se maior apro
veitamento dos recursos naturais, 
para aumentar a produção. Mas a 
aplicação do plano foi criticada 
pela excessiva burocracia, a má 
aplicação dos recursos técnicos e 
financeiros e a falta de flexibili
dade. Por isso, em 1957 anuncia
va-se sua substituição por um 
Plano Septenal, aprovado pelo 21.° 
Congresso em 1959 e que reformu
lava os princípios do plano aban
donado (conservados em linhas ge
rais), para dinamizar a economia. 
Pretendia-se obter um desenvolvi
mento racional da agricultura a 
curto prazo, mudar o sistema ener
gético (dando prioridade às cen
trais termelétricas), reformular a 
metalurgia pesada através de nova 
distribuição dos centros produtores 
e_ renovar as indústrias químicas, 
têxteis e de bens de consumo.

As transformações do Plano 
Septenal (1959/66), rapidamente 
concretizadas, solucionaram boa 
parte das deficiências de planeja
mento e permitiram que o Plano 
Qüinqüenal seguinte (1966/70) se 
limitasse quase exclusivamente a 
metas quantitativas: as produções 
previstas no setor energetico eram 
de 850 bilhões de quilowatts hora, 
150 milhões de toneladas de petró
leo e 670 milhões de toneladas de 
carvão; na indústria, o plano con
centrava-se nos equipamentos bási
cos (prevendo inclusive um au
mento de 50% na produção de 
navios); na  agricultura, buscava-se 
principalmente a expansão em 30% 
da produção de cereais; e nos 
transportes, previa-se a construção 
de 7 000 quilômetros de ferrovias, 
63 000 quilômetros de rodovias e 
quarenta aeroportos.

Novos aumentos foram fixados 
para o plano de 1971/75, destacan- 
do-se a mecanização agrícola: se
gundo estimativas, 1,7 milhão de 
tratores, 541 000 segadeiras e mais 
de 1 milhão de outras máquinas 
agrícolas deveriam estar funcio
nando em 1975. Com base nesse 
plano, esperava-se elevar a produ
ção de trigo a 195 milhões de tone
ladas anuais.

Essa ênfase na agricultura era 
explicada pelo insucesso de tentati
vas anteriores, inclusive a do Plano 
Septenal, pois, a partir de 1960, o 
pais passou a importar maciça
mente trigo dos Estados Unidos e 
do Canada. O problema agrícola, a 
reduzida taxa de expansão indus
trial em 1964 (7,1%, a mais baixa 
registrada até então) e a ineficácia 
da regionalização contribuíram 
para a queda de Kruschev nesse 
mesmo ano: ele foi substituído por 
Leonid Brejnev (1906- ), na se
cretaria geral do Partido Comu
nista, e por Alexei Kossiguin 
(Í904- ), na presidência do 
conselho de ministros.

O 23.° Congresso, em 1965, ado
tou uma nova reforma econômica, 
que concedia maior autonomia às 
empresas. Essa reforma, a respeito 
da qual Kruschev se mostrava cau
teloso, fora sugerida pelo professor 
Yevsei Liberman (1897- ) em 
1962. Com sua aplicação, a efi-
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ciência das empresas passava a ser 
medida não tanto pelo preenchi
mento de cotas de produção, como 
até então costumava ocorrer: a em
presa que conseguisse melhorar as 
técnicas de produção reduzindo a 
mão-de-obra, além de justificar o 
aumento dos preços pela qualidade 
e aceitação de seus produtos, pode
ria aumentar tanto seus salários 
quanto seus fundos de investimen
tos sociais.

Essa liberalização foi aplicada 
prudentemente: atingiu de início as 
empresas mais dinâmicas e dirigi
das por funcionários que queriam 
fazer a experiência, enquanto as 
autoridades centrais mantinham o 
processo sob fiscalização. Os resul
tados foram encorajadores: em 
5 500 empresas onde se aplicou o 
sistema de Liberman, houve um au
mento de 25% na _produtividade. 
Animados por esse exito na indús
tria, os dirigentes soviéticos decidi
ram em 1967 aplicar os mesmos 
princípios na agricultura, atingindo 
inicialmente 12 000 cooperativas 
(que representavam 40% da produ
ção agrícola).

Relações internacionais

O “degelo” também se manifes
tou rapidamente na política ex
terna. Já  em 1954, Kruschev se 
reunia com os ministros da Alema
nha e da Áustria, e em 1955 parti
cipava em Genebra de uma confe
rência de cúpula com a Inglaterra, 
a França e os Estados Unidos (a 
primeira dos aliados depois da 
guerra).

Mas a criação de um sistema de 
defesa mútua integrando o bloco 
capitalista ocidental — a OTAN 
(Organização do Tratado do Atlân
tico Norte) — originou a réplica da 
União Soviética, que, em 1955, for
mou um sistema defensivo seme
lhante com os países socialistas — 
o Pacto de Varsóvia. Essas alian
ças consolidavam as áreas de in
fluência e a União Soviética, preo
cupada em garantir as suas, 
respondeu à rebelião húngara de 
1956 com uma intervenção militar. 
No mesmo ano, as medidas de libe
ralização promovidas na Polônia 
precisaram da aprovação de Mos
cou. Entretanto a política do “de-

felo” foi mantida e, ainda em 1956, 
loscou recebia o dirigente iugos

lavo Tito.
A política de coexistência pací

fica, lançada por Kruschev (e que 
era uma evolução da linha antibeli- 
cista, adotada no último congresso 
sob Stálin), seria uma constante, 
apesar de eventuais incidentes in
ternacionais, principalmente com 
os Estados Unidos. Em 1960, essa 
coexistência foi comprometida pela 
derrubada de um avião de espiona
gem norte-americano sobre territó
rio soviético, e o aprisionamento de 
seu piloto. Em 1962, houve outro 
incidente grave, guando os Estados 
Unidos descobriram a instalação 
de bases soviéticas de foguetes em 
Cuba (desmontadas ante a ameaça 
de conflito armado). Mas, em 1963, 
União Soviética e Estados Unidos 
lideraram a subscrição de ura tra
tado de não-proliferação das armas 
nucleares. Os dois países limita
ram sc a protestos formais cm ca
sos de intervenção armada para O esforço industrial do Estado com unista concentrou-se no setor pesado

preservar áreas dè influência, como 
a entrada de forças dos Estados 
Unidos e outros países americanos 
na República Dominicana, em 
1965; o envolvimento dos Estados 
Unidos na Guerra do Vietnam* 
(1963/73) e o envio de forças do 
Pacto de Varsóvia à Tchecoslová- 
quia em 1968. No Oriente* Médio, 
a União Soviética colocou-se ao 
lado dos árabes em sua luta contra 
Israel, pais apoiado pelos Estados 
Unidos.

As relações com a China dete- 
rioraram-se na década de 1960. Já 
em 1959, preocupada com o radi
calismo dos chineses no incentivo 
à revolução socialista em todo o 
mundo, a URSS fizera a anulação 
do acordo atômico soviético-chi- 
nês. Em 1960, chamou de volta to
dos os técnicos soviéticos que se 
encontravam na China e cortou os 
programas de ajuda. Três anos de
pois, a divergência tornou-se 
aberta, com violentas críticas de 
ambas as partes.

A partir de 1964, o governo so
viético empenhou-se numa política 
de distenção internacional, assi
nando acordos de paz com a Ale
manha e com os EUA, quando da 
visita de Nixon a Moscou 
(m aio /1972), que visam a segu
rança européia e a limitação da fa
bricação de armas estratégicas.

O comércio exterior soviético é 
feito sobretudo com os países so
cialistas através do Comecon 
(Conselho de Assistência Econô
mica Mútua, criado em 1949). Ba
seadas em economias solidárias e 
complementares, e representando 
três quartos do comércio exterior 
soviético (em 1970), essas trocas 
têm apresentado um crescimento 
constante.

A política de ajuda econômica e 
técnica aos países subdesenvolvi
dos foi adotada em 1952 e intensifi
cada dois anos depois: de 1954 a 
1967, a União Soviética desenvol
veu e financiou aproximadamente 
seiscentos grandes projetos indus
triais e de assistência ao Egitg, Ar
gélia. Afeganistão, Iraque, índia, 
Guiné e Paquistão. A ajuda econô
mica registrada nesse período girou 
em torno de 6 bilhões de dólares, 
e foi destinada em sua maior parte 
ao Oriente Médio e ao Sudeste* 
Asiático.

Vida econômica

O fundamento da economia so
viética é a apropriação pela coleti
vidade de todas as fontes e meios 
de produção. O crédito é nacionali
zado; as riquezas naturais e os 
meios de transporte pertencem ao 
Estado ou às coletividades regio
nais e locais (República federada, 
municipalidade, cooperativa); a 
agricultura tem como base o Kolk 
hose (empresa cooperativa) e o 
Sovkhose (empresa estatal); a in
dústria é quase sempre estatal (po
dendo ser local em certos casos, 
como um plano de construção de 
imóveis numa municipalidade, por 
exemplo), assim como o comércio 
(feito através de grandes magazines 
— os univermag — ou casas espe
cializadas). Toda a economia é di
rigida pelo sistema de planeja- 
mento.

N a  a g ric u ltu ra , o s e to r  m a is  im-
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portante é o de cereais, que cobre 
cerca de dois terços das terras cul
tivadas (1970). Metade dessas ter
ras é ocupada pelo trigo, do qual 
o país foi o primeiro produtor mun
dial no periodo de 1966/69 com 
162,4 milhões de toneladas. No 
mesmo periodo, a URSS também 
obteve a maior produção de centeio 
e de aveia. Nas lavouras indus
triais, que ocupam 7% das áreas 
cultivadas, destacam-se a beterraba 
(que em 1969 permitiu a fabricação 
de 9,3 milhões de toneladas de açú
car*), o linho e o cânhamo (cujas 
colheitas chegaram, respectiva
mente, a 90% e 50% dos totais pro
duzidos no mundo: 400 milhões de 
toneladas de linho em 1968 e cerca 
de 105 milhões de toneladas de câ
nhamo em 1966). Outras culturas 
importantes são o algodão (7 mi
lhões de toneladas de algodão 
bruto em 1970) e a batata (97 mi
lhões de toneladas em 1970, pri
meira produção mundial). A fruti
cultura desenvolve-se na região do 
mar de Azov e na Geórgia, mas o 
cultivo de hortaliças tem expansão 
limitada por problemas climáticos.

A pecuária é um setor problemá
tico, que não atende às necessida
des nacionais e só teve um cresci
mento razoável a partir da década 
de 1960. Ao fim desse período 
(1969) o rebanho soviético contava 
com 95,2 milhões de bovinos (40% 
de gado leiteiro), 135,8 milhões de 
ovinos e caprinos, 56 milhões de 
suínos e 8 milhões de eqüinos; e a 
produção originária do rebanho re-

f;istrava, em milhões de toneladas: 
eite, 81,5; manteiga, 11,6; carne, 
11,8; lã, 248. A pesca chegava a 6 
milhões de toneladas no mesmo 
ano.

O setor energético é altamente 
desenvolvido. Em 1969, o país 
mantinha o primeiro lugar na pro
dução de carvão, com 608 milhões 
de toneladas, e extraía 328,3 mi
lhões de toneladas de petróleo. Em 
1970, a extração de gás natural 
chegava aos 200 milhões de metros 
cúbicos. Entre as hidrelétricas, des- 
tacam-se as de Saiano: Shushens- 
koie, com potência de 6,3 milhões 
de quilowatts; Krasnoyarsk, com 6 
milhões de quilowatts; e Bratsk, 
com mais de 4 milhões. Em 1954, 
entrou em operação a primeira cen
tral nuclear do mundo, com a po
tência de 600 000 quilowatts. A 
produção mineral de 1969/70, cal
culada em milhões de toneladas, 
foi: ferro, 186; gusa, 85,9; manga
nês, 2,4; cobre, 0,8; chumbo, 0,4; 
e sal, 11.

A fábrica, unidade básica do se
tor industrial, é dirigida por um 
funcionário nomeado pelo governo. 
Duas ou mais fábricas de uma re
gião e que tenham o mesmo tipo de 
produção podem agregar-se em 
grandes concentrações horizontais, 
formando um organismo financeiro 
autônomo que coordena a produ
ção. Outra forma de concentração 
e o kombinat, que reúne indústrias 
complementares, clientes entre si e 
que podem situar-se em regiões di
ferentes. Até a Segunda Guerra 
Mundial, o parque industrial con
centrava-se principalmente^ a oeste, 
perto de Moscou, mas, três meses 
antes da invasão alemã, começou a 
ser deslocado para leste e o maior 
crescimento industrial passou a ser

registrado nas regiões dos Urais, 
Ásia central, leste da Sibéria e Ca- 
zaquistão. Nelas estão instalados 
grandes complexos industriais, 
como os de Chelyabinsk (máquinas 

esadas, automóveis, tratores), 
verdlovsk (siderurgia, máquinas, 

equipamentos elétricos) e Novosi
birsk (máquinas, produtos quími
cos, alumínio, aparelhos de preci
são, etc.).

Entre os mais importantes seto
res industriais soviéticos estão a si
derurgia (segunda do mundo em 
1970, com 116 milhões de tonela
das de aço) e a indústria química. 
Destaca-se ainda a produção de 
alumínio (também a segunda do 
mundo, com 1 milhão de tonela
das).

Em 1970 a União Soviética con
tava com 144 800 quilômetros de 
vias navegáveis, além de suas ferro
vias e rodovias. Tinha ainda a se
gunda marinha mercante (6 000 
navios, com capacidade total supe
rior a 13 milhões de toneladas) e a 
maior companhia aérea do mundo 
— Aeroflot, estatal — , com uma 
capacidade de transporte de 1,3 mi
lhão de toneladas de mercadorias, 
300 000 toneladas de cargas pos
tais e 68 milhões de passageiros. A 
rede aérea interna atingia 600 000 
quilômetros.

O vasto  país

O território da União Soviética, 
o maior do globo1, abrange as Re
públicas federadas da Russia, Ar
mênia, Azerbaidjão, Estônia, Geór
gia, Cazaquistão, Quirguisia, 
Letônia, Lituânia, Moldavia, Bie- 
lorrússia; Tadjiquistão, Turkmenis- 
tão, Ucrania e Uzbequistão. E ocu
pado por um conjunto de grandes 
planícies e velhos planaltos, bas
tante desgastados pela erosão e que 
formam o chamado “anfiteatro rus- 
so-siberiano”. Essa paisagem plana 
é interrompida apenas pelos mon
tes Urais, que a cruzam no sentido 
norte-sul e servem de fronteira na
tural entre a Europa e a Asia.- As 
terras planas e uniformes esten
dem-se por milhares de quilômetros 
e abrem-se ao norte para  o litoral 
ártico, em costas baixas e inóspi
tas. Com altitudes médias inferio
res a 300 metros, compreendem 
quatro grandes unidades estruturais 
que são envolvidas por cinturões 
montanhosos: a vasta planície 
russa, a depressão aralo-caspiana, 
a planície ocidental da Sibéria e os 
planaltos siberianos.

Em todo o extremo norte predo
mina a tundra*, cujos solos pobres 
são impermeáveis devido ao conge
lamento perene de suas camadas 
inferiores. Seguem-se os terrenos 
acinzentados e poeirentos do pod- 
zel, também áridos. Mas ao avan
çarem para o sul os podzel vão se 
transformando nas chamadas “ ter
ras negras” (chernoziom), cobertas 
por uma grossa camada de húmus 
que as torna as mais férteis do país.

As “terras castanhas” , ao norte 
do lago Balkhash e dos mares Cás
pio e de Arai, têm grande fertili
dade, ao contrário da maior parte 
da depressão aralo-caspiana, que e 
muito salina e árida. Há outras 
concentrações de solos férteis aç pé 
das cad e ia s  m o n ta n h o sa s  d a  Á sia
Central.

O incentivo à produtividade individual contribuiu para acelerar os Planos 
Qüinqüenais. (O operário-rnodelo Stakhanov e uma sátira aos incrédulos.)

O pioneirismo espacial revelou o avanço da ciência soviética. (Vostok.)
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A cobertura vegetal caracteriza 
quatro grandes regiões distintas: 
tundra, zonas de florestas, estepes 
e desertos.

Formada basicamente de espé
cies arbustivas e rasteiras, a tundra 
tem sua paisagem monótona inter
rompida apenas pelas flores silves
tres de primavera e verão.

As florestas, ao sul da tundra, 
cobrem metade do território sovié
tico. Concentram-se nas áreas de 
solos podzel e são chamadas de 
“taiga ao norte e na Sibéria. Suas 
principais espécies são o pinheiro, 
o abeto e o cedro, encontrados em 
abundância em torno de turfeiras e 
áreas pantanosas.

Ao sul da linha Leningrado— 
K o s tro m a — K iro v — Sverdlovsk 
predominam florestas mistas em 
que a tília, o carvalho e a bétula 
misturam-se a espécies resinosas. 
Ao longo do extremo sul dessa re
gião, a vegetação menos densa e de 
menor porte anuncia a transição

&ara as estepes, vastas planícies co- 
ertas de arbustos e vegetação 

acentuadamente rasteira, que ocu
pam o restante do território sovié
tico, com exceção dos desertos.

As terras situadas a sudeste (ex
ceto os baixos vales do Volga e do 
Ural) formam a “estepe cinzenta” , 
que apresenta uma vegetação bas
tante irregular. Segue-se a “estepe 
branca”, entre os mares Cáspio e 
de Arai: bastante mais rala e arida, 
é uma faixa de transição para as 
zonas desérticas.

O litoral, cuja extensão ultra
passa os 108 000 quilômetros, é ge
ralmente baixo e pantanoso, aberto 
para mares fechados ou que se 
mantêm congelados por longos pe
ríodos. Salvo na região de Mur- 
mansk, quase sempre livre de gelo, 
o litoral ártico é inóspito, sobre
tudo na Sibéria oriental. Mais altas 
e acidentadas, as costas orientais 
(do Pacífico) têm um clima menos 
rigoroso e, por isso, mais favorável 
à ocupação.

Os mares Cáspio e de Arai, 
grandes lagos salgados, são inteira
mente envolvidos p o r estepes ári
das e pelas elevações do Cáucaso, 
e as costas do mar Negro são mais 
diversificadas, com planícies muito 
férteis cobertas de cereais.

O clima soviético é predominan
temente continental: os mares que 
penetram no território pratica
mente não exercem influência sobre 
ele. É forte o contraste entre as es
tações: as temperaturas médias 
anuais variam de 18°C a 10°C na 
região de Moscou e de 20°C a 
30°C na Sibéria. No inverno, da Si
béria às Repúblicas bálticas, o país 
é atingido por massas de ar polar. 
Os ventos quentes do verão provo
cam elevaçao geral da temperatura, 
exceto nas zonas montanhosas e 
árticas. Invernos longos e rigorosos 
em quase todo o território alter
nam-se com verões também inten
sos (sobretudo nas regiões asiáticas 
centrais). No extremo norte da Si
béria, a camada de gelo dura, em 
média, de oito a dez meses. G ran
des inundações resultam das chu
vas de fim de verão e do degelo da 
primavera.

Algumas áreas ao sul têm clima 
próprio: a Criméia, com verões 
quentes e secos, e invernos mais 
amenos, é uma “ilha” de clima me

diterrâneo no território soviético. O 
mesmo ocorre com as planícies 
caucasianas. A planície da Geór
gia. exposta aos ventos úmidos do 
mar Negro, é a única região subtro
pical com índices pluviométricos 
que atingem os 1 500 milímetros 
por ano. Outro clima típico, mas 
inóspito, é o da depressão aralo- 
caspiana: em seu centro, estende-se 
uma grande zona desértica, onde os 
verões e invernos são rigorosos e as 
chuvas não atingem 200 milímetros 
anuais.

Há grande quantidade de rios, 
muitos deles extensos e caracteriza
dos pela fraca declividade e por 
grandes bacias hidrográficas. E o 
caso das bacias do Volga (maior 
rio da Europa), que cobre 
1 350 000 quilômetros quadrados e 
a do Ob (na Asia), com 2 930 000. 
Orientados em sua maioria para o 
Ártico, os rios aumentam muito de 
volume com o degelo da primavera. 
As maiores cheias ocorrem no 
Don, no Dnieper e no Volga, que 
deságuam nos mares de Azov, Ne
gro e Cáspio.

A hidrografia soviética abrange 
ainda cerca de 250 000 lagos, qua
tro deles — Arai, Baykal, Balk- 
hash e Ladoga —  com mais de 
10 000 quilômetros quadrados. No 
Baykal, a profundidade atinge o 
nível recorde de 1 940 metros. A 
construção de enormes barragens 
originou lagos artificiais que co
brem uma area de 85 000 quilôme
tros quadrados.

Antigas cadeias montanhosas li
mitam a leste e a sul as estepes e 
desertos do Arai e do Cáspio. Es
sas elevações distribuem-se em 
duas zonas distintas, separadas 
pelo vale do Alai. Ao norte estão 
o maciço de Tien-Shan, com altitu
des superiores a 4 000 metros; o 
grande Khan-Tengri (6 995 me
tros), coberto de imensas geleiras; 
e a cadeia de Alai (prolongada a 
oeste por outras cordilheiras), com 
picos que se elevam acima de 5 800 
metros. Ao sul ergue-se o grande 
maciço de Zaalakskij, com o ponto 
culminante do país —  pico do Co
munismo, com 7 495 metros — e 
o pico de Lênin (7 134 metros), 
além do grande planalto de Pamir, 
onde as altitudes médias vão de 
4 000 a 5 000 metros.

Outra importante cadeia monta
nhosa é o Cáucaso. Bastante irre
gular e com desfiladeiros geral
mente situados entre 2 500 e 3 000 
metros de altitude, ela é um difícil 
obstáculo à circulação.

A população soviética com
preende mais de 110 povos e gru
pos étnicos distintos, com grande 
predominância dos russos (55%) e 
ucranianos (17%). Quanto aos de
mais grupos, os mesmos não exce
diam um milhão de pessoas cada 
um, em 1970.

VEJA TAM BÉM : Ásia; Catarina 
II; Escandinavos, Povos; Eslavos, 
Povos; Europa; Guerra Fria; IvS, o 
Terrível; Kiev, Principado de; Le
nin ismo; Mongóis; Moscou; M os
cou, Principado de; Oriente, Ques
tão do; Pan-eslavismo; Pedro, o 
Grande; Primeira Guerra Mundial; 
R ussa , R evolução; Segunda  
Guerra M undial: Stálin; Trótski.

O intercâmbio com ercial, tecnológico e cultural constitu iu um dos tem as  
principais das conversações entre L. Brezjnev (U R S S ) e R. Nixon (E U A ).



Unidos, Emirados Árabes 2 2 5

Unidos, Emirados 
Arabes

S U M Á R IO

Localização: sudoeste da Á s ia , ao 
longo  do golfo  Pérsico 

Limites: golfo Pérsico (N); Arábia 
Saudita (S): Omã (L); Q a ta r  (0) 

Superfície: 83  600  k m 2 
População: 3 2 0  0 0 0  hab. (est. de....

1973)
Cidades principais:

Abu Dhabi (capital, 6 0  0 0 0  hab.): 
Dubai (75  0 0 0  hab.)

Id iom a: árabe (oficial) e inglês 
Religião: islam ism o 
Portos principais: Dubai, Rachid 
Aeroporto principal: Dubai 
Unidade m onetária: D inar/Bahrein 

(Abu Dhabi): R iyal/Qatar (Dubai e 
demais estados da federação)

Os antigos Estados da Trégua 
reúnem sete minúsculos emirados 
que ocupam a extremidade oriental 
da península arábica, junto ao 
golfo Pérsico. Depois de mais de 
um século sob controle da Grã-Bre
tanha, os emirados de Abu Dhabi, 
Dubai, Ajman, Sharjah, Fujairah e 
Umm al-Qawain emergiram como 
unidade política no dia 2 de dezem
bro de 1971, guando, sob a super
visão diplomatica de Londres, 
constituíram uma federação — os 
Emirados Árabes Unidos. (Desapa
receu, então, a denominação Esta
dos da Trégua.) Em 1972 juntou-se 
a essa federação o emirado de Ras 
al-Khaimah, que buscava assim de
fender-se das intenções expansio- 
nistas do Irã.

Apesar de sua reduzida superfí
cie e de sua pequena população, 
(um décimo aa qual e nômade), 
essa pequena federação desempe
nha papel importante na região, 
não apenas por sua localização es
tratégica, mas sobretudo porque se 
alinha politicamente com as potên
cias do golfo Pérsico, área em que 
se concentram cerca de 60% das 
reservas mundiais de petróleo.

- Piratas e 
colonizadores

A região foi habitada por povos 
semíticos desde tempos remotos. 
Além de dominar a entrada do 
golfo Pérsico, situava-se na rota 
das caravanas procedentes do Me
diterrâneo, tendo sido, por isso, fre
qüentemente atacada por piratas e 
ocupada por conquistadores. No 
século VII foi alcançada pela ex
pansão muçulmana. No século 
XVI os portugueses apoderaram-se 
do estreito de Ormuz, fechando o 
golfo.

Auxiliado pelos ingleses, que ini
ciavam sua penetração colonial, 
em 1622 o xa da Pérsia expulsou 
os invasores lusos.

Nessa época, a costa oriental do 
golfo já  estava totalmente sob o 
domínio de diversos xeques que se 
dedicavam à pirataria, visando so
bretudo aos navios da Companhia 
das índias Orientais (inglesa). O

território era então mais conhecido 
como “Costa dos Piratas” (deno
minação ainda não inteiramente 
abandonada).

Depois de terem assegurado sua 
supremacia sobre grande parte do 
mundo árabe, os ingleses subjuga
ram também a conturbada Costa 
dos Piratas formalizando mais uma 
vez a sua poderosa presença na re
gião. Em 1820, o governo britânico 
firmou um tratado com todos os 
soberanos da região, cujos termos 
proibiam a pirataria, a guerra e o 
comércio de escravos. Diversos ou
tros acordos sucederam-se, como, 
por exemplo, o da Trégua Marí
tima Perpétua (de onde veio o 
nome Estados da Trégua), con
cluído em 1853 (que garante a pro
teção das tropas inglesas contra 
ataques de qualquer país) e o im
portantíssimo Acordo de Exclusivi
dade (1892), pelo qual os xeques se 
obrigavam a somente manter rela
ções diplomáticas com o governo 
de Londres, que, em contrapartida, 
assumiu os encargos de defesa dos 
Estados; desse modo os xecados 
transformaram-se, de fato, em pro- 
tetorados britânicos.

Marcados por longos anos de 
conflitos dinásticos, esses Estados 
puderam conhecer, então, uma re
lativa estabilidade política.

No final da década de 1960 o 
governo trabalhista inglês entendeu 
que a manutenção de tropas na re
gião, além de muito dispendiosa, 
envolvia delicados problemas de 
natureza diplomática decorrentes 
da crescente importância do petró
leo e da onda de nacionalismo que 
varria o Oriente Médio. Depois de 
prolongados esforços, a Coroa bri
tânica reuniu sete dos dez Estados 
da Trégua (Omã, Qatar e Bahrein 
preferiram manter-se à parte) em 
uma federação, reforçando, assim, 
a capacidade defensiva da região e 
prevenindo possíveis disputas terri
toriais. E, em dezembro de 1971,

Abu Dhabi concentra a produção petrolífera (1 ,4  milhão de barris diários em  1973 ), que é quase toda exportada.

A riqueza vinda com o petróleo não mudou certas tradições dos emirados
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zona mais densamente habitada é o 
litoral, pontilhado de’vários portos 
e aldeias.

As grandes transformações

A economia da federação tem 
seu esteio no petróleo, cuja explo
ração transformou rapidamente a 
vida de toda a região. Em 1973, a 
produção de Abu Dhabi e Dubai 
(os dois únicos membros que pos
suem depósito) atingia, respectiva
mente, 1,4 milhão e 210 000 barris 
diários e, recentemente, foi desco
berto mais um rico depósito, em 
Sh arjah.

As rendas geradas pela explora
ção petrolífera permitiram a cons
trução de escolas, hospitais, habita
ções populares, estradas, obras de 
irrigação e abastecimento de água. 
Automóveis e aviões substituem ra
pidamente os camelos. Grande 
parte da população (sobretudo as 
mulheres) vive, entretanto, pratica
mente à margem dessas transfor
mações, demasiado rápidas para 
quem ainda conserva hábitos tradi
cionais como, por exemplo, o uso 
das burkas — máscaras que co
brem parte do rosto — , e das ab- 
bas, longas capas pretas.

Nos oásis e nas faixas úmidas 
junto ao litoral cultivam-se tâm a
ras, cereais, legumes e frutas cítri
cas. A tradicional_ criação de ca
bras e carneiros é praticada por 
pastores nômades. É os camelos 
ainda desempenham seu papel 
como meio de transporte.

Depois de ter sido, por séculos, 
a principal atividade de subsistên
cia das populações litorâneas, a 
pesca da pérola desaparece gra
dualmente. A indústria petrolífera 
proporciona aos pescadores novas 
e mais atraentes oportunidades de 
trabalho. Mas, nos duzentos ban
cos de pérolas existentes na região, 
ainda e bastante intensa a captura 
na estação própria (que vai de maio 
a setembro).

VEJA T A M B É M : Á rabes; Ásia; 
Oriente Médio.

A população concentra-se nas fa i
xas úmidas litorâneas e nos oásis.

Unificação 
Nacional

A unificação nacional ocorrida 
entre 1850 e 1870 na Itália* e na 
Alemanha* modificou a fisionomia 
política da Europa*. O processo 
teve como pólos dois Estados for
tes — Piemonte e Prússia* —  e a 
liderança de dois políticos de en
vergadura (Cavour* e Bismarck*), 
apoiados pela burguesia*. Em am
bos os países, a consolidação da 
unidade dependeu de vitórias mili
tares sobre o império austríaco, que 
dominava a Confederação Germâ
nica e parte da Itália. (A Alemanha 
teve de enfrentar também a 
França*.)

Na época, o desenvolvimento in
dustrial e comercial passara a exi
gir a ampliação de mercados e uma 
direção política independente. 
Disso resultou a participação da 
burguesia, que, ate 1848, liderou 
uma série de movimentos revolu
cionários, reivindicando a adoção 
de constituições liberais. Contudo, 
às pretensões burguesas opôs-se a 
aliança entre as monarquias abso
lutas, os príncipes e o resto da aris
tocracia. Para deter a revolta alemã 
e a italiana e manter a ordem na 
Europa, as monarquias absolutas 
realizaram os congressos de Carls
bad (1819), Verona (1822), Tro- 
pour (1820) e Laybach (1820).

Os últimos movimentos popula
res importantes enfrentados pelo 
Imperador Ferdinando I (1793- 
1875), da Áustria, ocorreram 
em 1848. Para derrotá-los, o

monarca desencadeou violenta re
pressão, que incluiu a eliminação 
dos líderes revolucionários. Assim, 
Ferdinando I consolidou seu domí
nio sobre a Itália. Alemanha. Hun
gria* e parte da Polônia*. No en
tanto, a consolidação do poderio 
austríaco acirrou suas contradições 
diante da França e levou à aliança 
das burguesias nacionais com a 
Prússia e o Piemonte. O processo 
de unificação, porém, apresentou 
diferenças essenciais em cada Es
tado. Enquanto na Itália as opera
ções militares foram complementa
das por insurreições locais, com 
sólidas raízes populares, na Alema
nha a unificaçao foi operada exclu
sivamente pela ação do Exército.

A unificação italiana

Na Itália, os contrastes regionais 
retardaram a constituição de uma 
aliança suficientemente forte para 
derrotar os austríacos. Enquanto o 
norte já  se encontrava num estágio 
capitalista bastante avançado, com 
uma burguesia disposta a lutar pela 
unidade nacional e uma pequena 
burguesia sensível às teses do libe
ralismo* e do desenvolvimento, o 
sul ainda se encontrava em atra
sado regime agrário, voltado basi
camente para a própria subsistên
cia, sem qualquer vínculo 
comercial com o exterior.

A Sicília permanecera afastada 
das teses liberais que o Exército 
francês disseminara por toda a Eu
ropa. Apesar de abolidos formal
mente em 1818, quando as terras 
haviam sido divididas entre os 
camponeses pobres (cafoni), os pri
vilégios feudais dos ricos proprietá
rios (baroni) haviam se mantido. 
Assim, interessada na manutenção 
de suas prerrogativas, a oligarquia

E m  1 8 4 8  e c lo d ira m  vários  le v a n te s  e n tre  as p o p u la çõ es  a le m ã s  e ita lia n as , 
fragm entadas em  muitos Estados e submetidas ao Im pério Austríaco.

retirou seus contingentes militares 
da área do golfo.

Uma terra desértica

O território dos Emirados Ára
bes Unidos é praticamente desér
tico e possui uma faixa litorânea 
dominada por formações rochosas 
(algumas de coral) e recortada por 
baias de águas rasas, que dificul
tam bastante o acesso de grandes 
embarcações.

A maior parte é plana, mas na 
extremidade oriental surgem coli
nas que se elevam progressiva
mente, formando a cadeia de AJ 
Hajar, que apresenta picos de até 
2 300 metros.

O clima dos emirados é relativa
mente quente e seco mas, devido à 
proximidade do mar, pode tor
nar-se bastante úmido. Pequenos 
cursos de água sulcam as areias du
rante o período das chuvas inten
sas. Seu caráter intermitente, no en
tanto, impede que sejam melhor 
aproveitados para a irrigação dos 
campos ou a produção de energia 
elétrica.

No interior do território desta
cam-se alguns oásis, entre os quais 
os de Liua, Buraimi e Al Ain, onde 
vive parte da população, mas a
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Na Itália, o m ovim ento unificador expandiu-se do Piem onte para o sul, conduzido pelas forças de Garibaldi.

siciliana opunha-se a qualquer 
idéia de unificação ou de centrali- 
zaç ão ̂ governamental.

Apos a derrota da revolução de 
1848, constituíra-se na Itália uma 
situação política que parecia impe
dir a evolução do movimento pela 
unidade. A oposição liberal de N á
poles tinha sido liquidada por Fer- 
dinando I. Com a queda da Repú
blica, o Papa Pio* IX fora 
restaurado em Roma. Em Parma e 
Módena, Carlos III (1823-1854) e 
Francisco V (1819-1875), protegi
dos da Áustria, haviam restabele
cido o absolutismo*. No Piemonte, 
apesar da campanha antimonár- 
quica desenvolvida pela oposi
ção liberal, Vítor Manuel II 

18 20-18 7 8j) subira ao trono 
1849),_e so conseguira evitar a in

tervenção austríaca ao se declarar 
monarca absoluto. Instalado no 
trono, entretanto, Vítor Manuel 
mostrou-se fiel ao regime constitu
cional de 1849. Preocupada com 
outras frentes, a Áustria não teve 
condições de intervir no Piemonte, 
cuja capital, Turim, convertera-se 
no grande centro dos nacionalistas 
italianos. Os patriotas, face à der
rota de 1848, deixaram a organiza
ção de Mazzini*, que pregava a 
derrubada violenta dos soberanos 
para a instauração da República 
com capital em Roma, e se uniram 
à Sociedade Nacional, em Turim.

Em 1852, Vítor Manuel desig
nou Camilo Benso, Conde de Ca- 
vour, seu primeiro-ministro. Ca- 
vour adotara idéias liberais e 
nacionais e sabia que a unificação 
italiana dependia da derrota militar 
da Áustria. Ao mesmo tempo que 
orientava o ministro da Guerra, Âl- 
fonso Ferrerd, Marquês de La Mar- 
mora (1804-1878), a reformar o 
Exército, procurava cultivar a 
aliança com Napoleão* III (que 
não só desejava limitar o poderio 
austríaco, como já  demonstrara 
simpatia pela causa italiana). Ca- 
vour fechou os conventos, visando 
a limitar a influência papal na re
gião, incrementou os laços comer
ciais entre o Piemonte e a França 
e iniciou a construção de estradas 
e ferrovias ligando as duas regiões.

Guerra de unificação

As negociações realizadas a par
tir de 1858 entre Napoleão III e 
Cavour culminaram com a assina
tura, em janeiro de 1859, do tra
tado franco-piemontês, segundo o 
qual seria formado um reino da Itá
lia do Norte, um reino da Itália 
Central e uma confederação a ser 
presidida por Pio IX. O tratado es
tabelecia ainda que Nice e Savóia 
seriam cedidas à França e que uma 
filha de Vítor Manuel casaria com 
Jerônimo Napoleão (1784-1860), 
primo do imperador dos franceses.

Não vendo com bons olhos as 
movimentações, mas seguro de seu 
poder na Itália, Ferdinando I lan
çou um ultimato, exigindo a ime
diata desmobilização das tropas. A 
rejeição do ultimato por Vítor Ma
nuel tornou a guerra inevitável. No 
dia 31 de maio de 1859, as forças 
franco-piemontesas lograram a pri
meira vitória, forçando os austría
cos a se retirarem de Palestro. 
Nova vitória em 4 de junho permi
tiu a entrada das forças de Vítor

Manuel em Milão. No dia 24 de ju 
nho as forças austríacas foram ata
cadas em Solferino e obrigadas a se 
retirar para Verona.

Simultaneamente ao avanço do 
Exército, insurreições locais ocor
reram em diversas regiões. En
quanto o Exército combatia em 
Solferino e Magenta, na Toscana, a 
Sociedade Nacional depusera Leo
poldo II (1797-1870) e instalara 
um governo provisório que entre
gou o poder a Vítor Manuel. Rapi
damente a rebelião se estendeu por 
Massa-Carrara, Parma e Módena. 
A 11 de junho, o representante pa
pal fora expulso da Romanha, e 
Cavour, apesar de se declarar soli
dário a Napoleão III (que temia o 
desenvolvimento das rebeliões e se 
colocava como protetor de Pio IX), 
ajudou militarmente todos os movi
mentos.

Quando a batalha final contra os 
austríacos parecia iminente, Ca
vour foi informado de que Napo
leão III negociava o armisticio. 
Apesar das vitórias, o Exército 
francês era mal equipado e mal 
treinado, e o imperador temia a 
queda de sua combatividade. Além 
disso, na França se avolumava a 
oposição à intervenção na Itália. 
Por outro lado, apesar de derro
tado, o Exército austríaco manti
vera sua força, e a Prússia, aprovei
tando a oportunidade, preparava-se

para estabelecer sua hegemonia na 
região do Meno. Isto fazia com que 
Napoleão III temesse a invasão das 
fronteiras francesas, principal
mente da contestada Alsácia-Lo- 
rena. Com a assinatura do armistí
cio os duques austríacos foram 
restaurados e Veneza permaneceu 
sob ocupação austríaca.

Em janeiro de 1860, mais uma 
vez em troca de Nice e Savóia, a 
França consentiu na anexação da 
Itália Central ao Piemonte, após a 
realização de um plebiscito. Com a 
integração de Toscana e Emilia, o 
Piemonte passou a se chamar 
Reino da Alta-Itália.

Ocupado com os austríacos no 
norte, Cavour enviou para o sul um 
de seus melhores generais: Gari
baldi*. Com a ajuda de Vítor Ma
nuel, Garibaldi recrutou um exér
cito de voluntários (os “ Mil”) 
vestidos de camisa vermelha, e com 
ele desembarcou em M arsala a 11 
de maio. Bem recebido pelos_ cam
poneses, conseguiu a adesão de 
muitos para lutar contra as oligar
quias locais. A 27 de maio, Gari
baldi penetrou em Palermo e ob
teve a capitulação final da cidade 
a 6 de junho.

A liberdade e a igualdade prega
das pelas tropas nortistas foram en
tendidas pelos camponeses sobre
tudo como posse da terra. A 
insurreição expandiu-se por todo o

reino; terras foram expropriadas, e 
grandes proprietários, executados. 
Para acalmar o campesinato, Gari
baldi resolveu colocar à venda as 
terras comunais e suprimiu o maci- 
nato, taxa que era cobrada sobre as 
sementes. Os baroni, temendo ficar 
isolados, converteram-se^ rapida
mente à idéia da unificação; e Ga
ribaldi optou pelo aliado mais 
forte, rompendo com os campone
ses que o haviam sustentado. Para 
controlar a insurreição, iniciou 
uma repressão na qual foram liqui
dados milhares de camponeses.

Em fins de julho, toda a Sicília 
já  se achava sob seu controle. Pre
feitos, professores e policiais do 
norte começaram a chegar à Si
cília. Os minguados capitais regio
nais passaram automaticamente a 
fluir em direção ao norte, criando 
uma situação de instabilidade. Em 
troca de sua conversão, os baroni 
haviam recebido as terras comu
nais e as da Igreja que, colocadas 
à venda “ livre para beneficiar os 
cafoni, acabaram adquiridas pelos 
senhores, aumentando a insatisfa
ção popular. A conquista do sul 
pela burguesia do norte provocou, 
a partir de 1861, diversos levantes 
populares, seguidamente sufocados 
de forma sangrenta pelas tropas 
piemontesas.

Após a dominação da Sicília em 
julho de 1860, Francisco II
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(1836-1894), rei de Nápoles, recu- 
sara-se a integrar o Reino da Alta- 
Itália. Mas acabou concedendo 
uma Constituição, declarando-se 
disposto a negociar com Vítor Ma
nuel. Temendo que as insurreições 
populares se ampliassem, vindo a 
tomar conta de toda Itália, Cavour 
ordenou a Garibaldi que não inva
disse Nápoles. Mas este, conside
rando necessária a intervenção, 
contornou Roma e penetrou na ci
dade em março de 1861, inte
grando oficialmente o Piemonte ao 
Reino da Itália.

A consolidação

Após a morte de Cavour, em ju
nho de 1861, Bettino Ricasoli 
(1809-1880), seu substituto, conti
nuou a política centralizadora. 
Roma, Veneza, Trento e Trieste 
ainda não faziam parte do Reino 
da Itália. Roma ainda era gover
nada pelo Papa Pio IX, sob a pro
teção da França; os outros perma
neciam sob domínio austríaco. Pio 
IX, em resposta à expropriação de 
terras da Igreja, excomungara o 
novo regime.

Não desejando indispor-se com 
a França ou abrir uma nova frente 
de luta com a Áustria, Ricasoli en 
viou o Exército regular para com
bater as tropas que Garibaldi re
crutara na Lombardia, objetivando 
reconquistar Trento e anexar 
Roma. Nessa época, Vítor Manuel 
assinou com Napoleão III tratados 
que previam a retirada da proteção 
francesa ao papa e a autonomia de 
Roma.

A eclosão da guerra prussiano- 
austríaca pela posse dos ducados 
dinamarqueses criou condições 
para a retomada de Veneza pelos 
italianos. Embora os navios italia
nos tenham sido derrotados em 
Lissa, Garibaldi conseguiu vencer 
os austríacos em Veneza. No mês 
de outubro de 1866, a Áustria 
abandonou Veneza ao Exército 
francês, que acabou por entregá-la 
ao rei da Itália.

Em 1867, Garibaldi reuniu no
vos voluntários, clamou o povo ro
mano à revolta e penetrou na ci
dade papal. Uma frota francesa 
desembarcou em Civita Vecchia 
para proteger o papa, mas a guerra 
franco-alemã impediu sua interven
ção. Tendo os prussianos reduzido 
Napoleão III praticamente ao cati
veiro em Sedan, Vítor Manuel con- 
siderou-se desobrigado de cumprir 
os acordos e autorizou a anexação 
de Roma, em setembro de 1870. 
Um plebiscito realizado em seguida 
consagrou a anexação e a cidade 
foi convertida oficialmente em ca
pital do Reino da Itália.

Em 1871, apenas a “ Itália irri- 
denta” (Trento e Trieste) permane
cia em poder da  Áustria. Confir
mando a previsão de Cavour, 
Trento e Trieste só seriam cedidas 
à Itália por obra das gerações futu
ras. (Sua anexação deu-se somente 
após a Primeira* Guerra Mundial.)

Fogo e sangue

Até meados do século XIX , 38 
Estados alemães formavam a Con
federação Germânica, dirigida pelo 
imperador da Áustria e cujas deci
sões coletivas eram tomadas por

uma Dieta, sediada em Frankfurt.
Desde as guerras napoleônicas, 

correntes nacionais e unitárias pre
tendiam pôr fim ao domínio aus
tríaco e à subdivisão dg país. 
Desde 1834, excluindo a Áustria, 
os Estados alemães haviam se 
unido economicamente, abolindo 
as barreiras alfandegárias, o que 
permitira uma acumulação de capi
tais que levara à industrializaçao 
do pais a partir de 1853.

Governada na época pela casa 
dos Hohenzollern, a Prússia era o 
mais importante Estado alemão. 
Mas após a derrota de 1850, frente 
aos austríacos, em Olmütz, aban
donara temporariamente a idéia de 
unificar todo o país sob sua dire
ção.

Em 1861, Guilherme* I subiu ao 
trono da Prússia. Um ano mais 
tarde escolheu Otto von Bismarck 
para o cargo de primeiro-ministro.

Quando delegado na Dieta de 
Frankfurt (1851/59), Bismarck 
convencera-se da necessidade da 
unificação alemã e da ruptura com 
a Áustria. Antiliberal, acreditava 
que o processo não seria realizado 
através de discursos ou de decisões 
da maioria, mas “pelo fogo e pelo 
sangue”, pois “aquele que tem em 
suas mãos a força é quem vai à 
frente”.

A confederação alemã

A disputa em torno de Holstein 
e Schleswig, ducados dinamarque
ses, ofereceu a Bismarck a oportu
nidade de lançar a campanha pela 
hegemonia da Prússia. Após a 
morte de Frederico VII 
(1808-1863), as maiorias alemãs 
dos ducados (anteriormente pro
priedades particulares desse rei di
namarquês) pretendiam torná-los 
independentes e incorporá-los à 
Confederação Germânica. O novo 
rei, Cristiano IX (1818-1906), deci
diu integrá-los ao Estado da Dina
marca, fazendo com que Áustria e 
Prússia lhe declarassem a guerra. 
Derrotado, Cristiano abandonou a 
administração dos ducados aos 
austro-prussianos. Multiplicando 
suas provocações à Áustria, Bis
marck acabou por ordenar a ocu
pação de Holstein em 1865. A 
guerra eclodiu e as bem treinadas 
tropas prussianas derrotaram as 
austríacas em Sadowa, ria Boêmia.

No acordo de paz assinado em 
agosto do mesmo ano, Bismarck 
exigiu apenas os ducados, mas se 
valeu da vitória para iniciar a reor
ganização da Alemanha. Assim, 
dissolveu a Confederação Germâ
nica, dela excluindo o império dos 
Habsburgos, e anexou Hanôver e 
os ducados de Nassau, Hesse e 
Frankfurt à Prússia. Em 1867 
criou a Confederação da Alemanha 
do Norte congregando os 21 Esta
dos situados ao norte do Meno. O 
rei da Prússia foi declarado seu 
presidente hereditário, assistido por 
um chanceler (Bismarck), um con
selho federal (que representaria os 
príncipes] e um Reichstag eleito 
por sufrágio universal. Cada Es
tado conservaria seu próprio go
verno, mas as forças militares e as 
relações internacionais, assim 
como o comércio e a moeda, se
riam de responsabilidade exclusiva 
do governo central.

Guerra com a França

As pretensões de Bismarck e de 
Napoleão III logo se chocaram, 
mas o chanceler prussiano, embora 
considerasse a guerra inevitável 
para a consolidação da unidade 
alemã, preferiu adiá-la até que “os 
efeitos de nossa educação e de 
nossa legislação militares pudes
sem se fazer sentir completamente 
em todas as regiões que não perten
ciam à velha Prússia” , conforme 
escreveu em Pensamentos e Recor
dações. Recrutando, segundo suas 
declarações, 100 000 soldados a 
cada ano de espera, em 1870 consi
derou o Exército preparado para 
construir o “Império Alemão’ . Só 
lhe restava aguardar a ocasião ade
quada para a guerra.

Com a deposição da rainha da 
Espanha, Isabel II (1830-1904),

Cavour (no alto), lider político da unificação italiana. Essencialmente m ilitar, 
a unificação alem ã teve  o com ando de B ismarck.
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Bismarck fez Leopoldo Hohenzol- 
lern (1835-1905), primo de Gui
lherme I, apresentar-se como can
didato ao trono. Imediatamente, a 
França declarou que não toleraria 
uma potência estrangeira no “trono 
de Carlos V” , e Napoleão III en
viou embaixadores a Guilherme I 
para demovê-lo das pretensões dos 
Hohenzollern. Mas o rei da Prússia 
se recusou a recebê-los. Com suas 
provocações, o chanceler conse
guiu que uma França despreparada 
e sem aliados declarasse guerra à 
Prússia, em 19 de julho de 1870. 
No dia 15, Guilherme I já  decre
tara  a mobilização geral e, en
quanto a Prússia reunia um Exér
cito bem treinado de 1 milhão de 
homens, a França só pôde convo
car 275 000 soldados indisciplina
dos e que não conheciam as novas 
técnicas da guerra.

Penetrando na Alsácia e na Lo- 
rena com três exércitos, os alemães 
impuseram sucessivas derrotas aos 
franceses, forçando o General 
Mac* Mahon à retirada. As tropas 
do General Bazaine (1811-1888) 
foram cercadas em Metz e o pró
prio Napoleão III acabou sitiado 
em Sedan. Mac Mahon e Napoleão 
capitularam em setembro e Bazaine 
em outubro de 18 70.

A proclamação da República a 
3 de setembro e a constituição de 
um governo provisório que preten
dia não ceder “nem uma polegada 
do nosso território, nem uma pedra 
de nossas fortalezas” , prolonga
riam a guerra por mais quatro me
ses. Só a 23 de janeiro a França ca
pitulou, assinando um armistício. 
O tratado de Frankfurt, de 10 de 
maio de 1871, estabeleceu que a 
França, além de abandonar a Alsá
cia e parte da Lorena, aceitaria a 
ocupação militar das províncias do 
leste e do norte.

Criação do II Reich

Tendo conseguido a adesão de 
todos os Estados alemães, após a 
guerra Bismarck empenhou-se na 
mudança das estruturas políticas 
da Alemanha, objetivando avassa
lar aos Hohenzollern os príncipes 
independentes do sul. Primeiro teve 
de convencer o próprio Guilherme 
I, depois passou a negociar com os 
Estados do sul. Embora os prínci
pes pretendessem manter seus pri
vilégios, não desejavam se opor 
abertamente à Prússia. Negociando 
separadamente com cada um, 
Bismarck os convenceu da necessi
dade de se submeterem. Em fins de 
novembro de 1870, foi assinado o 
tratado entre a Confederação do 
Norte e os Estados do sul, ratifi
cado pelo Reichstag.

No dia 18 de janeiro de 1871 foi 
oficialmente fundado o Império 
Alemão. Na Constituição de 1871, 
o termo “ Alemanha” aparece não 
mais como simples comunidade de 
nações, mas designando um territó
rio delimitado e governado por ins
tituições particulares e precisas.

VEJA TAM BÉM : Comunas: 
Francesa, Revolução; Industrial, 
Revolução; Itália; Liberalismo; 
Primeira Guerra Mundial; Prússia; 

A vitória sobre a França ajudou Bismarck a com pletar a unificação a lem ã. (Acordo prelim inar de paz. 1 87 0 .) Restauraçao.

A disputa sobre dois ducados foi um pretexto para a Prússia enfrentar e vencer a Áustria, em  Sadowa (1 86 6 ).
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Com  a escolástica intensificou-se a discussão sobre os universais. Uma corrente era defendida por Santo Anselm o (esquerda); outra por Abelardo.

Universal

A existência ou a necessidade 
(lógica) dos universais e a discus
são sobre sua natureza e relação 
com os objetos particulares são 
bem antigas. A questão foi plena
mente desenvolvida por Platão*, 
que sustentava uma posição que se 
convencionou chamar de “realismo 
dos universais” .

Esse realismo afirma a existên
cia dos universais neles mesmos. 
Eles seriam, portanto, independen
tes da mente que os concebe. Pla
tão chamou-os de “formas” ou 
“idéias” , essência comum a todas 
as coisas que fazem parte de uma 
mesma especie.

A existência da forma seria in- 
temporal e não espacial, o que 
equivale dizer que ela não possui 
nenhuma propriedade sensível: é 
totalmente independente de suas 
manifestações particulares. Sua 
apreensão, impossível através dos 
sentidos, seria unicamente intelec
tual. Os objetos sensíveis apenas 
suscitariam a “reminiscência” 
dessa contemplação intelectual (an
terior à vida corpórea).

Se o conhecimento deve ser ver * 
dadeiro, unitário e imutável ele só 
pode ser o conhecimento das for
mas. Assim, as formas ou idéias 
possuem realidade. Os objetos par
ticulares são contraditórios, devido 
a suas propriedades sensíveis, que 
impossibilitariam seu real conheci
mento. Platão chama-os “semi- 
reais” — porque neles se refletem 
as formas. No entanto, essa relação 
nunca foi definida precisamente 
pelo filósofo, constituindo o ponto 
crítico de sua teoria.

Em Aristóteles*, os universais 
não estão desligados dos particula

res, num mundo diferente; pelo 
contrário^ existem neles. Para Aris
tóteles, são propriedades comuns a 
um grupo de particulares, e sua 
apreensao é um gradativo processo 
de classificação das propriedades 
em categorias, através da indução*. 
As propriedades dos objetos (que 
são particulares) só podem  ser re
veladas pela experiência sensível. 
Assim, o sensível torna-se revela
dor do supra-sensível, e o particu
lar adquire uma real substanciali- 
dade, já  que só nele e por ele o 
universal ê abstraído.

Na Idade Média, a questão dos 
universais tornou-se uma das pro
blemáticas centrais da filosofia. 
Boécio* formulou as três questões 
básicas sobre os universais: se eles 
existem na realidade ou no pensa

mento; caso existam na realidade, 
se são corpóreos ou incorpóreos; e 
se estão separados ou não das coi
sas sensíveis.

A discussão tornou-se mais 
acentuada no período escolástico, a 
partir do século XII, com a divul
gação das obras de Platão e de 
Aristóteles e com a conseqüente 
descoberta de que os dois filosofos 
não estavam de acordo quanto ao 

roblema. Nessa época, o realismo 
ifurcou-se, constituindo-se no rea

lismo extremo e no realismo mode
rado. O primeiro deles defende os 
universalia ante rem (universais 
independentes e prévios em relação 
às coisas), substituindo as formas 
de Platão pela divindade. A exis
tência dos particulares estaria fun
dada em sua participação na divin

dade. Para os realistas extremados, 
Deus é o princípio, o meio e o fim 
das coisas, e elas subsistem em 
Deus, assim como ele se manifesta 
nelas de uma maneira inefável. Ex
poentes dessa corrente foram Santo 
Anselmo* e Guilherme de Cham- 
peaux. O segundo tipo de realismo 
defende os universalia in rebus 
(universais nas coisas). Abelardo*, 
um de seus representantes, acres
centa uma quarta questão às de 
Boécio: os gêneros e as espécies 
ainda teriam significado para o 
pensamento mesmo se não existis
sem os indivíduos corresponden
tes? Ele responde negativamente e 
dessa negação decorre que só os 
particulares existem realmente, 
sendo os universais nada mais que 
entidades mentais. Mas eles seriam 
também reais enquanto significam 
seres reais: os universais sao o sig
nificado dos nomes e formam-se 
pelo processo de abstração.

A ambigüidade de Abelardo, 
considerando ao mesmo tempo os 
universais como entidades reais e 
mentais, expressa o impasse da po
sição realista. O nominalismo* re
presenta uma alternativa a tal im
passe. Essa corrente já  tinha sido 
esboçada pelos filósofos que sus
tentavam ser a lógica de Boécio ou 
mesmo a de Aristóteles baseada 
não nas coisas (res), mas nas pala
vras (voces). No entanto, foi Ros- 
celin (1050-1120) quem levou essa 
concepção às últimas conseqüên
cias, negando a realidade dos uni
versais e considerando-os simples 
palavras. Sendo o universal so
mente um nome, a verdadeira reali
dade está, segundo esse filósofo, 
não nas idéias gerais, mas nos par
ticulares. Os universais seriam pos
teriores às coisas (universalia post 
rem), na medida em que constituem 
abstrações dos particulares, feitas 
pelo intelecto.

Dessa maneira, os universais 
possuiriam apenas um estatuto ló-
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Locke: geral e particular confundem -se. (À  direita, "Ensaio", de 1755 .)
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Segundo Berkeiey, a questão deveria ser analisada ao nível da linguagem .

Universidades
Medievais

Até o século XII o ensino* era 
exclusivamente canônico; as únicas 
escolas existentes nessa época eram 
as das abadias e dos mosteiros — 
como a de Sainte Geneviève (Pa
ris), a Du Bec (Normandia) e a de 
Chartres — voltados para a forma
ção de sacerdotes.

A cultura greco-romana e a mu
çulmana, nesse período, alcança
ram o Ocidente, graças aos comer
ciantes bizantinos, italianos e 
árabes, que traziam manuscritos 
desconhecidos na Europa. Nas bi
bliotecas dos conventos começa
ram a se acumular obras de Aristó
teles*, Euclides*, Ptolomeu* e 
Hipócrates*, entre outros.

Em Paris e Chartres, núcleos in
telectuais mais brilhantes, nasce
ram vivas discussões acerca das 
obras de Aristóteles e Ptolomeu. 
No entanto, o caráter canônico do 
ensino não demorou a provocar re

volta entre os estudantes: reivindi
cavam um debate mais aberto e 
mais fundamentado sobre aquelas 
“novas” teorias dos antigos gregos. 
Na polêmica despontou o nome de 
Abelardo*, estudante e mais tarde 
professor da escola de Sainte Gene
viève: por querer explicar os misté
rios da fé através do raciocínio ló
gico, entrou em choque com os 
religiosos e tornou-se suspeito de 
heresia. O que Abelardo buscava, 
porém, era a elaboração de um sis
tema de filosofia* da ciência, cons
truído independentemente da me
tafísica* e da religião*. Ele 
pertencia à escolástica*, corrente 
racionalista oposta ao empirismo*. 
Fundamentando-se na lógica*, os 
escolásticos acreditavam que, atra
vés dos sentidos, podia-se adquirir 
um conhecimento das aparências 
das coisas; a natureza real do uni
verso, porém, só poderia ser desco
berta pela razão*.

Tais idéias contrariavam a tese 
oficial da Igreja*, que explicava 
tudo pela fé, e não pela razao. As
sim, não tolerava qualquer modifi
cação que pudesse abalar seu 
prestígio e poderio. Abelardo mor
reu no exílio em 1142, mas sua luta 
pela independência das idéias iria

gico, requerido por e jja ra  o pensa
mento e a comunicaçao.

O extremismo de se afirmar que 
o único ponto em comum entre os 
vários particulares é sua designa
ção pelo mesmo nome conduz o 
nominalismo a um impasse. O no
minalismo moderado constituiu 
uma tentativa de evitar esse im
passe, afirmando que o uso de uma 
mesma palavra para designar um 
grupo de objetos está fundamen 
tado na semelhança entre esses ob
jetos. Portanto, o problema consis
tiria em estabelecer os meios para 
situar semelhanças: o nomina
lismo, assim, se reduz à teoria das 
semelhanças.

Uma variação do nominalismo 
da Idade Média —  o conceptua- 
lismo —  adquiriu características

H um e afirm ava que o costum e é 
responsável pelas idéias gerais.

próprias na Idade Moderna, princi
palmente entre os empiristas ingle
ses: Locke*, Berkeley* e Hume*. 
Sua posição é categórica: tudo que 
existe é particular; portanto, o uni
versal é a generalização dos parti
culares. A grande preocupaçao do 
conceptualismo é a de saber como 
a generalização é possível e como 
ela é feita.

Para Locke, os universais são 
formados pela abstração, que se 
realiza em duas etapas: seleção e 
conservação dos traços comuns a 
um grupo de particulares; e isola
mento (mental) dos particulares de 
todas as outras existências e cir
cunstâncias de sua existência real. 
Nessa medida, as idéias gerais não 
são distintas das particulares. São 
idéias particulares vistas de um 
modo especial.

Berkeiey analisou a questão 
mais ao nível da linguagem, obser
vando que uma mesma palavra 
pode ser usada para designar coi
sas completamente diferentes, isto 
é, rejeitando a idéia simplista de 
unum nomem unum nominatum. 
Para Berkeley, o importante é a de
finição da palavra, não a ocorrên
cia ou a recorrência de uma idéia.

Para Hume, a formação das 
idéias gerais se faz por costume ou 
por hábito, e a mente humana só 
formula, num dado momento, uma 
idéia individual, que é associada a 
uma outra da mesma espécie. Essa 
associação seria realizada graças a 
experiências anteriores, onde se en
contram idéias semelhantes. Assim, 
Hume afirma que uma idéia geral 
ocorre à mente humana graças a 
uma disposição natural desta em 
realizar um processo contínuo de 
associação de idéias individuais.

VEJA TAM BÉM : Conhecimento; 
Escolástica; Indução; Nom ina
lismo. Universidades medievais (corporações estudantis) surgiram  nos conventos.
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revolucionar o ensino. Alunos e 
professores, revoltados com a de
pendência intelectual ao superior 
do convento, procuraram organi
zar-se e libertar-se da supervisão 
rígida dos diretores eclesiáticos.

Nascem as universidades

No século XIII começou a se 
propagar na Europa um vasto mo
vimento corporativista. Artesãos e 
profissionais liberais organiza- 
ram-se em grupos independentes, 
cada qual regido por um código 
próprio, para a defesa dos interes
ses de classe. Surgiam as corpora
ções de ofício.

Quando se deram conta das van
tagens do corporativismo* — in
fluência nas economias nacionais, 
independência face aos princípios, 
etc. — , estudantes e professores re
solveram seguir o mesmo caminho. 
Apareceram nos conventos corpo
rações estudantis, chamadas “ uni
versidades”, que se organizaram in
dependentemente do rei e do bispo. 
O Papa Inocêncio III (1161-1216), 
que buscava maior prestígio, em 
detrimento de igrejas e soberanos 
nacionais, apoiou as universidades.

' &,.rei da França, irado com a 
perda de çontrole sobre a popula
ção unisSÉsitária, recorreu a provo
cadores r% rutados no meio univer- 

'Esses “estudantes” rece- 
■^8íír%r ordem para assassinar ri

cos comerciantes —  expediente 
que visava a jogar a burguesia* 
contra os universitários. Se
gui am-se conflitos entre os dois 
grupos, atraindo a atenção da polí
cia real, que matava inúmeros estu
dantes. Os incidentes culminaram 
na primeira greve estudantil da his
tória, em 1229. Os estudantes reti
rar am-se para Orleans, exigindo a 
autonomia universitária. Por fim, 
em 1231, São Luís (1214-1270) e 
Branca de Castella ( l  1877-1252) 
acabaram por reconhecer a inde
pendência da universidade na 
França.

O mesmo fato ocorreu na Ingla
terra, com a Universidade de Ox
ford, cuja autonomia foi decretada 
em 1240, por Henrique III 
(1207-1272).

Em Bolonha, durante o século 
X III, eram as comunas* que con
trolavam a universidade. Mas, tam 
bém nesse caso, greves e mudança 
da universidade para outros lugares 
foram os métodos empregados para 
a libertação do ensino.

No final do século, as universi
dades já  haviam conseguido direito 
à greve, monopólio dos exames, 
atribuição de graus (diplomas), au
tonomia jurídica e possibilidade de 
apelar diretamente ao papa.

O sistema universitário

Acredita-se que a mais antiga 
universidade seja a de Salerno, que 
no século X já  dispunha de uma es
cola de medicina. Com ela rivali
zam em antiguidade as de Paris e 
Bolonha, seguidas pelas de Oxford, 
Cambridge, Montpellier, Sala
manca, Roma e Nápoles. Na Ale
manha, as universidades começa
ram a aparecer no fim do século 
XV (Heidelberg e Colônia).

Na Europa medieval predomina
vam dois modelos de universidade.

No sistema bolonhês, a universi
dade era uma corporação de estu
dantes: eles pagavam e escolhiam 
os professores, podendo multá-los 
ou despedi-los se não correspon
dessem à expectativa. A maioria 
das escolas ao sul da Itália ou da 
França, que seguiam o modelo de 
Bolonha, era especializada em me
dicina. O tipo parisiense consistia 
numa corporaçao de professores, e 
a universidade era dividida em qua
tro faculdades: teologia, direito ca
nônico, medicina e artes (formação 
literária e formação científica de 
base).

A maioria dos alunos estudava 
“artes” ; e eram agrupados em “na
ções” , conforme o lugar de origem. 
Existiam as nações França (que 
reunia franceses, espanhóis, italia
nos), Picardia, Normandia e Ingla
terra. Em 1284 havia na faculdade 
de arte 2 000 alunos e 120 profes
sores.

O curso começava pelo trivium, 
que consistia em gramatica (latina), 
retórica (composição de poemas) e 
dialética ou logica (elementos de fi
losofia), com a duração de quatro 
a cinco anos. A seguir vinha o qua- 
drivium: aritmética, geometria, as
tronomia e música. Essas matérias 
tinham um caráter bem mais “ filo
sófico” do que científico. A aritmé
tica abrangia o estudo da teoria dos 
números, e a música as proprieda
des do som. Concluídos o trivium  
e o quadrivium, o aluno subme- 
tia-se a um exame para obtenção 
do título de “bacharel em artes”, 
que permitia o ingresso nos estudos 
superiores de teologia, direito ou 
medicina. A duração total do curso 
era de catorze anos, e só obtinha o 
título de “doutor” quem não tivesse 
atingido os 35 anos.

A independência das universida
des traria grande impulso à ciência. 
A primeira disseca^ao de um cadá
ver humano, no seculo XIV, assi
nala a abertura dos estudos de ana
tomia, até então proibidos.

Decadência

O fortalecimento das m onar
quias nacionais favoreceu a multi
plicação das escolas superiores. 
Em todas as cidades importantes 
da Europa surgiram faculdades ri
vais, e vários países proibiram que 
seus cidadãos cursassem escolas 
estrangeiras. As faculdades nacio
nais significaram um passo atrás, 
uma vez que abandonaram os dois 
grandes princípios que sempre nor
tearam as universidades: o interna- 
cionalismo dos trabalhos intelec
tuais e a independência em relação 
ao poder político. Os príncipes-me- 
cenas, financiadores das faculda
des, exigiam certa submissão: no
meavam mestres e vigiavam o 
ensino. Aos poucos a liberdade uni
versitária transformou-se em far
sa: na Inglaterra, Henrique* IV 
colocou Oxford novamente sob a 
jurisdição episcopaU o Parlamento 
francês, em 1461, tornou-se a auto
ridade máxima da universidade; e, 
na Itália, a Igreja retomou o poder 
no ensino superior.

VEJA T A M B É M ; E ducaçãu; En
sino; Escola; Humanismo.

As disciplinas iniciais do currículo eram gram ática, oratória e dialética.

O ensino universitário teve orientação canônica até meados do século X III.
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branerita (titanato de urânio e tó
rio) e a carnotita (vanadato de po
tássio e uranilo). Todos os minerais 
de urânio contêm chumbo* resul
tante de decomposição radiativa. 
As principais reservas com possibi
lidade de exploração econômica es
tão no Canadá (200 000 toneladas 
de U ,0 8), nos Estados Unidos 
(150 000 toneladas), na República 
Sul Africana (140 000) e na França 
(35 000).

O processamento de urânio re
quer o tratamento de grandes quan
tidades de minério para a produção 
de pequena quantidade do metal: 
em geral, cada tonelada de minério 
contém 1 ou 2 quilogramas de 
U3Oj. Após o tratamento inicial do 
minério, chega-se, por diferentes 
processos de extração, a concentra
dos com até 75% de U30 8. O con
centrado pode ainda ser tratado 
por ácido nítrico para purificação. 
Nesse caso, o urânio e recolhido 
como nitrato de uranila.

Antes da descoberta do uso do 
urânio como combustível nuclear, 
sugeriu-se sua utilização em fila
mentos para lâmpadas. Compostos 
de urânio foram usados em foto
grafia e nas indústrias do couro e 
madeira. Seus sais são mordentes 
para seda e lã e diuranatos de sódio 
e amónio servem como corantes na 
indústria cerâmica.

Em 1938, Otto Hahn e Fritz 
Strassman descobriram que o nú
cleo de um isótopo de urânio, o 
U 235, sofre fissão, isto é, quando 
bombardeado com nêutrons, divi
de-se em duas partes, libertando 
quantidades enormes de energia*: 1 
quilograma fissionado produz o 
equivalente ao que fornece a 
queima de 3 milhões de quilogra
mas de combustíveis do tipo do 
carvão ou do petróleo*. O poten
cial energético _ dos depósitos co
nhecidos de urânio é várias vezes 
superior ao de todas as reservas de 
combustíveis fósseis somadas.

Técnica de enriquecimento

Entre seus isótopos naturais, 
apenas o U 235 pode ser usado dire
tamente como combustível nuclear
— emprego dominante do urânio. 
Para a separação do U 236 do ele
mento natural recorre-se à opera
ção denominada “enriquecimento”. 
O processo mais empregado é o da 
difusão gasosa do ÚF^ (hexafluo- 
reto de urânio), que utiliza a pro
priedade de diferenças no coefi
ciente de difusão desse gás.

O U 238 não é físsil, mas, bom
bardeado por nêutrons, pode pro
duzir o plutônio (Pu), elemento sin
tético físsil que liberta enormes 
quantidades ae energia, à seme
lhança do urânio 235.

Um elemento físsil, como o 
U 235, decompõe-se em produtos de 
fissão ao ser bombardeado; os nêu
trons liberados pela fissão do pri
meiro átomo provocam a fissão de 
novos átomos, resultando em mais 
energia, e assim sucessivamente, 
numa reação em cadeia, reação 
esta que prossegue até terminar o 
U235 disponível.

Nos reatores em que se utiliza o 
urânio natural (sem separação dos 
isótopos) como combustível, ape
nas os átomos de U 235 sofrem fis
são e produzem energia; mas os

C om ercialm ente, a pechblenda (à esquerda) é o principal m inério de urânio. O óxido de tório. m atéria-prim a para 
obter-se combustível nuclear, aparece na m onazita (à direita) em  concentrações que variam  dõ 3  a 10%.

T T * • rri / •Uranio e Tono

Os elementos químicos urânio 
(U) e tório (Th) fazem parte da sé
rie dos actinídeos, pertencente ao 
subgrupo do escândio. Os actiní
deos, que não apresentam grande 
semelhança entre si, perfazem um 
total de quinze elementos, dos 
quais o menos raro é o tório. Todos 
são radiativos — possuem núcleos 
instáveis, que depois de algum 
tempo se desintegram. Em geral, a 
meia vida desses elementos de
cresce no sentido do actínio (Ac) 
ao laurêncio (Lr). Os actinídeos po
dem ser divididos em dois grupos: 
o dos elementos 89 e 92 (actínio, 
tório, protactínio e urânio) e o 
constituído pelos transurânicos*.

Combustível nuclear

O urânio, metal de peso e nú
mero atômicos 92 e 238,03, respec
tivamente, foi descoberto em 1789; 
ocorre na natureza como uma mis
tura de três isótopos: o U 238, que 
totaliza 99,27% do urânio; o 
U 235(0,72%) e U 234, com porcen
tagens desprezíveis. Quimicamente 
é bastante ativo, sobretudo a altas 
temperaturas, combinando-se com 
oxigênio, cloro, bromo e iodo. Em 
hidrogênio a 300°C, o gás é absor
vido, formando o hidreto UH3. 
Réage também com nitrogênio, 
monóxido e dióxido de carbono. 
Em seus compostos, pode apresen-

Ao chocar-se com  um nêutron lento , o átom o de urânio 2 3 5  (acim a, um  
modelo feito  com  m aterial plástico) em ite  certo núm ero de nêutrons, que 
provocam novas desintegrações, originando-se uma reação em  cadeia.

tar se nos estados de oxidação 
+  3, + 4 , + 5  e + 6  (sendo as mais 
importantes + 4  e + 6 ). Classifi
cado como elemento raro na natu
reza —  embora outros mais conhe
cidos. tecnologicamente sejam 
menos abundantes, como o cád

mio, o mercúrio e a prata, por 
exemplo — , o urânio existe em 
centenas de minerais; no entanto, 
comercialmente, apenas alguns de
les são importantes: a uraninita 
(U 0 2) e sua variedade pechblenda, 
a cofinita (silicato hidratado), a
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para o vácuo

A mistura de 
tetrafluoreto de 
urânio e magnésio  
metálico granulado, 
em  um recipiente  
refratário e 
herm eticam ente  
fechado, reage com  
aquecim ento e. 
dessa form a, 
obtém -se o urânio 
liquido, que se 
deposita no fundo.

nêutrons atingem também o U 238, 
que se transforma em Pu239; as
sim, este aparece como resíduo e, 
depois de separado dos outros res
tos da reaçao é usado como com
bustível em reatores compactos, do 
tipo dos que acionam navios nu
cleares, ou ainda para a construção 
de bombas* atômicas.

Tório

Descoberto por Berzelius* em 
1828, o tório (número e peso atô
micos 90 e 232,03, respectiva
mente) liga-se facilmente com a 
maioria dos metais (ferro*, cobalto, 
níquel*, ouro, prata, meVcúrio, só
dio* e alumínio*), alguns semime- 
tais (boro e silício) e mesmo não- 
metais (carbono*). É estável ao ar; 
porém, quando finamente dividido, 
pode inflamar-se por simples expo
sição ao ar, fçrmando ThOz, um de 
seus óxidos. A semelhança ao palá
dio e da platina, tern a capacidade 
de absorver hidrogênio*; e atacado 
por ácidos, mas nao sofre ação dos 
hidróxidos alcalinos.

A maioria de seus compostos 
apresenta número de oxidaçao + 4 ;  
sao incolores e, geralmente, crista- 
lizam-se com grande número de 
moléculas de água. O hidróxido de 
tório tem a propriedade de absor
ver gás carbônico do ar.

O tório aparece como óxido 
(ThOz) em seu minério, a mona- 
zita, cujo concentrado pode ter de 
3 a 10% de óxido. No Brasil, na 
Austrália e na índia estão os maio 
res depósitos de concentrados dc 
monazita. Além de seus usos como

matéria-prima para obtenção de 
combustível nuclear, o óxido de tó
rio é utilizado na fabricação de ca
misas incandescentes para lampião 
a gás, aditivo para filamentos de 
tungsténio de lampadas (para au
mentar a duração destas), catalisa
dor na indústria química, etc. O tó
rio metálico ainda é empregado em 
fotocélulas, válvulas* termionicas e 
como elemento de liga adicionado 
ao magnésio*, para aumentar a re
sistência à fluência em altas tempe
raturas, tornando-o adequado a al
gumas aplicações especiais na 
indústria aeronautica.

Quando bombardeado por nêu
trons, o tório, elemento nao físsil, 
pode produzir um isótopo físsil do 
urânio. Bombardeado com nêu
trons lentos, ele pode ser transfor
mado em U 233, elemento cuja fis
são gera mais nêutrons que a do 
U 23 , uma pequena quantidade de 
U 233 m isturada ao tório vai trans
formando este em U 233; assim, o 
reator trabalha praticamente pro
duzindo seu proprio combustível 
físsil.

O processamento de combustí
veis nucleares ou de produtos de 
reação requer cuidados especiais, 
uma vez que as radiações por eles 
emitidas (raios alfa, beta, gama, X) 
são altamente nocivas à saude.

VEJA TAM BÉM : Elementos, 
Classificação Periódica dos; Ener
gia Nuclear; Física Nuclear; Ra-
diatividade; Reator; Transurâni-
cos, Elementos.

Urano

A descoberta de Urano, pelo as
trônomo inglês William Herschel* 
(13 de março de 1781), entre Pro
pus (pequena estrela da constela
ção de Gêmeos) e Touro, assinalou 
uma brusca ampliação do sistema 
solar, cujos limites passaram de 
1421 milhões para quase 3 000 mi
lhões de quilômetros. O sábio in
glês tomou o novo objeto celeste 
por um cometa, denominando-o 
“Georgius Sidus” em homenagem 
a Jorge* III da Inglaterra (o que lhe 
valeu uma pensão real e a celebri
dade). Mas foi um outro estudioso
—  A. J. Lexell —  quem reconhe
ceu no astro as características de 
um planeta*.

Noites de 40 anos

A revolução ou ano sideral de 
Urano é de 84 anos e 7,4 dias, que 
ele perfaz à velocidade média de
6,8 quilômetros por ano. Ao per
correr sua órbita, o planeta revela 
importantes perturbações. Seu diâ
metro angular aparente é de 4” 2 no 
periélío (ponto de menor afasta
mento do Sol*), de 3”4 no afélio 
(ponto de maior afastamento) e de 
4” à distância média. Isso equivale 
a 47 170 quilômetros, ou seja, 
cerca de quatro vezes o diâmetro 
terrestre. Sua distância média do 
Sol é 19,18 vezes a da Terra* — 
aproximadamente 2,9 mil milhões 
de quilômetros.

Quanto ao volume, Urano é 
cerca de 63 vezes maior que a 
Terra, apresentando massa de 
14,58 (Terra =  1). Sua densidade 
corresponde a 0,28 da da Terra e 
a 1,56 da da água. A gravidade do 
planeta, por sua vez, é de 1,05 (pra
ticamente igual à gravidade da su
perfície terrestre).

Sua magnitude estelar é, em mé
dia, de sexta grandeza: + 5,65 no 
periélio e + 6 ,07  no afélio. Conse
qüentemente, encontra se no âm
bito da percepção visual humana; 
para isso, contudo, exigem-se con
dições excepcionais, sendo invisível 
no céu das grandes cidades.

Possui as características dos pla
netas jovianos,_ exceto a dimensão 
(é o menor diâmetro). Mas, como 
aqueles, desenvolve rápida rotação 
sobre seu eixo.

O dia uraniano é da ordem de 
dez horas e 45 minutos, o que ex
plica o pronunciado achatamento 
dos pólos — de 1/12.

Uma das características de 
Urano é a inclinação de seu eixo, 
a mais pronunciada de todo o sis
tema solar —  igual a 98 graus so
bre o plano da orbita — , podendo 
ocasionar especulações de ordem 
cosmogônica, já  que provoca uma 
rotação de sentido contrário ao ve
rificado nos demais planetas do sis
tema. O eixo de rotação, quase pa- 
rarelo ao plano da órbita, responde 
pela ocorrência de “estações” 
muito mais definidas que na Terra: 
as noites, que se estendem alterna
damente sobre cada hemisfério, du
ram em média quarenta anos nas 
proximidades dos pólos. E cada 
estação” prolonga-se por 21 anos.

A órbita de Urano é pouquís-

O eixo de rotação de Urano é quase paralelo ao plano de sua órbita, mos
trando-se quase perpendicular aos das órbitas de seus satélites. (A linha 
pontilhada, erli azul. mostra a trajetória do planeta.)
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O diâm etro do planeta, que é de 
47  170  quilôm etros, corresponde a 
três vezes mais que o terrestre.

simo inclinada em relação à eclíp- 
tica: o ângulo entre esses dois pla
nos é de apenas 0°46\ Em virtude 
da lentidão de seu percurso ao re
dor do Sol, o planeta segue pratica
mente o mesmo caminho, encon- 
trando-se em oposição a ele a cada 
369 dias.

Abaixo de zero: 200°C

Urano compara-se, em brilho, às 
mais fracas estrelas. Ao telescópio, 
oferece-se como um disco de tona
lidade azul-esverdeada e, como os 
planetas Júpiter* e Saturno*, niti
damente sombrio nas bordas e 
atravessado por faixas paralelas ao 
equador, de tonalidade acinzen
tada. Essas aparências confirmam 
seu parentesco com os grandes pla
netas, estabelecido pela densidade, 
pela forma e pela rotação.

Espectroscopicamente, Urano 
revela uma superfície saturada de 
metano com vestígios de amoníaco. 
A luz solar mal alcança a superfí
cie do planeta, castigada, em decor
rência, por temperaturas baixíssi
m as: da ordem de — 185 graus 
centígrados, podendo atingir, se
gundo certos astrofísicos, —210 
graus (uma temperatura vizinha do 
zero absoluto, que corresponde a
— 273,1 graus).

Estudos recentes demonstraram 
diferenças nítidas entre a composi
ção de Júpiter e Saturno e a de 
Urano. Este apresenta ainda uma 
particularidade que é incomum no 
mundo dos planetas: a de voltar 
para a Terra, a cada período de 
quarenta anos, o pólo norte ou o 
pólo sul. Nessas circunstâncias, as 
fracas faixas equatoriais confun- 
dem-se com a circunferência equa
torial. Urano revela-se, então, per
feitamente circular.

Ao apresentar perturbações 
sensíveis em sua marcha ao redor 
do centro do sistema, Urano possi
bilitou a localização, mediante cál
culos (realizados por Le* Verrier, 
na França, e Adams*, na Ingla
terra), de outro grande membro do 
sistema solar — Netuno* — , cuja

A descoberta de Urano (1 7 8 1 ) de
ve-se a W illiam  Herschel. M as ele  
pensou que fosse um com eta.

descoberta aumentou sensivelmente 
os domínios do Sol.

Com uma evolução sideral de 84 
anos e sete dias, Urano dificilmente 
permitirá a um mesmo astrônomo 
observá-lo por duas vezes em igual 
ponto de sua órbita.

O sistema de satélites uranianos 
é formado por Miranda, Ariel, Um- 
briel, Titânia e Oberon.

M IRANDA - Descoberto por 
Kuiper (1905-1973) em fevereir, 
de 1948, é o menor do sistema. 
Com 300 quilômetros de diâmetro, 
completa sua rotação em menor 
tempo (um dia, nove horas e 56 mi
nutos) e é o mais próximo do pla
neta: 130 000 quilômetros.

ARIEL - Com cerca de 800 qui
lômetros de diâmetro e um período 
de rotação de dois dias, doze horas 
e 29 minutos; foi descoberto a 24 
de outubro de 1851 por W. Lessel 
(l799-1880)._ Sua órbita dista 
192 000 quilômetros do planeta.

UMBRIEL - Detectado nessa 
mesma data por Lessel, tem 600 
quilômetros de diâmetro e um a re
volução que dura quatro dias, três 
horas e 28 minutos. D ista de Urano 
267 000 quilômetros.

TITÂNIA - Foi localizado pela 
primeira vez em 11 de janeiro de 
1787, e possui cerca de 1 100 qui
lômetros de diâmetro e uma traje
tória de oito dias, dezesseis horas 
e 56 minutos, que efetua a 438 000 
quilômetros de seu planeta.

OBERON - Também visto pela 
primeira vez por Herschel 
(1738-1822) na mesma data em 
que descobriu Titânia, é o mais 
afastado de Urano, a 586 000 qui
lômetros. Com 1 000 quilômetros 
de diâmetro, completa sua revolu
ção em treze dias, onze horas e sete 
minutos.

VEJA TAM BÉM : Planeta; Sol.

Urbanismo

Os dicionários costumam definir 
urbanismo como “ciência e arte de 
melhorar e embelezar cidades” ; no 
entanto, a crescente complexidade 
da vida e da estrutura da cidade* 
torna essa definição por demais ge
nérica. A concentração populacio
nal em cidades, cada vez mais in
tensa no século XX, tem sido 
acompanhada por sensível expan
são demográfica.

Diante da sociedade urbanizada, 
torna-se indispensável a reconcei- 
tuação do significado, função, 
forma e estrutura das cidades; em 
conseqüência, ampliam-se a fun
ção, a expectativa e o desempenho 
do urbanismo.

O crescimento de cidades, que al
cançam dimensões de metropoles 
(como Paris, Buenos Aires e, em 
menor escala, Fortaleza), a fusão 
sob forma de grandes conurbações 
(como Londres e São Paulo) e o 
surgimento de vastas e homogêneas 
regiões urbanizadas (leste dos Esta
dos Unidos e o vale do Paraíba, em 
São Paulo) são fenômenos carac
terísticos da urbanização, no sé
culo XX. A emergência do aglome
rado urbano (conjunto de cidades) 
e da  megalópole levou alguns teóri
cos a negarem validade ao termo 
“urbanismo” e a proporem sua 
substituição por expressões como: 
“planejamento* urbano” , “planeja

mento físico”, “ordenação do terri
tório” e outras.

Planejamento urbano

Depois que a moderna ciência 
economica incorporou a seu voca
bulário o termo genérico “planeja
mento” e deu-lhe conteúdo estreita
mente vinculado às noções de 
racionalidade e previsibilidade dos 
projetos setoriais e globais de de
senvolvimento, diversos países fize
ram do planejamento o núcleo de 
suas políticas econômicas. E, na 
América Latina, principalmente 
por influência da CEPAL* (Comis
são Econômica para a América La
tina, das Nações Unidas), o hábito 
de planejar nao apenas ganhou pro
jeção, sobretudo a partir de 1960, 
como a própria expressão “planeja
mento urbano” sobrepôs-se, gra
dualmente, ao acadêmico termo 
“urbanismo”. Outro fator, ainda, 
contribuiu para a ampliação do 
conceito de urbanismo: o movi
mento de renovação dessa prática 
como atividade necessária à sobre
vivência das cidades, iniciado por 
alguns arquitetos europeus que pro
moveram onze Congressos Interna
cionais de Arquitetura Moderna 
(CIAM —  1928 a 1959) e aprova
ram a C arta de Atenas (1933). Da 
elaboração desse documento, que 
definia as quatro funções basicas 
da vida nas grandes cidades (habi
tar, trabalhar, circular e recrear-se), 
participaram  alguns dos maiores 
arquitetos do século, entre os quais, 
Gropius*, Gillion, Sert e, sobre
tudo, Le* Corbusier que procurava

H abitação, trabalho, circulação e recreação: condições que uma cidade deve 
oferecer ao hom em , segundo o urbanismo contem porâneo. (Brasília.)



2 3 6 Urbanismo

imprimir ao urbanismo maior rigor 
científico e um enfoque mais nu- 
mano, abrangendo os aspectos psi
cológicos, sociológicos, econômi
cos, antropológicos e culturais.

Mais tarde, alguns autores pas
saram a identificar “ urbanismo” 
com o desenho de cidades e “plane
jam ento urbano” com a prática 
moderna, pluridisciplinar e cienti
fica. No Brasil, o termo “urba
nismo” cedeu lugar à expressão 
“planejamento do desenvolvimento 
local integrado”, cunhada pelo 
Serfhau (Serviço Federal de Habi
tação e Urbanismo, do Ministério 
do Interior) para exprimir conteúdo 
mais abrangente. De acordo com 
essa óptica, o planejamento urbano 
deve ser essencialmente dinâmico e 
ter sempre por objetivo o desenvol
vimento, entendido como cresci
mento da economia e como melho
ria da qualidade da vida. Seu 
âmbito geográfico é, em cada caso, 
o “ aqui de quem o empreende, isto 
é, o município, e até mesmo apenas 
a sede municipal. Por fim, as tare
fas de planejamento devem consi
derar disciplinas diversas e diferen
tes aspectos da realidade. No 
domínio físico, compreende as es
truturas e infra-estruturas de res
ponsabilidade de arquitetos, paisa
gistas, geógrafos, engenheiros e 
comunicadores visuais; no econô
mico, abrange as estruturas produ
tivas, inclusive a elaboração de or
çamento plurianual, cuja avaliação 
cabe a economistas; no social, refe
re-se aos recursos humanos, assis
tência médica e ensino, relações e 
mudanças sociais; é função de so
ciólogos, psicólogos e políticos; e, 
no domínio administrativo ou insti
tucional, compreende os instrumen 
tos legais e administrativos utiliza
dos para a implantação do 
processo de planejamento, de res
ponsabilidade de legisladores e téc
nicos de administração. Essas 
áreas estão de tal maneira integra
das na prática do urbanismo que 
sua separação somente é viável 
para fins didáticos, ou quando se 
pretende realizar tarefas específi
cas. Assim, as principais medidas 
resultantes de uma decisão no 
campo do urbanismo geralmente 
estão inter relacionadas: o zonea- 
mento*, por exemplo, tem alcance 
físico e econômico, enquanto a me
lhoria de recursos humanos se re
flete na área econômica, podendo 
ser decorrente de obra física, como 
a construção de um teatro.

Os níveis de elaboração

Os objetivos da prática urbanís
tica são amplos, podendo abranger 
tanto o planejamento de uma ci
dade inteira, quanto o de um setor 
urbano (um distrito industrial, 
como o de Aratu, na Bahia; ou um 
vale, como o do Tietê, em São 
Paulo; ou, ainda, um simples con
junto habitacional). Quando apli
cada ao setor de uma cidade, a prá
tica urbanística geralmente desce a 
minúcias, caso em que passa do 
nível de plano para o de desenho 
urbano e, depois, para o de projeto 
pormenorizado. Existe, assim, em 
urbanismo uma hierarquização 
conceituai que define os diferentes
níveis de elaboração. O nível de
planejamento, por exemplo, refe- Há grande interesse pelos aspectos sócio-econômicos e pela refação entre espaço e vida urbana. (Jupiá.)

Rigor científico e enfoque mais hum ano são algumas das preocupações dos 
urbanistas. (Projeto para a Universidade Livre, de Herning Larsen.)

re-se sempre a generalidades, tais 
como a estratégia, a política e a le
gislação urbanísticas. Mas, se o ob
jetivo da tarefa for a transformação 
imediata da realidade urbana, per
tencerá a outro nível de elabora
ção: o do projeto. E, ainda, se for 
de natureza física (a construção de 
uma obra ou a abertura de uma via, 
espaço, área verde, etc.), ter-se-á o 
projeto pormenorizado.

A freqüência com que se traba
lha ao nível de projeto de obras físi
cas determina a posição preponde
rante dos arquitetos nas equipes 
pluridisciplinares. O emprego de 
recursos metodológicos semelhan 
tes para solucionar tanto os proble
mas de um projeto como os de um 
plano, aliado a uma formação pro
fissional humanística e globali- 
zante, fez dos arquitetos os pionei
ros da renovaçao urbana e os 
inovadores da metodologia e dos 
conceitos urbanísticos. Graças à 
sua visão espacial ocupam posição 
sui generis entre os planejadores.

Mas o planejamento de toda 
uma cidade é sempre tarefa de 
equipes pluridisciplinares, cuja in
tegração depende da existência de 
objetivos definidos e de uma posi
ção filosófica ou conceituai homo
gênea. As ocasionais dificuldades 
de integração dessas equipes decor
rem menos da complexidade do 
tema do que da diversidade de for
mação universitária (disciplina). 
Tais obstáculos poderiam ser supe 
rados com a criação, nas universi
dades, de “Institutos da Cidade”, 
nos quais pessoas de profissões di
versas produziriam  o conhecimento 
necessário ao desenvolvimento dos 
aglomerados urbanos.

O urbanismo brasileiro

O moderno urbanismo brasileiro 
tem râízes (embora escassas) no pe
ríodo colonial, quando até mesmo 
o material para a construção dos 
sistemas defensivos era trazido de 
Portugal e os projetos feitos por
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geômetras e militares. Somente no 
século XIX , com a fundação de ci
dades (“ patrimônios”) nas áreas 
pioneiras do centro-sul, obser
vou-se certa preocupação de orde
nar o espaço, como constatou o 
geógrafo francês P. Monbeig em 
sua obra Pioneiros e Cultivadores 
do Estado de São Paulo.

Os projetos urbanísticos do iní
cio do século XX, como os de Belo 
Horizonte, em 1900 — engenheiro 
Arão Reis —  e de Goiânia, em 
1936 —  arquiteto Correa Lima 
(1901-1943) —  revelam nítida in
fluência européia. Nas importantes 
experiências urbanísticas dos ar
quitetos gaúchos Ribeiro, E. Paiva, 
C. Fayet, E. Graeff, F. R. Macedo 
e outros — que elaboraram, na dé
cada de 50, os planos de Caxias, 
Florianópolis, Blumenau, Passo 
Fundo e Delta do Jacuí — , como 
no projeto da cidade cafeeira de 
Angélica (Jorge Wilheim) e na aná 
lise do plano de Goiania (Luís 
Saia), já  se nota o interesse pelos 
aspectos sócio-econômicos e pela 
relação entre espaço físico e vida 
urbana. Graças aos trabalhos de 
formação de quadros e às pesqui
sas feitas em Sao Paulo pelo Padre 
Lebret (1887-1966) —  Movimento 
“Economia e Humanismo” —  de
senvolveram-se, no final da década 
de 50, as técnicas de levantamentos 
sócio-econômicos e as análises de 
dinâmica urbana.

E, por iniciativa de Luís de 
Anhaia Mello (1891-1947), foi 
criado, na Faculdade de Arquite
tura e Urbanismo de São Paulo, o 
Centro de Pesquisas e Estudos Ur
banísticos, que viria a elaborar di
versos planos diretores para mu
nicípios paulistas.

Com a abertura, em 1959, do 
concurso nacional para o Plano Pi
loto de Brasília, vencido em 1960 
por Lúcio Costa (1902- ), ga
nharam popularidade, em escala 
nacional, expressões como “plano 
diretor” , “ planejamento” e “plano 
piloto”. Algumas das teses apresen
tadas nesse concurso (do qual par
ticiparam 26 equipes), bem como a 
avaliação do resultado do plano de 
L. Costa, contribuíram para o enri
quecimento da urbanística nacio
nal. Foi, contudo, na década de 60 
que o urbanismo brasileiro adqui
riu certo grau de maturidade, e só 
então surgiram as condições para o 
exercício da prática profissional. O 
primeiro processo contínuo de pla
nejamento integrado a implantar-se 
efetivamente —  o de Curitiba (Se- 
rete-Jorge Wilheim, 1964-65), hoje 
a cargo do IPPUC (Instituto de 
Pesquisas e Planos Urbanísticos de 
Curitiba) —  representou valiosa 
experiência que, inclusive, propor
cionou subsídios às normas elabo
radas pelo Serfhau para orientar os 
planos urbanísticos financiados por 
essa entidade. A partir disso, con
ceitos como “zoneamento de pre
dom inância”, “diagnóstico ur
banístico” , “vias estruturais”, 
“grupo local de acompanha
mento”, etc., tornaram-se mais 
completos e foram divulgados. En
quanto o governo federal estimu
lava e financiava planos integra
dos, alguns Estados, como o de São 
P a u lo , p a ss a ra m  a  e x ig ir que  to d o s
os municípios elaborassem seus 
próprios pianos, sob pena de não

mais receberem financiamentos de 
fonte estadual. Procurava-se, desse 
modo, alcançar maior grau de ra
cionalidade nas decisões e aloca
ção de recursos por parte das Pre
feituras, bem como evitar a 
desordem e o congestionamento de
correntes da falta de zoneamento e 
de definição na estrutura viária. 
Essa política produziu resultados 
positivos, pois alguns planos então 
elaborados^ constituem notáveis 
contribuições urbanísticas. É o 
caso do Plano Urbanístico Básico 
de São Paulo (Asplan e outros, 
1968-69); os planos integrados de 
Goiânia, Joinvile, Natal, Osasco, 
S. José dos Campos e Guarulhos 
(SD-Serete, J. Wilheim em 1965, 
1967 e 1969); e os planos de Moji- 
Mirim (J. Guedes, 1970) Guana 
bara (Doxiadis, 1963), Maceió 
(GPI, 1970) e outros.

O urbanismo brasileiro, como o 
de outros países, enfrenta impasses 
metodológicos e conceituais. As 
expectativas dos planos são fre
qüentemente frustradas pela não 
implantação da maioria das medi
das preconizadas. Tal frustração 
decorre basicamente da multiplici
dade de interesses conflitantes da 
vida urbana e da freqüente buro- 
cratização das administrações, que 
afugenta a participação dos usuá
rios, estiola a capacidade criativa 
do setor público e estabelece peque
nos poderes conservadores, avessos 
a qualquer mudança. Mas pode 
também ser determinada pela ex
pectativa errônea dos urbanistas, 
que, ao se tomarem tecnocratas, 
passam a desprezar os dados da 
realidade em favor da idealização 
do plano; além disso, devido ao de
sinteresse pessoal ou aos obstácu
los que encontram para transacio
nar a implantação de um real 
processo de planejamento e mudan
ças, limitam-se a dar um diagnós
tico, muitas vezes exaustivo em da
dos, mas pouco preocupado em 
provocar as mudanças necessárias.

A transação (J. Friedmann), 
como processo de “negociar” a im
plantação dé um plano, somente 
tem viabilidade se efetivada através 
de diálogo entre os interessados 
(técnicos, usuários e poder pú
blico), provocado e mantido me
diante táticas de indução; por meio 
destas, suscita-se a discussão em 
torno de um ponto sensivel e polê
mico da vida urbana, despertando, 
assim, a consciência de usuários e 
instituições, que passam a partici
par no encaminhamento da solução 
de determinado problema. Esse mé
todo se contrapoe, até certo ponto, 
àquele que apenas se preocupa em 
alocar recursos existentes, de 
acordo com certas prioridades. O 
método inovativo, que se preocupa 
em criar, inovar e mudar, pode vir 
a ser especialmente indicado para 
um país extenso e populoso como 
o Brasil, onde é desejável o desen
volvimento da criatividade dos 
usuários e das instituições locais, 
dentro de uma sistematização glo
bal voltada mais para a informação 
do que para o controle.

VEJA TAM BÉM : Cidade; Infra- 
esírutura Urbana; Metrópole,- Ur
banização; Urbano, Transporte.

Formas arrojadas podem ser a solução para o maior aproveitam ento do es
paço, nas complexas estruturas das m etrópoles. (Projeto de Arata Isozaki.)

O planejamento de uma cidade exige um a equipe integrada e a deíimçao 
de objetivos. (Plano para Tóquio, de Kenzo Tange e outros arquitetos.)
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O início do processo de urbanização foi bastante anterior ao surgim ento das m etrópoles. (Paris, século X IX .)

cas, sacerdotes e funcionários, que 
dele se utilizavam para fins de sub
sistência, bem como para as transa
ções comerciais que se verificavam 
entre os vários povos e através das 
quais eram obtidos não apenas arti
gos de luxo, mas também o metal 
(bronze, em geral) —  matéria- 
prima para os artesãos. Por girar 
em tomo do suprimento das neces
sidades de grupos sociais restritos, 
o comércio e a “indústria”, bem 
como os índices de urbanização 
(relação entre a parcela da popula
ção que depende de alimentos pro
duzidos por outros e a população 
total) das primeiras sociedades fo
ram limitados.

Um conjunto de circunstâncias 
novas — entre as quais a populari
zação, a partir do século XII a.C, 
do uso de instrumentos de metal 
(ferro) e novas formas de organiza
ção social — determinou uma rela
tiva expansão na produção e distri
buição do excedente agrícola, de 
modo a propiciar o desenvolvi
mento de grupos sociais ligados ao 
comércio, finanças e artesanato ur
bano. Nesse quadro insere-se o de‘ 
senvolvimento da urbanização das 
Cidades-Estado gregas.

Aliada à evolução dos transpor
tes marítimos, à especialização da 
agricultura e à econçmia monetá
ria, verificou-se na Atica uma in
tensa urbanização: acredita-se que, 
no século V a.C., a população da 
cidade de Atenas tenha chegado a 
atingir 300 000 habitantes.

Por outro lado, com a prolifera
ção, ao longo dos dois milênios que 
antecederam o advento da Éra 
Cristã, de uma nova forma de orga
nização política —  o império — , 
as cidades passaram a subordi- 
nar-se a centros políticos dominan
tes (sedes imperiais), aos quais

Brestavam tributos, fomecendo- 
íes produtos agrícolas, metais e 

tambem escravos. Comércio e “ in
dústria” , bem como a urbanização, 
tiveram seu ritmo intensificado. O 
império de Alexandre*, o Grande, 
por exemplo, viu florescer uma sé
rie de cidades com 100 000 e até 
mesmo 200 000 habitantes.

Fenômeno idêntico ocorreu por 
força da expansão do Império Ro
mano quando surgiram varias cida
des nas regiões que hoje correspon
dem à França, Alemanha, 
Inglaterra, Espanha e norte da 
África; no inicio da Era Cristã, 
Roma, a capital imperial, tinha 
mais de 1 milhão de habitantes. A 
decadência do Império Romano, 
porém, determinou o declínio das 
cidades a ele vinculadas, fato pos
teriormente agravado com as inva
sões dos bárbaros. As propriedades 
rurais (feudos) tomaram-se auto- 
suficientes, desapareceu a maior 
parte da “ indústria” e do comércio, 
os servos vincularam-se compulso- 
riamente à gleba e o poder político 
descentralizou-se. A cidade perdera 
sua razão de ser.

As cidades renascem

Apesar do declínio dos índices 
de urbanização da Europa ociden
tal durante a Alta Idade Média, 
mantiveram-se alguns núcleos ur
banos em tomo de fortalezas, ou de 
centros religiosos (como Beauvais e 
Laon). Suas populações variavam

Urbanização

A urbanização (do latim urbs =  
“cidade”) é um processo social an
terior ao surgimento da cidade*, 
embora esta se fizesse presente 
desde seu inicio. Instala-se de 
modo efetivo em tomo do IV milê
nio a.C., época em que aparecem 
as primeiras cidades na Mesopotâ- 
m ia e no Egito.

O começo do processo de urba
nização coincide com a etapa his
tórica em que a produção regular 
de um excedente agrícola permitiu, 
dentro de algumas comunidades, a 
liberação de parcelas significativas 
da população das tarefas de plantio 
e coleta de alimentos. Assim, houve 
quem pudesse se ocupar de práticas 
artesanais, comerciais, militares, 
administrativas, políticas ou inte
lectuais.

Progressivamente, verificou-se, 
como parte desse processo, uma di- 
ferenciacão no interior daquelas 
comunidades, no sentido do apare
cimento de um grupo especial en
carregado da gerencia do excedente 
agrícola existente, e da garantia de 
sua produção continuada. Quando 
esse grupo, com atributos de poder 
diferentes do resto da população, 
instalou-se numa área distinta da
quela que lhe dava os meios de sub
sistência, surgiu a cidade.

No local em que se alojou a ca
m ada dirigente, instalaram-se tam 
bém artesaos, funcionários, servos 
e militares a ela ligados, constituin
do-se, assim, um núcleo populacio
nal dependente dos alimentos pro
duzidos pela zona rural (do latim 
rus = “campo”).

Ao longo dos dois primeiros mi
lênios de urbanização, o excedente 
agrícola concentrava-se nas mãos
de um grupo exclusivo de monar- As cidades ganharam  novas características no Renascim ento. (Veneza.)
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Brasil: evolução da população regional —  1 9 4 0 /1 9 7 0  
(em milhares de habitantes)

1940 1970

REGIÃO URBANA % RURAL % URBANA % RURAL %
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO-
OESTE
TOTAL

406 
3 381 
7 232 
1 590

271 
12 880

27,8
33.4
39.4 
27,7

2 Í.5
31,2

1 056 
11 053 
11 114 
4 145

988 
28 356

72.2
76.6
60.6
72.3

78,5
68,8

1 650 
11 981 
29 347

7 434

2 493 
52 905

45.2
41.8
72.8 
44.5

48.2
55.8

2 001 
16 694 
109 85  
9 250

2 674 
41 604

54.8
58.2
27.2 
55,5

51.8
44.2

Fonte:
R u b e n s  V a z  d a  C o s ta .  C r e s c im e n t o  U r b a n o :  B a s e  d o  D e s e n v o lv im e n t o  E c o n ô m ic o .  S e c r e ta

ria de Divulgação do B NH, Rio de Janeiro, 1972.

Taxas intercensitárias de crescimento da população 
em 12 países latino-americanos no período 1 950 /60 .

País Período Total Urbana Rural Capital

(1)
Brasil 1950-60 3,1 5,2 1,6 3,2

Costa Rica 1950-63 3,8 4,0 3,7 -
Chile 1952-60 2,5 3,7 0,5 -
Equador 1950-62 3,1 4,6 2,3 4,7

El Salvador 1950-61 2,8 3,3 2,4 -

México 1950-60 3,0 4,7 1,5 4,9

Nicarágua 1950-62 3,3 4,9 2,2 -

Panamá 1950-60 2,9 4,1 2,0 ' 5,2
Paraguai 1950-62 2,6 2,8 2,5 3,3
Peru 1940-61 2,4 3,5 1,5 -
República Domin. 1950-60 3,4 V 2,5 7,3

Venezuela 1950-61 3,9 6,3 0,7 6,6

( 1 ) Na época, Rio de Janeiro.
Fonte:
Carmem A. Miró, The Population o f Latin America (1964), tabela 7.

População mundial e população urbana mundial em milhões

Ano População
mundial

População 
em cidades 

de 5 000  hab. 
e mais

Porcentagem 
em cidades 

5 000 e acima 
100 000  e acima

1800 906 27,2 3,0 1,7

1850 1 171 74,9 0,4 2,3

1900 1 608 218,7 1 3,6 5,5

1950 2 400 716,7 29,8 13,1

1960 2 995 948 ,4 31,6 20,1

Fontes:
1800-1950: Kingsley Davis e Hilda Hertz Golden, tabela 1.
1960: United Nations Demographic Yearbook, 1962, tabelas 9 e 1.0.

Evolução da população do Brasil 
(em milhares de habitantes)

Ano Total Urbana % Rural %

1940
1950
1960
1970
1980

41 236 
51 945 
7 0 9 9 3  
94 509 

120 000

12 880 
18 783 
32 005 
52 905 
80  000

31,2
36.1
45.1 
55,8 
66,7

28 356 
33 162 
38 988 
41 604 
40  000

68,8
63.9
54.9
44.2
33.3

Fonte:
Rubens Vaz da Costa, A Explosão Demográfica no Mundo e no Brasil, Secretaria de
Divulgação do BNH, Rio de Janeiro, 1973.

entre algumas centenas e 2 000 ou 
3 000 indivíduos.

Nos Impérios Islâmico e Bizan
tino, a vida urbana mantinha-se 
com intensidade. Cidades como 
Damasco; Cairo, Bagdá e Bizâncio 
(as duas ultimas com mais de 1 mi
lhão de habitantes) difundiam sua 
cultura e tecnologia pelo Oriente 
Próximo, norte da.Africa, Espanha 
e até mesmo pela Ásia central.

No decorrer dos séculos IX e X, 
surgiram na Europa inúmeras cida
des (Magdeburgo, Worms, Aix-la- 
Chapelle, etc.), intensificando-se o 
ritmo do processo de urbanização. 
A criação de cidades foi crescendo 
até o seculo XIV, quando declinou
—  o que não significou, todavia, 
declínio nos índices de urbaniza
ção. Revigorados o comércio e a 
indústria, renasceram antijjos mu
nicípios romanos como Bergamo, 
Verona, Lodi e Cremona. Paralela
mente a desenvolvimentos na téc
nica, evoluíram corporações arte- 
sanais de caráter nitidamente 
urbano.

No século X, os mercadores pas
saram a reivindicar a instauração 
de um sistema político mais ade- 
qüado ao exercício de suas ativida
des, questionando a autoridade dos 
senhores feudais. É nesse processo 
que surge a cidade renascentista, 
centro de intensa atividade política, 
econômica e intelectual. Na época, 
centros urbanos como Veneza, 
Bruges e Gênova apresentaram ele
vados índices de crescimento. Flo
rença mais do que duplicou sua p o 
pulação entre os anos de 1338 
(90 000 habitantes) e 1422 
(190 000 habitantes).

No período marcado pela revo
lução comercial —  quando o capi
talismo comercial e o poder do rei 
associam-se — , as populações das 
cidades expandem-se, mas fun- 
dam-se poucos núcleos urbanos. 
Constituem exceções as cidades co
loniais das Américas, Ásia e 
África, que surgem como centros 
administrativos e centros de con
trole político.

A partir do século XIV acele- 
rou-se o processo de urbanização 
na Europa, em função das necessi
dades das cortes e da burguesia em 
ascensão: Londres, Nápoles e Mi
lão ultrapassaram a casa dos 
200 000 habitantes; Paris chegou a 
180 000; Lisboa, Roma e Palermo 
abrigavam mais de 100 000 pes
soas cada uma. O aumento nos 
índices de urbanização da Europa 
efetuou-se progressivamente e, no 
século XVIII, Moscou, Viena, São 
Petersburgo e Palermo contavam 
com mais de 200 000 habitantes; 
Paris com 670 000; e Londres com 
mais de 800 000. Nesse período, 
verificou-se o amadurecimento das 
condições que permitiram a emer
gência da Revolução Industrial. As 
atividades fabris se tornariam pre
dominantemente urbanas, não so
mente em virtude de suas crescen
tes necessidades de mão-de-obra 
concentrada, como pela exigência 
de serviços de infra-estrutura que 
somente a cidade pode proporcio
nar. A tônica do processo de urba
nização passou a concentrar-se nas 
articulações produzidas no interior 
da sociedade em função da indus
trialização. Os índices de urbaniza
ção da humanidade aumentaram 
rápida e progressivamente, verifi
cando-se intensa migração rural- 
urbana. Nos países que iniciaram 
cedo o processo de industrializa
ção, chegou-se no começo do sé
culo XX, ao desemprego tecnoló
gico no campo.

Na segunda metade deste século, 
o processo de urbanização vem 
sendo caracterizado pelo índice 
particularmente acelerado que 
apresenta nos países subdesenvol
vidos, devido às elevadas taxas de 
migração campo-cidade.

Outra característica da urbani
zação moderna é a concentração de 
amplos contingentes populacionais 
em áreas relativamente restritas, 
constituindo as áreas metropolita
nas e conurbações (regiões metro
politanas formadas pela junção de 
cidades).

O desenvolvim ento do im pério proporcionou a rápida urbanização de Roma.
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São Paulo: exem plo do acentuado  
desequilíbrio urbano do Brasil.

Nos países desenvolvidos, por 
outro lado, pouco têm aumentado 
os índices de urbanização, pois di
minuiu a migração a partir do 
campo e a industrializaçao das zo
nas rurais vem provocando uma 
crescente indiferenciação entre es
tas e as áreas citadinas. Em alguns 
países, constata-se o fim do pro
cesso de urbanização; o cresci
mento de muitas cidades deve-se 
apenas ao aumento vegetativo da 
população ou ao remanejamento de 
areas ja  urbanizadas. N a Nova Ze
lândia, por exemplo, a proporção 
da população classificada como ur
bana pouco mudou entre 1945 e 
1961, passando de 61,3% para 
63,6%, embora a população ur
bana tenha aumentado em 50%. 
Com  o progresso dos meios de 
transporte e recursos técnicos, a 
concentração demográfica imposta 
pelas necessidades industriais 
perde parte de sua motivação. Po
rém, a crescente interdependência 
dos vários setores da economia de 
mercado tom a a cidade impres
cindível como centro das ativida
des de gestão, que dependem de um 
complexo de relações urbanas.

Nos países subdesenvolvidos, o 
acelerado crescimento da popula
ção citadina (cujo índice, entre 
1950 e 1960, ultrapassava em 30% 
o das nações mais industrializadas) 
deve-se basicamente a dois impor
tantes fatores: o aumento vegeta
tivo da população urbana e as mi
grações de população do campo 
para a cidade. Embora a gradativa 
introdução de algumas técnicas 
avançadas no setor agropecuário li
bere certo contingente de mão-de- 
obra rural, a grande maioria dos 
migrantes é impelida a abandonar 
o campo devido à estagnação e aos 
baixos níveis de vida, vindo a cons
tituir as chamadas “populações 
marginais” do meio urbano.

Na América Latina

Constituindo a retaguarda rural 
de uma zona urbana situada fora 
de seus limites territoriais — isto 
é, a européia — , as primeiras cida
des latino-americanas funcionaram

como centros de controle adminis
trativo e religioso, com escassas 
atividades econômicas tipicamente 
urbanas (indústria e serviços). Pro
gressivamente, graças ao comércio 
internacional de produtos agrícolas 
e, à própria atividade de controle 
administrativo, verificou-se na 
América a constituição de signifi
cativos centros consumidores de 
produtos industrializados (importa
dos). Para a maioria dos países da 
América Latina, foi somente no de
correr do século XX  que se iniciou 
o processo de industrialização, 
ocorrendo, com variações regio
nais, substituições nas importações 
dos vários países, possibilitadas pe
las novas condições decorrentes 
das crises estruturais do sistema 
capitalista mundial (guerras, cri
ses* econômicas) e da existência, 
nesses países, de um mercado ur
bano de relativa expressão. Porém, 
desde 1940, a taxa de incremento 
dos índices de industrialização tem 
sido inferior à dos de urbanização. 
Verificou-se também a ocorrência, 
de modo generalizado, da concen
tração das populações citadinas em 
poucas metrópoles densamente po
voadas, bem como a expansão do 
setor terciário (serviços), que ocupa 
amplos contingentes da populaçao 
urbana.

A partir de fins do século XIX, 
o Brasil conheceu um incipiente 
processo de substituição de bens de 
consumo não-duráveis, através da 
instalação de indústrias no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. Ao mesmo 
tempo desenvolvia-se no país, além 
da economia do café, uma agricul
tura voltada para o mercado in
terno. Com a elevação dos níveis 
de produção e consumo, as cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Re
cife, Belo Horizonte e Porto Alegre 
expandiram-se rapidamente. A mi
gração, em grande parte determi
nada pela pressão demográfica nas 
zonas rurais, passou a suprir as ne
cessidades de mão-de-obra da in
dústria urbana. No período entre as 
duas guerras mundiais, o país ace
lerou seu processo de industrializa
ção, chegando, a partir da década 
de 1950, à fase de substituição de 
bens de consumo duráveis e, a se
guir, de bens de capital. As novas 
indústrias geralmente se instalaram 
em pólos já  desenvolvidos ou em 
suas imediações, e isso levou à con
centração de grande volume de po
pulações em jioucas áreas. Dos 
quase 53 milhões de habitantes que 
constituíam a população urbana do 
Brasil em 1970, aproximadamente 
21,5 milhões estavam concentrados 
nos nove maiores centros urbanos 
do país (dois dos quais — região 
da Grande São Paulo e do Grande 
Rio — continham cerca de 15,16 
milhões de habitantes). Graças a 
uma política de incentivos fiscais 
voltada para o estímulo à industria
lização, algumas cidades do nor
deste, especialmente Recife, Salva
dor e Fortaleza, vêm se 
transformando em significativos 
pólos urbanos regionais.

VEJA TAM BÉM : Cidade; Infra- 
estrutura Urbana; Metrópole; Pla
nejamento Urbano; Urbanismo; 
Urbano, Transporte.

Urbano, 
Transporte

Em áreas urbanizadas, os siste
mas de transporte* desempenham 
duas funções principais: dar acesso 
às unidades residenciais e permitir 
a circulação, vinculando as ativida
des urbanas entre si e garantindo a 
mobilidade de habitantes e também 
a de mercadorias.

A função da circulação -tor-, 
nou-se predominante à medida que' 
as cidades* se desenvolveram. Essa 
evolução seguiu quase sempre as 
mesmas etapas: as poucas vias de 
circulação inicialmente existentes 
adquirem crescente importância, 
até se tornarem grandes corredores 
de tráfego; em seguida, à medida 
que aumenta a pressão nessas vias, 
surgem novos “corredores” , for
mando um sistema; por fim, o cres
cimento urbano exige a implanta
ção de um sistema de transporte de

massa (como o metrô*) para aten
der às grandes densidades de trá
fego das cidades.

Com o tempo, o crescente movi
mento dentro de áreas relativa
mente exíguas começa a levar mui
tas cidades ao congestionamento 
total. Outros efeitos negativos, 
como a poluição e o grande des
perdício de combustível, acrescen- 
tam-se. Por esses motivos, em 
quase todo o mundo estudam-se 
meios de reduzir drasticamente o 
excessivo número de veículos em 
trânsito —  sobretudo o de automó
veis particulares que conduzem 
uma única pessoa.

Estruturas viárias

Poucas cidades empregam hidro- 
vias e ferrovias para o transporte; 
por isso, o termo “sistema viário” 
passou a designar, sobretudo, o sis
tema de rodovias. De um modo ge
ral, nas estruturas viárias in- 
cluem-se dois tipos: o 
radioconcêntrico — com vias par
tindo do centro para a periferia, 
onde se prolongam em rodovias ru
rais; e vias de contorno que interli-

Transporte urbano: circulação de produtos e pessoas. (Charge de 1900 .)
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gam as primeiras — , e o em “ma
lha ortogonal”, com as vias 
principais tangenciando os centros 
de trafego intenso sem interceptá- 
los. O segundo modelo, idealizado 
pelo urbanista inglês Colin Bucha- 
nan (1907- ), evita o acúmulo 
em áreas centrais, inevitável no sis
tema radioconcêntrico, além de se 
prestar a uma utilização mais equi
librada e uniforme do solo e de per
mitir alterações na rede viária, de 
acordo com o critério de planeja
mento predominante.

As rodovias são hierarquizadas 
em quatro categorias principais, ar
ticuladas funcionalmente em uma 
estrutura integrada. Vêm em pri
meiro lugar as vias expressas, auto- 
estradas urbanas projetadas para 
escoar grande número de veiculos 
entre áreas distantes, sem saídas di
retas para as áreas marginais e com 
cruzamentos em nível diverso (há 
controle total dos acessos). As vias 
arteriais destinam-se à circulação 
de veículos entre áreas distantes, 
contando com saída para zonas 
marginais, alguns cruzamentos em 
desnível e estacionamento regula
mentado (o controle dos acessos é 
parcial). As vias coletoras e distri
buidoras suprem a circulação de 
veículos entre as vias arteriais, 
dando acesso a áreas marginais e 
às vias locais. Estas levam direta
mente a áreas vizinhas. Existem 
ainda “avenidas parque” , vias arte
riais ajardinadas em toda sua ex
tensão e destinadas principalmente 
ao tráfego não-comercial.

Para veículos e 
pedestres

Distinguem-se diversos compo 
nentes em uma via urbana. Cada 
fa ixa  de tráfego é a parte destinada 
ao trânsito de uma única fileira de 
veículos e em um só sentido; sua 
largura ótima é de 3,60 metros, em
bora possa variar de 3 até 3,65 me
tros, de acordo com a categoria da 
via. O acostamento, com amplitude 
recomendável de 3 metros, é a 
parte contigua à pista de rolamento 
(duas ou mais faixas de tráfego), e, 
além de servir para paradas de 
emergência, dá aos motoristas sen
sação de maior espaço, podendo, 
em vias arteriais e de categoria in
ferior, ser usado como estaciona
mento. Um canteiro central é ne
cessário em caso de grande número 
de veículos, com o fim de separar 
pistas de sentidos opostos; sua lar
gura, a partir de um mínimo reco
mendado de 1,2 metro, está condi
cionada por fatores econômicos e 
operacionais. Também considera
das parte integrante do sistema viá
rio são as calçadas (passeios), que 
têm em média 3 metros de largura. 
As vias expressas contam ainda 
com faixas de aceleração; desacele
ração e conservação, alem de ou
tras partes adicionais.

Transportes coletivos

Sob pena de esgotarem rapida
mente sua capacidade, os sistemas 
viários devem atender a uma subs
tancial parcela da  demanda através 
de meios coletivos. A primeira li
nha de bondes com tração animal 
foi implantada em 1832, ligando 6 
Harlem, bairro de Nova York, ao

Com  meios coletivos, os sistem as viários passaram a atender a uma grande parcela da população. (Paris. 1904.)

O crescimento desordenado do tráfego exige um rep lanejamento constante.

centro da cidade; o bonde elétrico 
circulou pela primeira vez em Cle- 
veland no ano de 1884, após várias 
e fracassadas experiências com ou
tras fontes de energia (vapor, ar 
comprimido, etc.). A princípio com 
um papel preponderante no trans
porte urbano, as extensas linhas de 
bondes foram posteriormente subs
tituídas por frotas de ônibus, à me
dida que se desenvolvia a indústria 
automobilística e aumentava a pro
cura de veículos. Ainda assim, di
versos países mantiveram bondes 
adaptados a sistemas modernos. 
(No Brasil subsistem algumas li
nhas isoladas, como as de Santa 
Tereza, no Rio de Janeiro, e a de 
Campos de Jordão, em São Paulo.)

Apesar de sua eficiência e elasti
cidade em áreas de baixa e média 
densidade, o ônibus não se presta 
a estruturas compactas e associa
das a grandes volumes de tráfego. 
Para atender a este tipo de de
manda, foi criado ainda no século 
XIX  um sistema de transporte em 
massa —  o metropolitano ou “me
trô”  — , gradativamente aperfei
çoado e desenvolvido segundo dife
rentes concepções. Apesar dos 
benefícios desse sistema, os custos 
iniciais muito elevados limitam sua 
implantação em larga escala; so
bretudo quando a construção e tar
dia e sem planejamento antecipado. 
Para contornar o problema, os 
principais centros de pesquisa de
senvolveram sistemas alternativos, 
em geral com uma capacidade in
termediária, visando a atender ci
dades de pequeno e médio_ porte e 
a servir de complementação even
tual às estruturas maiores, das di
versas áreas metropolitanas.

Uma concepção simples, classi
ficada como um sistema de capaci
dade intermediária, c o busrvay, 
que consiste em uma pista cons-
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truída exclusivamente para ônibus. 
Na versão simplificada desse pro
jeto, as pistas exclusivas limitam-se 
a uma ou duas faixas de tráfego 
(buslan), dispensando característi
cas específicas e elevando a capaci
dade das linhas convencionais.

Planejamento

O sistema de transporte constitui 
um elemento vital no desenvolvi
mento de uma metrópole*. Em face 
dessa importância, os antigos e in
suficientes estudos qualitativos e 
históricos foram substituídos, nos 
modernos estudos de planejamento, 
por análises quantitativas que si
mulam e avaliam as necessidades 
futuras de tráfego, por meio de téc
nicas desenvolvidas em grandes 
centros de pesquisa. Há três estra
tégias principais para este estudo: 
o “ modelo ae uso do solo”, que 
consiste em elaborar alternativas 
para a utilização do espaço, le
vando em conta uma previsão dos 
aspectos sócio-economicos em 
jogo; o “modelo de tráfego”, por 
meio do qual se estimam as exigên
cias que a rede terá de suportar no 
futuro; e o “modelo do sistema de 
transportes” , onde sãò elaboradas 
soluçoes técnicas visando a atender 
à procura com meios mais rápidos, 
econômicos e seguros. Seguindo es
sas linhas que se entrecruzam e se 
superpõem, os estudos de planeja
mento têm início com uma análise 
da utilização do solo e da  estrutura 
sócio-econômica e urbanística, 
bem como das exigências de trá
fego. Após uma primeira definição 
acerca da região em foco, delimi
ta-se uma área de pesquisa, com
preendida no interior de uma “li
nha de contorno” ; por fim, esta é 
ainda dividida em zonas de tráfego 
homogêneas. Concluída essa fase 
prévia, são levadas a cabo pesqui
sas específicas, sobretudo quanto à 
origem e ao destino dos passagei
ros em trânsito.

Além desse levantamento, efe
tuado com métodos de amostragem 
em entrevistas domiciliares e nas 
rodovias que cruzam o contorno, 
são obtidas informações sobre os 
meios utilizados e acerca do mo
tivo, horário e duração da viagem, 
tanto de pessoas como de mercado
rias. Quase sempre são necessários 
dados complementares, como o nú
mero de veículos, passageiros e pe 
destres em dados períodos, carac
terísticas da rede viária, oferta de 
estacionamento, velocidade de re
tardamento, terminais de carga e 
uso do solo em geral.

Após a coleta de informações, 
resta a tarefa principal: elaborar 
modelos, a partir dos quais se pos
sam fazer projeções para o futuro. 
Para isso, são de grande valia cor
relações constatadas empirica
mente entre o tráfego criado por 
determinada área e suas caracterís
ticas sócio-econômicas e urbanísti
cas (população, emprego, renda fa
miliar, etc.). Essa correlação, 
comprovada por métodos estatísti
cos, serve de base para a elabora
ção de modelos com os quais, co
nhecendo-se a futura utilização do 
espaço, pode ser obtido o tráfego 
gerado e atraído por uma zona. 
(Modelos como FRATAR, ba
seado em indícios de crescimento

do tráfego regional, e GRAVI
DADE, inspirado na lei gravitacio- 
nal de Newton*, são exemplos das 
técnicas empregadas.)

Com as demandas de trânsito 
previstas dessa maneira e dispostas 
em forma de quadros “ origem-des- 
tino”, é feita afinal uma simulação 
de tráfego, a partir de especifica
ções sobre o sistema de transporte 
que será empregado. Para a simula
ção, os_ cruzamentos de vias ou 
‘nós” são codificados; as ligações 

entre nós, chamadas de “segmen
tos’̂  são identificadas por sua ex
tensão e velocidade. Os centros de 
cada zona, ou “centróides”, são li
gados à rede viária nos vários pon
tos por onde deverá entrar e sair o 
tráfego gerado e atraído por ela. 
Admitindo por fim que as viagens 
sigam sempre a rota mais curta 
(princípio do “tudo ou nada”), ou 
ainda que usem caminhos alternati
vos proporcionalmente aos tempos 
de percurso (princípio de diversifi- 
caçao), obtêm-se os volumes de trá
fego que serão acumulados em 
cada trecho.

Com essas operações, verifica-se 
se o sistema de transporte plane
jado tem capacidade suficiente 
para absorver o tráfego estimado: 
caso contrário, todo o processo é 
reexaminado. Essencial a previsão 
das necessidades de transporte nas 
grandes cidades, o emprego de mo
delos desse tipo exige modernos 
métodos de computação, em vir
tude de sua complexidade.

N o Brasil

O transporte nas cidades brasi
leiras é basicamente rodoviário. As 
ferrovias praticamente não inter
vêm no perímetro urbano, tendendo 
claramente a se concentrarem no 
transporte de cargas, a exemplo do

3ue ocorre em outros países, além 
e passageiros a longas distâncias. 

As vias fluviais que cortam a ma
lha urbana de algumas cidades bra
sileiras tampouco são aproveitadas 
para o deslocamento de passagei
ros ou remessa de mercadorias.

Praticamente todos os centros 
urbanos são servidos por um sis
tema viário onde se concentra a 
maior parte dos investimentos de 
infra-estrutura, contando com uma 
frota de ônibus que em geral ofe
rece um baixo padrão de eficiência. 
O planejamento do tráfego com 
auxilio de métodos modernos foi 
introduzido pela primeira vez com 
o estudo da viabilidade do Metrô 
de São Paulo, em 1967, gue empre-

Í;ou técnicas de simulaçao e mode- 
os de tráfego. Sendo impraticável 

a continuaçao do atendimento pelo 
sistema de linhas de ônibus con
vencionais, foi iniciada nas princi
pais cidades a construção de siste
mas de transporte de massa 
(metrô). Uma solução alternativa é 
a adotada pela cidade de Curitiba, 
que implanta o sistema de capaci
dade intermediária (busway), 
acompanhado de projetos de veícu
los adequados às condições urba
nas e climáticas da região.

VEJA  T A M B É M : Infra-estrutura  
Urbana; M etrô; M etrópole; Trân
sito; Transporte, S istem as de.

As extensas linhas de bondes, a principio com papel preponderante no trans
porte urbano, foram  posteriorm ente substituídas por frotas de ônibus.

O volum e de tráfego originou o m etrô, eficaz para o transporte de massa.
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Urinário, Aparelho
glomérulos-

substâncias 
filtradas 

em nível 
glomerular

substâncias 
reabsorvidas 

parcialmente
tubo

sinuoso proximal substâncias reabsorvidas totalmente tubo coletor

Os rins funcionam  como um filtro que elim ina produtos nocivos, m antendo o i uilíbrio fisiológico do corpo.

O sangue entra nos rins pela artéria renal e sai purificado através da veia 
(esquerda). Glom érulos form am  as Dirâmides de M alpighi (d ireita).

O aparelho urinário é responsá
vel no organismo pela produção e 
eliminação da urina, líguido produ
zido pelos rins. Anatômica e em- 
briologicamente, os rins apresen
tam variações entre os vertebrados, 
segundo a posição de cada um na 
escala filogenetica. Da mesma 
forma, no decurso do desenvolvi
mento embrionário ou ontogené- 
tico, ocorre uma sucessão de modi
ficações, em que as formas 
primitivas originais são substituí
das pelas formas mais evoluidas, 
encontradas nos adultos.

Estrutura e função

Do ponto de vista embrionário e 
filogenético, os três tipos funda
mentais de rins são os pronefros (os 
mais primitivos), os mesonefros e 
os metanefros ou rins verdadeiros 
(os mais evoluídos). Todos apre
sentam como estrutura básica o 
tubo renal, que recolhe os produtos 
da excreção para eliminá-los. A ex
creção é retirada do sangue*, nas 
redes capilares da artéria renal, 
oriunda da aorta. Os tubos renais 
pronefros e mesonefros ligam-se ao 
dueto arquinéfrico; e os tubos me
tanefros abrem-se num dueto sepa
rado, o ureter. O dueto arquinéfrico 
dá origem às vias excretoras do 
aparelho reprodutor masculino e 
feminino.

No caso dos pronefros, os due
tos renais, em número de três a 
quinze, abrem-se na cavidade celo- 
mática. A abertura do dueto é ci- 
liada e recebe o nome de “nefrós- 
tom a”. Os nefróstomas dispõem-se 
junto aos glomérulos da artéria re
nal, e são responsáveis pelo reco
lhimento dos produtos de excreção.

Os duetos podem ou não apre
sentar nefróstomas nos mesonefros, 
mas estes estão em mínima ligação 
com a rede capilar da artéria renal. 
A rede capilar forma um glomérulo
— conhecido por “glomérulo de 
Malpighi” —  que é envolto pela 
extremidade do tubo renal, consti
tuindo uma cápsula, a que se deno
mina “cápsula de Bowman”

Nos metanefros, o tubo renal 
torna-se longo e apresenta diversas 
formas ao longo de seu corpo. 
Desse modo, a cápsula de Bow
man, que envolve o glomérulo de 
Malpighi, tem uma trajetória ini
cial irregular, chamada “tubo si
nuoso proximal” . A outra parte do 
tubo renal é formada por uma 
longa alça — a “ alça de Henle” 
— , que possui duas outras partes, 
ambas retas, uma ascendente, outra 
descendente. A porção descendente 
continua o tubo numa trajetória ir
regular, constituindo o tubo si
nuoso distai até se abrir no tubo 
coletor ou “dueto de Bellini”.

O epitélio da cápsula de Bow
man adere ao epitélio da parede in
terna dos capilares do glomérulo, 
formando paredes únicas. O pro
duto de excreção presente no san
gue é eliminado quando este atra
vessa as paredes do glomérulo e cai 
na luz do tubo renal. No homem,

o volume líquido que atravessa es
sas paredes e de 200 litros por dia 
(1% é eliminado como urina e a 
porção restante é reabsorvida).

Diversidades: a evolução

Os pronefros formam-se nos em
briões dos vertebrados e locali
zam-se na região anterior do em
brião, sendo por isso chamados de 
“rins cefálicos”. Persistem na fase 
de larva de alguns peixes* e anfí
bios* e nos adultos de vertebrados 
inferiores.

Os mesonefros são os rins fun
cionais dos peixes e anfíbios adul
tos. Seu dueto excretor é o mesmo 
que existia nos pronefros do animal 
em fase embrionária. No adulto, os 
pronefros desaparecem, mas per
manece o dueto excretor, servindo 
aos mesonefros.

Os vertebrados amniotas (rép

teis*, aves* e mamíferos* adultos) 
apresentam metanefros ou rins ver
dadeiros. Seu dueto excretor não é 
o mesmo dos pronefros e mesone
fros. Os metanefros desenvolvem 
seus duetos excretores próprios, os 
ureteres.

Geralmente, os vertebrados 
apresentam um órgão oco e elás
tico, cuja função seria a de armaze
nar urina: é a bexiga urinária, cuja 
origem varia. Nos peixes cartilagi
nosos e nos peixes ósseos primiti
vos, origina-se da fusão dos duetos 
urinários. Nas fêmeas dos elasmo- 
brânquios, a parte superior do 
dueto arquinefritico dilata-se para 
acumular urina. Nos machos, não 
se formam bexigas. No entanto, 
nos machos de tubarões e raias, 
formam-se novos duetos para eli
minar a urina, que podem apresen
tar dilatações e funcionar de forma 
semelhante às bexigas. No embrião

Secção da zona externa do rim : v a 
sos sanguíneos e ramos da artéria  
renal, que chegam até  o»capilares  
form ando glomérulos.

dos peixes teleósteos, a bexiga ori
gina-se a partir de um divertículo 
da cloaca. Em alguns tetrápodos, a 
bexiga tem, às vezes, um papel im
portante na conservação da água, 
que pode ser reabsorvida pelo orga
nismo, impedindo a dessecação em 
condições não-aquáticas. Enquanto 
algumas espécies (como os quelô- 
nios* e alguns lagartos*) conser
vam bexigas, em outras (cobras* e 
crocodilianos*) elas desaparece
ram. O mesmo ocorre em todas as 
aves, com exceção dos avestruzes.

Entre os mamíferos ocorrem mo
dificações embrionárias, de ma
neira que os ureteres abrem-se dire
tamente na bexiga, de onde a urina 
é eliminada através da uretra.

VEJA TAM BÉM : Ciclostomados; 
Excreção; Urogenital, Aparelho.
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Urodelos precisam da água para pôr ovos e a fim  de com pletar a fase larval. A esquerda, ovo fecundado do tritão  
albino num  meio aquático ; no alto, o girino desenvolvido, mas ainda na m em brana; em baixo, já livre.

Famílias: Hynobiidae 
C ryptobranchidae 

Subordem  II:  A m bystom a to i- 
dea

Fam ília: Am bystom atidae 
Subordem  II I :  Salamandroidea 
Famílias: Salamandridae 

Am phium idae 
P lethodontidae 

Subordem  IV: Proteida 
Fam ília: Proteidae 
Subordem  V: M eantes 
Fam ília: Serenidae 
Subclasse: Lepospondylia

Os urodelos constituem uma or
dem da classe dos anfíbios*, ordem 
esta que compreende as salaman
dras, os tritões, os proteus e outras 
formas semelhantes, abrangendo 
oito famílias, cerca de quarenta gê
neros e mais de 250 espécies. Pos
suidores de longas caudas, tanto na 
forma larval como na forma

adulta, vivem, na maioria dos ca
sos, nas regiões quentes e tempera
das do hemisfério norte.

Na América, alguns poucos con
seguem chegar ao hemisfério sul e 
outros chegam além do Círculo Po
lar Ártico.

Os urodelos são carnívoros* (ali
mentam-se de peixes e de outros 
anfíbios menores) e, em sua maio
ria, meçlem de 15 a 20 centímetros. 
(São raros os que não chegam a 
mais de 1 ou 2 centímetros e os que 
atingem até 1,5 metro.)

Como todos os anfíbios, os uro
delos estão estreitamente ligados à 
água, da qual necessitam para pôr 
seus ovos e completar a fase larval. 
No ambiente aquático, alguns têm 
seu habitat* permanente; outros 
são terrestres, vivendo em locais 
úmidos.

De corpo bem dividido —  em 
cabeça, pescoço, _ tronco e cauda 
— , os urodelos têm geralmente os 
membros fracos e muitas vezes au
sentes ou bem reduzidos, principal
mente nas formas aquáticas. Sua 
pele é muito fina e recoberta por 
um muco produzido por glândulas 
epidérmicas.

O esqueleto dos urodelos apre
senta a coluna vertebral* formada 
por até uma centena de vértebras. 
As cinturas escapular e pélvica são, 
em grande parte, cartilaginosas, 
mas os membros são bem ossifica- 
dos. A cintura escapular possui, 
além da escápula, uma supraescá- 
pula; e a cintura pélvica, além das 
peças normais, tem uma cartilagem 
ligada à musculatura e que influi 
na expansão dos pulmões, funcio
nando como órgão hidrostático. O 
crânio é completamente ossificado 
e pode possuir ossos dérmicos de 
revestimento, além de um osso la- 
crimal. Na boca, larga tanto na 
larva como no adulto, os dentes 
são numerosos, pequenos e facil
mente regeneráveis.

Nos urodelos, o esôfago e o estô
mago não são perfeitamente dife
renciados. O estomago funciona às 
vezes como reservatorio de alimen
tos. O coração, por sua vez, dis
posto mais na frente que o normal,

fiossui um ventrículo e duas auríáu- 
as separadas, sendo que o sangue 

apresenta grandes e poucas hemá- 
cias nucleadas. O aparelho respira
tório é formado por brànquias ex
ternas, que saem por fendas 
branquiais. Nos adultos, essas 
brànquias são, na maior parte dos 
casos, substituídas por pulmões. 
Há casos, entretanto, em que elas 
permanecem ou mesmo regridem, 
não havendo pois evolução dos 
pulmões.

Outra particularidade dos urode
los é o fato de só captarem os ruí
dos e vibrações transmitidos atra
vés da água e do solo, que são 
percebidos pela estrutura óssea 
desses animais. Eles não possuem 
pavilhão auditivo e também não 
possuem tímpano.

A neotenia —  maturidade sexual 
do indivíduo antes de completar to
das as fases da metamorfose —  é 
característica dos urodelos. Na fe
cundação, quase sempre interna, o 
macho libera um espermatóforo 
(espécie de cápsula gelatinosa con
tendo esperma) na proximidade da
cloaca da fêmea, que absorve o es
permatóforo em seu aparelho re-

"Salam andra m aculosa", "Eurycea longicaudata" (que vive geralm ente em  
solo úmido) e "Proteus anquinus" (m uito com um  nas cavernas profundas).
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Forma embrionária dos aparelhos genitais fem inino e m asculino, já com  o 
esboço das gônadas, os rins prim itivos e os canais de W o lf e de M iiller.

produtor. Os ovos (de três a mil), 
geralmente grandes, sâo postos na 
agua. Há casos de viviparidade.

Sistemática

A ordem dos urodelos divide-se 
em cinco subordens:

CRIPTOBRANCÓIDES —
Subdividem-se em duas famílias, 
hinobiídeos e criptobranquídeos, 
nas quais a fecundação é externa, 
ao contrário das demais (as larvas 
dos criptobranquídeos requerem al
guns anos para amadurecer). A 
família dos criptobranquídeos com
preende dois gêneros: Cryptobran- 
chus e Megalobatrachus, que com
preendem as salamandras gigantes 
da China e Japão, com até 1,5 me
tro de comprimento (os maiores 
anfíbios viventes). Os hinobiídeos, 
considerados os urodelos mais pri
mitivos, compreendem as salaman
dras terrestres asiáticas. Nessa 
família estão as formas que vivem 
no frio, estendendo-se ate além do 
círculo polar ártico, onde hiber
nam. Suas espécies mais caracterís
ticas são Hynobius keyserlingii (do 
Japão) e Onychodactylusjaponicus 
(da China e Japão). Ranodon é um 
gênero da Sibéria e China que vive 
em riachos.

AMBISTOMATÓIDES —  Pos
suem somente a família dos ambis- 
tomatídeos, que se limitam à Amé
rica do Norte, onde encontram-se 
animais do gênero Rhyacotriton e 
Dicamptodon. O axolotle mexi
cano, animal pertencente à espécie 
Ambystomatigrimim, é neotênico e 
tem sua metamorfose determinada 
pela glândula tireóide e comple
mentada posteriormente por fatores 
ambientais.

SALAM ANDRÓIDES —  For
mam a maioria dos urodelos euro
peus e atingem também a Asia e a 
América. Possuem três famílias: os 
salamandrídeos, os anfiumídeos e 
os pletodontídeos. Os salamandrí
deos compreendem as salaman
dras, cujas espécies características

sâo a Salamandra salamandra ma- 
culosa (salamandra amarelo-ne- 
gra), S. salamandra atra (salaman
dra negra), 5. salamandra 
salamandra (salamandra comum 
ou salamandra-de-fogo). Com 
preende ainda os tritões, dos quais 
o tritão cristado (Triturus cristatus) 
constitui uma forma típica, carac
terizada pela crista que o macho 
apresenta na época do acasala
mento. Nessa mesma ocasião, o tri
tão alpino (Triturus alpestris ) ma
cho apresenta a membrana 
natatória colorida.

A família dos anfiumídeos é ex
clusiva dos Estados Unidos e tem 
duas espécies: Amphium a means e 
Amphium a tridactylus. Esta última 
atinge 1 m de comprimento, com 
patas muito curtas.

Os pletodontídeos caracteri
zam-se pela ausência de pulmões e 
sua respiração se faz pela mucosa 
da boca e da faringe. A maioria dos 
gêneros é americana, como o Des 
mognathus, o Plethodon, etc.

PROTEÍDEOS —  Só possuem 
uma família com dois gêneros, ca
racterizada pelas inúmeras formas 
neotênicas. De corpo alongado, 
com forma de enguia, possuem pa
tas pouco desenvolvidas, olhos 
atrofiados e tufos de brânquias 
quase sempre presentes, que costu
mam coexistir com os pulmões. A 
espécie européia característica é o 
proteu (Proteus anguinus), que vive 
em águas profundas. O gênero 
americano é o Necturus.

MEANTES —  Também pos
suem apenas uma família (sirení- 
deos). Compreende indivíduos ex
clusivamente americanos. Há 
apenas duas espécies: Siren lacer- 
tina e Pseudobranchus striatus, am
bas neotênicas, com brânquias per
manentes e aspecto anguiliforme. 
Nâo possuem patas traseiras e as 
dianteiras são reduzidas.

VEJA TAM BÉM : Anfíbios; A n u 
ros; Cordados.

Urogenital, Aparelho

Embora exerçam funções distin
tas (eliminação dos produtos de ex
creção* e reprodução*, respectiva
mente), os sistemas urinário e 
genital apresentam estreitas rela
ções anatômicas e embriológicas. 
Os órgãos urinários são os rins, 
ureteres, bexiga e uretra. O compo
nente genital compreende órgãos 
diferentes para cada sexo: o mascu
lino compoe-se de testículos, canal 
deferente, vesícula seminal, prós
tata, pênis e escroto; o feminino é 
formado po r ovários, trompa de 
Falópio, utero, vagina e vulva. Fa
zem parte do sistema algumas glân
dulas anexas às vias genitais, como 
as de Cowper (no homem) e as de 
Bartholin (na mulher).

Embriologia

A íntima relação entre os apare
lhos urinário e genital é evidente no 
adulto, principalmente no homem, 
em que grande porção da uretra 
veicula também o produto genital. 
Na mulher, embora as vias finais

(uretra e vagina) sejam separadas, 
terminam relacionadas na mesma 
formação (a vulva).

Durante o desenvolvimento em
brionário, os dois sistemas origi
nam-se de uma formação mesoder- 
mica situada na parede posterior 
da cavidade abdominal do em
brião. Inicialmente, apresentam-se 
superpostos, como numa cloaca.

O sistema urinário inicia sua di 
ferenciação do mesoderma a partir 
da terceira semana de desenvolvi
m ento,quando é formado o cordão 
nefrogênico ao longo do corpo do 
embrião. Na porçao anterior do 
cordão forma-se o pronefro, que no 
embrião humano nem chega a fun
cionar. Com a regressão do prone
fro, ao fim da quarta semana, surge 
o mesonefro, a partir das porções 
imediatamente caudais do cordão 
nefrogênico. Posteriormente, essa 
formação cede seu lugar ao meta 
nefro —  rins verdadeiros — , que 
surge a partir das porções mais 
posteriores do cordão. O dueto pri
mitivo (dueto mesonéfrico ou de 
Wolf), que primeiro liga o pronefro 
e depois o mesonefro à cloaca, 
transforma-se posteriormente no 
canal deferente do embrião mascu
lino. Por sua vez, o dueto excretor 
do rim definitivo (o ureter) surge 
como um divertículo (ramo) dasO axolotle (espécie "A m bystom atigrinum ") ocorre no M éxico. É neotênico.
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O aparelho urogenital masculino é constituído basicam ente por testículos  
(que produzem esperm atozóides), vias esperm áticas. bexiga e uretra.

porções caudais do dueto de Wolf 
e cresce em direção ao metanefro, 
onde forma também os túbulos co
letores.

A bexiga e a uretra formam-se a 
partir do alantóide e do seio uroge
nital primitivo. A uretra se diferen
cia conforme o sexo dos embriões, 
acompanhando a formação dos ge
nitais externos. A primeira fase do 
desenvolvimento genital começa 
em torno da quarta semana, 

uando surgem as gônadas, a partir 
a condensação de células meso- 

dérmicas entre o mesonefro e o ce- 
loma. Sobre a eminência formada 
no celoma pela condensação, proli
fera o epitelio celomático, forman
do-se a crista ou prega gonadal. 
Para lá migram ativamente as célu
las germin ativas primordiais, surgi
das a partir da terceira semana na 
parede do saco vitelino. Além das 
gônadas primitivas e do dueto de 
Wolf, forma-se o dueto parameso- 
néfrico ou de Müller, acompa
nhando anteriormente o outro 
dueto e ligando o celoma à cloaca, 
onde é obliterado pela membrana 
cloacal. Por vo\ta da sétima se

mana, os embriões começam a se 
diferenciar em masculino ou femi
nino. A gônada primitiva do em
brião masculino transforma-se no 
testículo, e passa a ligar-se ao 
dueto de Wolf, que vai constituir o 
canal deferente; simultaneamente, 
ocorre regressão e desaparecimento 
do dueto de Müller.

A gônada feminina primitiva dá 
origem ao ovário; neste caso, há o 
desenvolvimento do dueto de Mül
ler (que origina a trompa de Faló- 
pio, o útero e a vagina) e a total re
gressão do dueto de Wolf.

Durante a fase indiferenciada, a 
cloaca do embrião, obliterada pela 
m embrana cloacal, é gradualmente 
rodeada por uma condensação me- 
senquimatosa, formando lateral
mente as pregas cloacais. A partir 
da sexta semana a cloaca divide-se 
em duas porções: a urogenital, an 
terior, e a anal, posterior. As pre
gas e a membrana cloacal da por 
ção anterior passam a constituir as 
pregas e a membrana urogenitais. 
No cruzamento anterior das pregas 
forma se o tubérculo genital.

No período de diferenciação, as

pregas urogenitais transformam-se 
na bolsa escrotal, no embrião mas
culino, e passam a constituir os 
grandes lábios, no feminino. No 
embrião masculino, o desenvolvi
mento do tubérculo genital, origi
nando o pênis, leva as pregas geni
tais a se soldarem inferiormente, 
delimitando as últimas porções da 
uretra. No embrião feminino, o tu
bérculo genital dá  origem ao clitó
ris, e da membrana genital tem ori
gem o hímen.

No embrião masculino, entre o 
terceiro mês e as últimas semanas 
da gestação, ocorre a lenta migra
ção dos testiculos em direção à 
bolsa escrotal.

Sistema genital

A produção de células germina- 
tivas (gametogênese)_e a de hormô
nios* são duas funções genitais in
timamente relacionadas.

O principal papel dos hormônios 
sexuais é reprodutivo, e seu maior 
produtor são as gônadas. Os testí
culos secretam grandes quantida
des de andrógenos (hormonios se
xuais masculinos), sendo o 
principal a testosterona. Os ovários 
produzem principalmente estróge- 
nos (hormônios sexuais femininos)
e, em determinada fase, progeste- 
rona, que prepara o útero para a 
gravidez.

Alguma quantidade dos dois ti- 
s de hormônios sexuais.é ta_m- 
m produzida pelo córtex da glân- 

dula supra-renal. Os hormônios, 
como os mineralocorticóides e gli- 
cocorticóides secretados pela su-

^ra-renal, têm estrutura seme- 
lantej formando o grupo dos 

corticóides. São derivados do co
lesterol, possuindo o núcleo ciclo- 
pentanoperhidrofenanteno.

As funções de secreção e game- 
togênese das gônadas são regula
das pela hipófise, através de dois 
hormônios secretados por seu lobo 
anterior, o FSH (hormônio folicu- 
lo-estimulante) e o LH (hormônio 
luteinizante), ambos chamados 
“gonadotróficos” e que exercem 
um papel estimulante na produção 
de hormônios sexuais. Estes, por 
sua vez, inibem a produção das go- 
nadatrofinas, estabelecendo-se as
sim um equilíbrio.

No homem, a produção de gona- 
dotrofinas é monocíchca. Na mu
lher, a partir da puberdade, a pro
dução de gonadotrofinas altera-se 
em fases, provocando os fenôme
nos da ovulação, menstruação., gra
videz* e lactação. Sob a influencia 
das gonadotrofinas, as gônadas, 
desde o nascimento, iniciam sua 
atividade hormonal e germinativa. 
A maturidade sexual, no entanto, 
só ocorre no período de puberdade 
(ou adolescência*), que geralmente 
se inicia aos catorze anos no me
nino e aos doze na menina. Tam 
bém como resultado da presença 
dos hormônios sexuais surgem as 
características secundárias, como 
por exemplo a barba, os seios e os 
pêlos púbicos.

Sistema reprodutor masculino

Os testículos são constituídos de 
uma série de túbulos enovelados

O diagram a m ostra o aparelho genital fem inino em  estágio embrionário.

cordão a 
p a rt ir  do qual 
o rig inam -se o 
ú te ro  e a vagina
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ovário

ureter 

corpo lúteo corpo 
do útero

ligamento largo 

bolsa de Douglas

ligamento infundíbulo-pélvico

trompa istmo da 
de Falópio trompa

de Falópio

|fundo dç útero
k V

V

ligamento ovárico 

mesosalpingo

Aparelho urogenital fem in ino: face posterior do útero e anexos isolados.

(seminíferos), na parede dos quais 
ocorre a espermatogênese —  for
mação de espermatozóides a partir 
das células germinativas primárias 
(espermatogonias). Estas, por divi
sões sucessivas, originam células fi
lhas, que são empurradas para o 
centro. N a divisão meiótica, uma 
célula-mãe diplóide (com dupla 
carga de cromossomos) produz 
duas células haplóides (com uma 
só carga), que, maturando, origi
nam os espermatozóides. Reque
rendo temperatura mais baixa que 
a do interior do organismo, a esper
matogênese ocorre fora dele, na 
bolsa escrotal, que tem a capaci
dade de regular a temperatura, 
aproximando ou afastando o testí
culo do abdome.

O fluido ejaculado por ocasião 
do orgasmo* — denominado “sê
men” ou “esperma” —  contém, 
além dos espermatozóides, a secre
ção das vesículas seminais, da 
próstata e da glândula de Cowper. 
A ejaculação compreende a emis
são desse fluido e o movimento dos 
espermatozóides até a uretra, e dele 
participam diversos reflexos espi
nais e autônomos.

A função hormonal dos testícu
los é exercida pelas células intersti
ciais ou de Leydig, células estas 
que se localizam no estroma testi
cular, entre os túbulos, e que libe
ram seu produto, a testosterona, na 
corrente sanguínea.

Sistema reprodutor feminino

A fisiologia do sistema genital 
feminino caracteriza-se pelo ciclo 
menstrual, que dura em média 28 
dias, determinando modificações 
que periodicamente o preparam 
para a fertilidade e o parto*. Sob 
a cápsula ovariana, desde o nasci
mento, existe certo número de folí- 
culos, cada qual contendo um 
óvulo imaturo. A partir da puber
dade, sob a influência dos hormô
nios gonadotróficos da hipófise an
terior, os folículos começam a 
amadurecer.

No início de cada ciclo, alguns 
folículos aumentam, formando 
uma cavidade ao redor do óvulo. 
Na espécie humana, enquanto ape
nas um deles inicia um crescimento 
rápido, que dura seis dias, os de
mais regridem. Por volta do dé
cimo quarto dia, o folículo rompe 
e o óvulo é expelido na cavidade 
abdominal — fenômeno denomi
nado “ovulação” . O óvulo é reco
lhido pela trompa de Falópio e 
transportado para o útero, de onde, 
se nao houver fecundação, é elimi
nado através da vagina.

O folículo rompido na ovulação 
enche-se rapidamente de sangue, 
formando o chamado “corpo he
morrágico”. Mais tarde, uma proli
feração celular o transforma no 
corpo lúteo, de função endócrina, 
que secreta estrógenos e progeste- 
rona. Caso haja gravidez, o corpo 
lúteo persiste até chegar a época do 
parto; caso contrário, ele começa a 
regredir quatro dias antes da pró
xima menstruação.

Durante o ciclo menstruai, a mu
cosa uterina (endométrio) passa 
por modificações bastante carac
terísticas. Entre o quinto e o dé
cimo quarto dia do ciclo, o endo
métrio sofre grande proliferação, 
crescendo rapidamente de espes
sura e sendo invadido por uma rica 
rede vascular.

Essas modificações têm por fina
lidade a recepção do ovo, resul
tante da fertilização do óvulo. Caso 
não ocorra a fecundação, sobrevêm 
a menstruação, que consiste na des- 
camação das camadas do endomé
trio que proliferaram, seguida de 
alguma hemorragia. A menstrua
ção marca o último dia do ciclo e 
o início do ciclo seguinte.

VEJA TAM BÉM : Endócrinas, 
Glândulas; Esterilidade Humana; 
Excreção; Gameta; Ginecologia; 
Gravidez: Hormônios: Parto: Re
produção; Sexo; Urinário, Apare 
lho; Venéreas, Doenças.

Uruguai

S U M Á R IO

Localização: sudeste da América do 
Sul

Limites: Brasil (N e NE); rio da Prata 
(S); oceano Atlântico (L); Argen
tina (O)

Superfície: 177 508  km 2 
População: 2 9 3 0  0 0 0  hab. (est, 

1972)
Cidades principais:

Montevidéu (capital -  1 3 5 0  0 0 0  
hab.); Paysandú (60  0 0 0  hab.);
Salto (60  0 0 0  hab.); R ivera............
(41 0 0 0  hab.)

Id iom a: espanhol 
Religião: catolicismo romano 
Portos principais: Montevidéu, Co

lônia, Paysandú 
Aeroporto principal: Carrasco (M on

tevidéu)
Rodovias: 8 0 0 0  km 
Ferrovias: 2 9 7 6  km 
Unidade m onetária: peso

O território uruguaio era habi
tado pelos índios charruas, gua
ranis, chanaes e guendas, quando, 
em 1516, desembarcou na região 
um grupo de espanhóis, comanda
dos por Juan Díaz de Solís. Os 
charruas atacaram os invasores, 
matando a maioria, inclusive seu 
chefe. Esse espírito combativo 
manteve-se no decorrer dos séculos 
seguintes: os remanescentes do 
povo charrua lutaram em defesa de 
suas terras até serem praticamente 
exterminados.

A colonização das planíceis uru
guaias tomou ímpeto a partir de 
1603, quando o governador da vizi
nha província de Buenos Aires, 
Hernando Arias, mandou soltar 
nos pampas uruguaios cem cabeças 
de gado bovino e cem de gado 
eqüino. Não tardou que gaúchos 
argentinos se aventurassem pela re
gião para apresar os animais, que 
se multiplicavam livremente.

A progressiva ocupação assegu
rava a posse do território à Argen
tina (e, conseqüentemente, à Espa
nha); em 1618, o fato tornou-se 
oficial. A região, que passou a ser 
denominada Banda Oriental do 
Uruguai, despertou logo a cobiça 
de outras potências coloniais, 
como Portugal, por sua estratégica 
localização e pelas ricas pastagens, 
já povoadas de gado. Em 1680, os 
luso-brasileiros fundaram a Colô
nia do Sacramento (hoje Colônia), 
às margens do rio da Prata.

Para apressar a ocupação e tor
ná-la mais efetiva, os espanhóis or
ganizaram o núcleo de Montevidéu 
(1726), que logo alcançou grande 
prosperidade. O conflito parecia 
encerrado em 1777, com a assina
tura do Tratado de Santo Ilde- 
fonso, mediante o qual Portugal re
conheceu o direito de posse do 
território pela Espanha.

No início do século XIX, entre
tanto, a aliança da Espanha com a 
França, durante as guerras napo- 
leônicas, provocou a represália da 
Inglaterra, que ocupou diversas co
lônias espanholas, inclusive Monte
vidéu (1807). A presença dos ingle
ses trouxe muitos progressos à 
cidade, como, por exemplo, seu pri
meiro jornal, suscitando novas 
idéias e despertando sentimentos 
nacionalistas. Dessa maneira, 

uando os argentinos se libertaram 
o domínio espanhol (1810), os 

uruguaios, liderados por José Ger- 
vasio Artigas (1764-1850), fizeram 
o mesmo, mas não se submeteram 
à Argentina, alegando que ela re
presentava uma nova metrópole.

O turism o constitui um a das fontes de renda do Uruguai. (Punta dei Este.)



2 4 8 Uruguai

Seguiram-se sangrentos conflitos 
entre as forças dos dois países.

Aproveitando-se da situação e 
instigados pelos ingleses, os luso- 
brasileiros penetraram novamente 
na Banda Oriental, ocupando Mon
tevidéu (1820) e anexando a região, 
sob o nome de Província Cispla- 
tina*. A resistência dos patriotas 
uruguaios tornou corpo com a cha
mada “Cruzada Libertadora” , de
sencadeada em 1825 e encabeçada 
por Juan Antonio Lavalleja 
(1778-1858). As forças brasileiras 
foram expulsas dois anos mais 
tarde e Brasil e Argentina reconhe
ceram a autonomia do território 
disputado.

A nova nação, com o nome de 
República Oriental do Uruguai, re
cebeu sua Constituição em 1830. O 
primeiro presidente eleito foi o Ge
neral Fructuoso de Rivera 
(1778-1854). Dois partidos — 
Blanco, conservador, e Colorado, 
liberal — , formados nessa época, 
passaram a polarizar as tendências 
políticas do país.

Da fase da independência até o 
final do século, o Uruguai foi con
vulsionado por várias disputas en
tre as duas facções, bruscas mu
danças de governo e intervenções 
dos países vizinhos. Ao lado do 
Brasil e da Argentina, o Exércjto 
uruguaio participou da primeira 
fase da guerra contra o Paraguai 
(1865-1870).

Construindo um sonho

Sob a presidência de José Battle 
y Ordonez (1856-1929), que gover
nou de 1903 a 1907 e depois de 
1911 a 1915, começou a história 
do Uruguai moderno. Durante seus 
dois mandatos, e até sua morte, o 
presidente Jose Battle y Ordonez 
empenhou-se na implantação de

Lavalleja liderou a luta contra o domínio brasileiro.

um regime que garantisse ao país 
a estabilidade necessária para o de
senvolvimento e o bem-estar do 
povo. Assegurou ao Estado o con
trole dos serviços públicos essen
ciais e de alguns setores industriais, 
e lançou os princípios de um 
avanço do sistema previdenciário.

Tentou também emancipar a 
economia do predomínio do capital 
inglês. Assim, foi ele quem edificou 
as bases da era de desenvolvimento 
e tranqüilidade política das déca
das subseqüentes, que valeram ao 
Uruguai a denominação de “ Suíça 
sul-americana”.

Temeroso de uma excessiva con
centração de poderes nas mãos do 
presidente e visando, ao mesmo 
tempo, ao aperfeiçoamento do sis
tema representativo, o Congresso 
uruguaio votou em 1951 uma re
forma constitucional, abolindo os 
cargos „de_ presidente e vice-presi- 
dente da República e estabelecendo 
um poder executivo formado por 
um Conselho de Governo, inte
grado por nove membros (seis do 
partido majoritário e três do mino
ritário). A presidência era exercida 
em rodízio anual pelos quatro 
membros mais votados do partido 
majoritário.^

A situação econômica do Uru
guai, entretanto, que conhecera 
uma notável expansão com a ex
portação de carne durante a Se
gunda* Guerra Mundial e logo 
após, começou a apresentar alguns 
smais de crise, por volta de 1955.

Além da queda dos preços da 
carne, da lã e também dos couros 
no mercado internacional, o setor 
manufatureiro atrasara-se muito 
ení relação ao conjunto da econo
mia. A política adotada pelo go
verno, que era de subsídio ao par
que industrial, veio repercutir 
desfavoravelmente junto à agrope
cuária. Originaram-se, então, gran
des modificações no próprio con
texto da política interna, com o 
partido Colorado perdendo o poder 
em 1958, depois de dirigir o país 
durante 93 anos.

A situação econômica agra
vou-se na medida em que a inflação 
veio somar-se aos problemas exis
tentes. Em 1965, greves e manifes
tações das classes trabalhadoras e 
dos estudantes levaram o governo 
a decretar o estado de emergência.

No ano seguinte, o país voltava 
ao sistema presidencialista, permi
tindo ao chefe de Estado enfeixar 
em suas mãos atribuições sempre 
mais importantes. O novo presi
dente, Oscar Diego Gestido 
(1902-1967), pertencente ao par
tido Colorado, morreu um ano 
após assumir o posto. Sucedeu-lhe 
o vice-presidente, Jorge Pacheco 
Areco(1921- ).

A crise em que o país havia mer
gulhado e para a qual os setores 
dominantes não conseguiram apre
sentar soluções, favoreceu a forma
ção de uma organização guerri
lheira —  Movimento de Libertação 
Nacional (Tupamaros) — , liderada 
por Raul Sendic. A partir de 1963, 
os tupamaros passaram a desenvol
ver uma série de ações nas cidades, 
denunciando “ a corrupção do go
verno” e preparando uma revolu
ção de caráter socialista. A publi
cação Ue documentus referentes à 
corrupção nas altas esferas políti-Quase a m etade dos habitantes do país reside em  M ontevidéu, a capital
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cas, o seqüestro de personalidades 
do país e de diplomatas estrangei
ros e sua manutenção no chamado 
“cárcere do povo”, além da propa
ganda e dos assaltos a bancos, aba
laram profundamente o regime, que 
passou a responder com crescente 
repressão.

A luta contra o terrorismo

O governo de Jorge Pacheco 
Areco adotou medidas extrema
mente rígidas para o controle da in
flação, como o congelamento de 
salarios e preços. O descontenta
mento dos trabalhadores e aposen
tados externou-se em greves e ma
nifestações reivindicatorias.

Após a fuga de 106 tupamaros 
da prisão de Punta Carretas, locali
zada no centro de Montevidéu, em 
setembro de 1971, o presidente Pa
checo Areco transferiu às Forças 
Armadas o combate à subversão. 
Em poucos meses foram aprisiona
dos e/ou executados os principais 
líderes do movimento, desarticu
lando-se suas bases.

O mandato de Pacheco Areco 
destacou-se por ter transcorrido na 
maior parte do tempo sob o estado 
de exceção, com a suspensão das 
garantias individuais e com as For
ças Armadas e a polícia em perma
nente mobilização.

Nas eleições de novembro de 
1971, além dos candidatos dos par
tidos tradicionais, concorreu o ge
neral reformado Líber Seregní, re
presentando a Frente Ampla, uma 
coligação de partidos de esquerda, 
semelhante à que levara o marxista 
Salvador Allende (1908-1973) ao 
poder, no Chile*. A vitória coube 
ao candidato colorado, Juan Maria 
Bordaberry (1928- ), ministro 
da Agricultura do governo anterior 
e rico latifundiário.

Os primeiros meses do novo go
verno foram marcados pelo agrava
mento da situação política e econô
mica e pelo despontar de alguns 
sinais indicativos de que os milita
res iniciavam sua intervenção na 
vida do país. No dia 2 de novembro 
de 1972, as Forças Armadas divul

garam um manifesto exigindo a 
manutenção da suspensão das ga
rantias^ individuais (que sofria forte 
oposição no Congresso), para o 
“sucesso na luta contra a subver
são”. Um |o lpe  de Estado parecia 
iminente, nao se concretizando, po
rém, em virtude de divergências, no 
seio das Forças Armadas. Te- 
méndo a perda do poder político, 
os líderes civis tentaram organizar 
um aresistência contra a crescente 
influência militar, o que, no en
tanto foi inútil.

A 10 de fevereiro de 1973, Bor
daberry foi forçado a aceitar um 
programa político, social e econô
mico de dezenove pontos, imposto 
pelos comandantes do Exército e 
da Aeronáutica. Nos meses subse
qüentes, a cisão entre o Executivo*, 
os militares e o Congresso acen
tuou-se. No dia 27 de junho, o 
Congresso foi fechado, sendo im
plantado um regime de força. Em
bora permanecendo em seu posto, 
o presidente da República, na reali
dade, passou a ser tutelado pelos 
militares, que enfeixaram em suas 
mãos o controle da vida do país.

Um território pequeno mas 
privilegiado

O relevo do território uruguaio 
constitui uma transição entre o pla
nalto arqueano brasileiro e o 
pampa argentino. O interior é for
mado por extensas planícies e coli
nas que atingem ate 600 metros de 
altitude.

O clima é ameno, com tempera
turas médias de 10°C no inverno e 
22°C no verão. As chuvas, abun
dantes e bem distribuídas, apresen
tam um índice de 800 a 1 500 
milímetros anuais. A pradaria 
predomina na paisagem ao país; 
nos pontos elevados surgem m ata
gais; e os cursos dos rios são acom
panhados por pequenas florestas. A 
principal corrente fluvial é a do rio 
Uruguai, que assinala a fronteira 
com a Argentina, seguida pelo rio 
Negro, que desemboca no anterior.

A população é basicamente de 
origem européia (90%), sobretudoA queda dos preços da caine  no mercado gerou a estagnação social.

Greves, m ovimentos reivindicatórios e o  agravam ento, após 196 5 , da crise econôm ica e social no Uruguai provocaram intensa radicalização política.
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espanhola e italiana; encontram-se 
também franceses e ingleses. Os ne
gros e os mestiços (negros e bran
cos, índios e brancos) compõem 
aproximadamente 10% do total da 
população uruguaia.

Mais de 80% dos uruguaios vi
vem nas cidades; destes, cerca de 
50% em Montevidéu. Esse fenô
meno deve-se à reduzida mão-de- 
obra requerida pela atividade pe
cuária extensiva, espinha dorsal da 
economia uruguaia.

A população economicamente 
ativa somava, em 1970, pouco 
mais de 1 milhão de pessoas, das 
quais 18% estavam empregadas na 
agropecuária, 21% no setor manu- 
fatureiro e 61% na área de presta
ção de serviços.

O crescimento da população — 
de 1,3% ao ano, durante a década 
de 1960 —  apresenta uma das 
mais baixas taxas de toda a Amé
rica Latina.

N os pampas, a riqueza do país

Os campos e as pastagens —  po
voados de bois e ovelhas —  co
brem em torno de 73% do território 
uruguaio e os produtos da pecuária 
respondem por 71% do valor das 
exportações do país. A criação de
senvolve-se principalmente na re
gião setentrional. O rebanho bo
vino, em 1970, somava 8,4 milhões 
de cabeças e o ovino, 21,7 milhões. 
Havia também 498 000 cavalos, 
383 000 porcos e 10 500 cabras. A 
produção de carne bovina atingiu, 
em 1970, aproximadamente 
500 000 toneladas, e a de lã, 
504 000 toneladas.

A atividade agrícola, embora su
jeita a constantes crises, é suficien
temente desenvolvida para propor
cionar a auto-suficiência em 
diversos produtos, como trigo, ar
roz e açúcar. A produção de trigo, 
que alcançou 856 000 toneladas na 
safra de 1955/56, decresceu para 
403 200 toneladas em 1969/70, 
continuando suficiente, no entanto, 
para satisfazer a demanda interna. 
Os outros cultivos apresentaram 
estes resultados, na colheita de 
1970/71: milho, 164 000 tonela
das; arroz, 116 129; aveia, 78 035; 
girassol (semente), 47 590; cevada, 
45 481; linho (semente), 41 933; 
centeio, 4 462.

Três refinarias processam cana- 
de-açúcar e beterraba, tendo produ
zido, em 1970, aproximadamente 
70 000 toneladas de açúcar. O vi
nho é produzido sobretudo nos de
partamentos de Montevidéu, Cane- 
lones e Colônia, satisfazendo o 
consumo doméstico. Cultivam-se 
ainda pêssegos, laranja, tangerinas 
e pêras.

A industrialização do país, ini
ciada após a Segunda Guerra Mun
dial, começou a apresentar sinais 
de estagnação por volta de 1955. O 
principal problema que afeta o se
tor manufatureiro é a limitação do 
mercado interno, obrigando as em
presas a um grande esforço expor
tador, o que não tem surtido efeitos 
positivos. As indústrias mais im
portantes concentram-se no ramo 
de bens de consumo: alimentos, be
bidas, tecidos, calçados, etc.

A geração energética é efetuada 
sobretudo pela hidrelétrica de Rio 
Negro, com capacidade instalada

A  pecuária  responde por quase 75%  
do v a lo r das exportações.

de 108 megawatts. Diversas usinas 
termelétricas (dependentes da im
portação de petróleo) garantem o 
suprimento da capital e arredores. 
A produção de energia elétrica, em 
1970, foi de 1,9 milhão de quilo- 
watts-hora. Em princípios de 1974, 
o governo uruguaio, em associação 
com o da Argentina, estava empe
nhado na execução do complexo 
hidrelétrico de Salto Grande, no rio 
Uruguai, com conclusão prevista 
para 1979.

A estrutura do comércio exterior 
uruguaio apresenta os traços carac
terísticos de uma economia tradi
cional, com exportação de produ
tos primários e importaçao de 
produtos manufaturados. Em 1971, 
as exportações atingiram 205,7 mi
lhões de dólares e as importações, 
221,1 milhões. Isso vem acarre
tando ao Uruguai um sério déficit 
na balança comercial.

No mesmo ano, a carne (e seus 
derivados) proporcionou 69,6 mi
lhões de dólares; a lã, 43,4 milhões; 
os fios (de lã e algodão), 26,8 mi
lhões; e os couros e peles, 21,5 mi
lhões. A compra de matérias-pri- 
mas, por sua vez, absorveu 79,4 
milhões de dólares; os veículos, 
38,2 milhões; os combustíveis e lu
brificantes, 32,2 milhões; e as má 
quinas e acessórios, 21,3 milhões.

O Brasil e a Argentina são os 
dois maiores fornecedores do Uru
guai. Em 1971, o primeiro vendeu 
mercadorias no valor de 35,8 mi
lhões de dólares e a segunda, 31,9 
milhões. Seguem-se Estados Uni
dos, Alemanha Ocidental, Ingla
terra, Venezuela e Kuwait (petró
leo). Os principais clientes do 
Uruguai sao, por ordem de valor 
das compras: Alemanha Ocidental, 
Brasil, Itália, Inglaterra, Holanda, 
Grécia e França.

VEJA TAM BÉM : América; Cis- 
platina, Província; Emancipação 
Americana; Paraguai, Guerra do; 
Platinas, Questões; Sacramento, 
Colônia do.

Usinagem

Usinagem é o processo metalúr
gico de conformação (através de 
corte ou abrasão, com remoção de 
material) utilizado para fabricar 
peças a partir de blocos de matéria- 
prima. A maior parte dos processos 
de usinagem consiste basicamente 
na ação de uma ferramenta —  com 
ponta em forma de cunha, ou abra
siva — , forçada contra a superfície 
que está sendo trabalhada, para a 
obtenção de peças com formato e 
dimensões desejados. É necessário, 
portanto, que haja um desloca
mento relativo entre a ferramenta e 
a peça.

O material retirado denomina-se 
“cavaco” ; o deslocamento longitu
dinal entre a ferramenta e a peça é 
o “ avanço” ; e o deslocamento ra
dial, a “profundidade de corte” (fi
gura 1, a página 251). A força ne
cessária para o movimento é 
fornecida por máquinas operatrizes 
que permitem a automatização e a 
mecanização do processo.

Assim, no conjunto de operações 
de usinagem devem ser levados em 
consideração três elementos princi
pais: a máquina, a ferramenta e o 
material necessário para a fabrica
ção da peça.

Tornos, furadeiras, plainas, fre- 
sadoras, esmeris e retíficas são as 
máquinas operatrizes mais comuns 
e mais utilizadas, tanto nas peque
nas indústrias como nas de grande 
porte.

TORNOS — Realizam opera
ções de formação de perfis, girando 
as peças em torno de si mesmas, e 
movimentando a ferramenta de 
corte —  manual ou autom atica
mente — , de modo a se obterem as 
formas e medidas especificadas. O 
torno é constituído de barramento, 
cabeçote fixo , eixo-árvore, placa de 
castanhas, cabeçote móvel, carro, 
avental, porta ferramentas e motor 
(figura 2, à página 251).

O barramento é a parte estrutu

ral —  maciça e rígida —  que sus
tenta os demais componentes e re
siste aos esforços de deformação e 
vibração, desenvolvidos na usina
gem. Sua parte inferior serve de 
apoio no solo; a superior sustenta, 
de um lado, o cabeçote fixo, o eixo- 
árvore e a placa de castanhas, e, de 
outro, o cabeçote móvel; no centro, 
o barramento apresenta as guias, 
trilhos que permitem o desloca
mento longitudinal do carro.

O cabeçote fixo serve de suporte 
ao eixo-árvore e de alojamento ao 
conjunto de engrenagens ou polias 
que transmite o movimento do mo
tor à placa, permitindo variação de 
velocidade da peça que está sendo 
usinada.

O eixo-árvore é solidário com a 
placa de castanhas que fixa e movi
menta a peça de trabalho.

O cabeçote móvel pode deslo
car-se sobre o barramento, possibi
litando a fixação adicional para a 
peça, no caso de usinagem “entre 
pontas”, ou servindo de suporte 
para as ferramentas de furar, que 
geralmente são usadas para apro
veitamento da movimentação . da 
peça presa na placa.

O carro serve de suporte para o 
porta-ferramentas e pode movimen- 
tá-lo longitudinal ou transversal
mente ao barramento. O avental 
serve de alojamento para o meca
nismo de acionamento do carro.

Para se escolher o tamanho do 
torno, devem ser levados em consi
deração o diâmetro e o compri
mento máximo da peça a ser tor
neada, a potência do motor e o tipo 
de usinagem pretendido. Existem 
inúmeros tipos de tornos, específi
cos para cada aplicação (univer 
sais, de bancada, ferramenteiros, 
copiadores, automáticos, multiár- 
vores e revólver).

FURADEIRAS —  Ao con
trário dos tornos, as furadeiras são 
máquinas onde a peça permanece 
fixa e a ferramenta é o elemento 

ue se movimenta, girando ao re- 
or de seu eixo, e deslocando-se 

axialmente.
Os principais componentes que 

caracterizam uma furadeira: base, 
mesa, coluna, cabeçote, eixo-árvore

A  us inagem  é um a e tapa fu n d a m e n ta l na fab ricação  de peças m e ta lú rg icas .
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e motor (figura 3, à página 251 ).
A base serve como apoio da ma

quina sobre o solo, ou mesmo so
bre bancadas.

A mesa, além de proporcionar 
apoio para a peça que será furada, 
também é provida de rasgos que 
permitem a inserção de grampos 
para a fixação.

A coluna é o suporte do cabe
çote e do eixo-árvore.

O cabeçote é o alojamento do 
mecanismo de transmissão de mo
vimento do motor ao eixo. Nas fu
radeiras menores, ele é fixo na 
parte superior da coluna e nas de 
maior porte ele pode ser deslocado 
para baixo ou para cima.

O eixo-árvore tem na ponta dis
positivos especiais para a fixação 
das ferramentas.

As furadeiras podem ser de co
luna, de bancada, radiais e também 
múltiplas.

PLAINAS — São utilizadas 
no desbaste de superfícies planas, 
pelo deslocamento alternado de 
vaivém de uma ferramenta sobre a 
peça. Seus principais componentes 
são: base, coluna, torpedo, mesa e 
motor.

A base é o órgão de apoio no 
solo e suporta a coluna, que, por 
sua vez, sustenta o torpedo e a 
mesa.

O torpedo contém o porta-ferra- 
mentas e transmite o movimento 
alternado. A mesa serve de apoio 
para a peça, tendo também pe
queno movimento em sentido orto
gonal com o torpedo, para possibi
litar o avanço. Para se poder 
avaliar a capacidade de uma 
plaina, determina-se o maior curso 
de deslocamento que pode ser reali
zado pelo torpedo.

FRESADORAS —  São má
quinas de grande precisão, onde há 
movimento tanto da peça como da 
ferramenta. As fresadoras permi 
tem a usinagem de superfícies pla
nas ou curvas, superfícies internas 
ou externas de quase todas as for
mas e dimensões.

A peça tem o movimento de 
avanço e é forçada contra a ferra
menta fresa, que possui várias ares
tas cortantes; estas, girando sobre 
seu eixo, cortam o material de ma
neira intermitente. As fresadoras 
são máquinas ideais para a usina
gem de engrenagens. Existem vá
rios tipos de fresadoras —  algumas 
são mais indicadas para trabalhos 
gerais (universais), outras para fa
bricação repetitiva (de produção) e 
para serviços especiais (copiado
ras, perfiladoras, etc.).

ESMERIS E RETÍFICAS — 
Nessas máquinas, a usinagem é 
feita por abrasão da superfície da 
peça, através de ferramentas que 
contêm partículas de material abra
sivo e que giram com grande velo
cidade.

Os esmeris são um tipo de reti
fica mais simples e sem nenhuma 
precisão, onde as peças são força
das manualmente contra a ferra
menta. São usados para desbaste 
geral.

As retíficas de precisão são utili
zadas para operações de acaba
mento superficial e acerto final de 
peças com pequena tolerância di-

Figura

mensíonal. Com rebolos especiais, 
servem também para operações de 
lapidação e espelhamento.

Podem ser usadas em superfícies 
cilíndricas ou planas. A retifica de 
superfícies cilíndricas deve ser rea
lizada com a peça apoiada entre 
pontas ou fora de pontas (“retifica 
centerless”). Nas retíficasjjlanas e 
cilíndricas entre pontas, sao usina
das peças planas, redondas, retas, 
cônicas, ranhuras, encostos e faces. 
A peça é fixada entre pontas, cujo 
eixo coincide com o eixo central da 
peça. O conjunto de fixação é 
apoiado sobre uma mesa que des
liza sobre guias e movimenta a 
peça em vaivém, colocando-a em 
contato com o rebolo. Esse movi
mento pode ser executado dentro 
do curso desejado, manualmente 
ou por motor. Nas retíficas tipo 
centerless, a peça é girada por dois 
rebolos sobre uma lâmina de en
costo. Um dos rebolos (o rebolo re
gulador) é feito geralmente em liga 
de borracha com abrasivo e arrasta 
a peça fazendo-a girar na mesma 
velocidade que ele. O outro, o re
bolo retificador, dá o acabamento 
superficial. Existem ainda tipos es
peciais de retíficas para operações 
mais específicas (retíficas de ros-
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cas, engrenagem, afiação para cor
tadores e ferramenta).

As arestas e os grãos

As ferramentas de usinagem cos
tumam ser classificadas em dois ti
pos básicos: de corte e de abrasão.

As ferramentas de corte podem 
ter uma ou várias arestas cortantes 
(mas, neste caso, como cada aresta 
irá se comportar como uma ferra
menta individual, os fatores que as 
caracterizam são os mesmos).

O desempenho de uma ferra
menta de usinagem é determinado 
pelo material, formato da ponta e 
forma da ferramenta.

Os materiais das ferramentas de 
usinagem devem ser suficiente
mente duros e tenazes para pode
rem penetrar no material da peça, 
e resistir a choques mecânicos du
rante o processo. Como não há um 
material considerado ótimo para 
todas as aplicações, são usados, na 
maioria dos casos, aços-ferra- 
menta, aços rápidos, ligas fundidas 
não-ferrosas, metais duros, óxidos 
sinterizados, diamantes e abrasivos 
artificiais.

A ponta da ferramenta é a parte 
onde se localizam as arestas cor
tantes que estao relacionadas entre 
si por meio de ângulos (figura 4, à 
página 25 1). Esses ângulos devem 
ser escolhidos de acordo com o 
tipo de máquina e das condições de 
corte especificadas para o processo 
(avanço, velocidade de corte e pro

fundidade). Bem escolhidos, esses 
ângulos possibilitam alto rendi
mento da usinagem do ponto  de 
vista de custo, manutençao da fer
ramenta e acabamento da peça.

O formato da ferramenta e a ma
neira pela qual se dispõe a ponta, 
em relação ao cabo ou corpo, vi
sando á maior facilidade operacio
nal do processo (figura 5, a página 
251). Normalmente, a ponta é 
feita de um material especial, e o 
cabo, tendo somente a função de 
suporte, é feito com material mais 
barato. A fixação da ponta no cabo 
pode ser feita por solda* (no caso 
de pontas tipo pastilha) ou por 
pressão, com aperto por parafusos 
ou placas (em pontas tipo bits).

Para refrigerar e lubrificar a fer
ramenta e a peça costumam-se usar 
fluidos de corte nas operações de 
usinagem. Tais produtos podem ser 
soluçoes aquosas de óleos espe
ciais, óleos para usinagem e ceras. 
Na maior parte dos casos, o au
mento de velocidade de corte ob
tido com o uso de fluidos é de 30% 
a 50% (e às vezes até mais), sem 
prejuízos para a vida da ferramenta 
e para o acabamento da peça.

As ferramentas abrasivas (rebo
los) são aglomerados de materiais 
de alta dureza, tenacidade e resis
tência ao atrito, como carbureto de 
silício, carborundum, diamante e 
óxido de alumínio.

Os grãos dos materiais abrasivos 
são classificados em ampla varie
dade de tamanhos, para obter-se

um produto uniforme, mediante pe
neiras que possuem malhas de 
abertura padronizada.

Resistência

Denomina-se “usinabilidade’' o 
comportamento de uma matéria 
prima quanto à usinagem. O termo 
indica a força e a potência necessá
rias para retirar uma camada-pa- 
drão da superfície de uma peça.

Geralmente, a usinagem e mais 
difícil quanto mais duro e tenaz for 
o material da peça. Mas o tamanho 
dos grãos metálicos, a composição 
química e a estrutura cristalina 
também são fatores que devem ser 
levados em conta.

As propriedades das matérias- 
primas, que seriam desejáveis para 
uma longa vida da ferramenta de 
usinagem e baixo consumo de po
tência, nem sempre são as que pro
porcionam um melhor acabamento 
superficial. Existem materiais cuja 
composição química visa exata
mente a se conseguir uma melhor 
usinabilidade: são os chamados 
materiais de “corte livre”. O enxo
fre e o chumbo são dois elementos 

ue, se adicionados em quantida- 
es adequadas, conferem proprie

dades de corte livre ao aço.

Outros métodos

Existem processos especiais de 
usinagem, como a eletroerosão e a 
fotocorrosão.

A usinagem por eletroerosão é 
um método para conformar e furar 
perfis profundos em metais eletro- 
condutores. A ferramenta fica ligei
ramente afastada da peça — cerca 
de 0,03 milímetro — , e este espaço 
é preenchido por um óleo dielé- 
trico. Em seguida, aplica-se uma 
tensão elétrica da ordem de 50 
volts, e inicia-se uma sucessão de 
descargas de curta duração e alta 
densidade de corrente. A grande 
vantagem do processo por eletroe
rosão é a inexistência de contato 
entre ferramenta e peça, e a possi
bilidade de usinagem de materiais 
duros com extrema facilidade. As 
principais desvantagens são o alto 
custo do equipamento e a lentidão 
do processo.

A usinabilidade por fotocorro
são é um processo especial de 
transferência de desenhos e ima
gens para chapas, utilizando pro
cessos fotográficos.

A chapa é recoberta por uma 
emulsão fotográfica, posterior
mente exposta e revelada. A ca
m ada não revelada serve como pro
teção, e o ácido corrosivo ataca 
somente as superfícies desprotegi
das. Circuitos impressos, muito 
usados em eletrônica, são fabrica
dos por este processo.

VEJA TAM BÉM : Fundição; M e
talurgia; Normas Técnicas de En
genharia; Tolerâncias e Ajustes.

Fresadora para usinagem de peças de grande dimensão: A - ferram enta Fresadora em  disco para cavidades delgadas. A ferram enta é uma serra cir- 
cilíndrica, cortante na periferia; B - eixo giratório; C - extensão que sustenta cular, do mais duro aço, cujos dentes têm  precisão de até  centésimos de 
o eixo: D - coluna, com  o conjunto de engrenagens que m ovim enta o eixo. m ilím etro. M ontada sobre eixo horizontal, escava OU corta peças de m etal.
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Utilitarismo

Doutrina que define a qualidade 
de uma ação por sua utilidade ou 
tendência em conduzir à felicidade, 
o utilitarismo foi uma das princi 
pais correntes dos pensamentos 
etico, político e científico dos sécu 
los XVIII e XIX. Vinculou-se ao li
beralismo* europeu, principal
mente à doutrina moral e política 
de Bentham* e de John Stuart 
Mill*. Seus princípios revelaram a 
tentativa — presente nas antigas fi 
losofias em que se inspirou, como 
o hedonismo e o eudemonismo — 
de eliminar o aspecto mais grossei
ramente egoísta de uma doutrina 
do prazer. Por isso, o utilitarismo 
esteve bastante ligado ao pensa 
mento dos chamados “filósofos ra
dicais”, que aliavam a pretensão 
científica a uma doutrina de refor
mismo social.

Em busca do prazer

Jeremy Bentham, por exemplo, 
fundador e sistematizador do utili
tarismo inglês, divulgou em 1824 
seu pensamento de que “a maior 
alegria possível deve ser atingida 
pelo maior número possível” (de 
pessoas). Ele considerava cientifi
camente verdadeira a afirmação de 
que “ a humanidade foi colocada 
pela natureza sob o governo de 
dois mestres soberanos, a dor e o 
prazer; a natureza humana dá-se a 
conhecer, pois, por uma quantifica
ção dessas afeições e a mensuração 
do aumento e da diminuição do 
prazer” . E concluiu: “ É aquila
tando essas medidas que se pode 
obter a maior felicidade possível, 
pois isso leva à escolha da conduta 
cientificamente mais adequada” .

Um dos mais destacados discí
pulos de Bentham foi James Mill* 
(pai de John Stuart Mill). Ele teve 
papel importante na definição da fi
losofia dos “radicais” (entre os 
quais o economista David Ri 
cardo*) e aplicou os princípios do 
mestre nos verbetes que escreveu 
para a Enciclopédia Britânica so
bre assuntos como governo, educa 
ção, liberdade de imprensa e colô
nias (publicados entre 1816 e 
1823). O associacionismo* permi- 
tiu-lhe —  como a seu predecessor 
David Hartley (1705-1757) — 
transpor a difícil passagem do 
egoísmo ético ao utilitarismo. Sus
tentou que o prazer que o homem 
tira de um objeto depende em 
grande parte das associações que 
formula: ele pode, por exemplo, 
vincular seu próprio prazer ao de 
seus semelhantes — e, segundo Ja
mes Mill, os educadores devem to
mar providências no sentido de que 
isso aconteça.

O caminho de James foi conti
nuado pelo seu filho, que se tornou 
o mais influente filósofo do mundo 
de língua inglesa no século XIX. 
John Stuart Mill sustentava a  teo
ria de que uma ação é correta 
quando e somente quando trouxer 
ao agente maior quantidade de 
boas que de más conseqüências. E 
as únicas coisas intrinsecamente

boas ou más são o prazer e a dor, 
respectivamente. Argumentava 
ainda que um utilitarista pode apre
ciar a sabedoria contida na morali
dade tradicional tanto quanto ofe
recer uma crítica racional dessa 
moralidade; e que pode valorizar o 
auto-sacrifício, o desenvolvimento 
e o aperfeiçoamento do caráter in
dividual.

Os utilitaristas, seus predecesso
res e seus sucessores, manifestaram 
em diversos graus a mesma hesita
ção entre egoísmo e altruísmo. 
Aristipo* de Cirene e Epicuro*, na 
antiga Grécia, já  tentavam a difícil 
conciliação entre esses extremos. O 
mesmo aconteceu com o pensador 
materialista francês Helvetius* e 
com os precursores mais imediatos 
de Bentham — Agraham Tucker 
(1705-1774) e William Paley 
(1743-1805) — , que acrescentaram 
a seus sistemas certas concepções 
teológicas.

Um debate permanente

Também se percebe entre os uti
litaristas alguma vacilação em defi
nir se o bom ou o mau de um ato 
restringe-se ao sentimento que pro
porciona (prazer ou alegria) ou se 
o ato possui valor ético por si 
mesmo. Bentham valorizava da 
mesma maneira quaisquer atos que 
proporcionassem a mesma quanti
dade de prazer. Ao contrário, um 
utilitarista idealista como George 
Edward Moore (1873-1958) 
achava que o bom ou o ruim de um 
estado de consciência depende tam 
bém de várias qualidades intelec
tuais e estéticas. As contradições 
do utilitarismo podem vir, segundo 
alguns críticos, de seu psicolo- 
gismo, que abstrairia a situação 
concreta das pessoas, reduzindo to
das à mesma situação, com base 
em sua natureza humana comum.

Jersm y Bentham  sistem atizou com  sua obra o utilitarism o inglês, na qual
substitui a teoria do direito natural pela da utilidade. Som ente a experiência. VEJA TAM BEM : Epicurismo; 
afirm ava ele, pode provar se uma ação ou instituição é útil. Etica; Hedonismo.

S tuart M ill buscava um método 
cientifico para investigar as ques
tões morais e sociais.

Os utilitaristas foram  com batidos por conservadores, como o deputado Ro- 
bert Peei (à esquerda) e Thom as Carlyle, representante da filosofia rom ân
tica  na Inglaterra e defensor de um a concepção individualista da História.
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Utopia

Derivado do grego, o termo 
“utopia”, servindo para designar as 
comunidades ideais, foi divulgado 
pelo Libelus de Optimo Reipubli- 
cae Statu, deque Nova Insula Uto
pia (Sobre o Ótimo Estado da Re
pública e sobre a Nova Ilha de 
Utopia, 1516), de Thomas Morus*.

De certa forma, as utopias repre
sentam uma contracultura: colo- 
cam-se como negação do domi
nante no efetivo e no imaginário 
sociais, e apresentam propostas al
ternativas. Além de se mostrarem 
como contestações do real presente 
e de elaborarem um imaginário 
pautado na idealização do futuro, 
tais propostas visam a livrar a co
munidade de toda transitoriedade, 
em busca de uma estrutura social 
perene, sem mudança, sem história.

O pensamento critico, ao contrá
rio, coloca-se como contestação de 
uma situação histórica determi
nada sem se remeter ao final dos 
tempos, nem tampouco conce
bendo a passagem da situação 
atual para a futura como uma su
cessão de estágios obrigatórios (a 
maneira de “estações ferrovia- 
rias”), mas antes apoiando-se no 
imaginário como fruto crítico e, ao 
mesmo tempo, como instrumento 
de transformação do real presente. 
A partir da análise das condições 
do momento historicamente dado, 
esse tipo de pensamento busca 
apreender a necessidade prática de 
sua superação e justificar-se cienti
ficamente como necessidade de 
fato objetiva e_ necessidade ideal 
cuja realização é possível objetiva
mente.

Utopia, ideologia e mito

Desde as definições sociológicas 
de Karl Mannheim*, existe uma 
tendência a se utilizar a noção de 
utopia em confronto com a de ideo
logia*. Esses conceitos referem-se a 
açoes ao nível das estruturas so
ciais nas sociedades globais. As
sim, a noção de ideologia aparece 
associada aos grupos dominantes 
no interior de determinada socie
dade, e se orienta no sentido da 
conservação do status ç/uo. A uto
pia, ao contrário, através da postu
lação de um modelo idealmente 
construído, desencadeia ações com 
o objetivo de transformaçao da so
ciedade pela aproximação ao Mo
delo. A construção do Modelo é de
terminada pelos conhecimentos 
críticos da sociedade, que também 
determinam a ação transform a
dora. A utopia é, portanto, uma 
imagem de perfeição social, um 
instrumento de descoberta da reali
dade concreta e um móvel para a 
ação transformadora.

A esses conceitos, Mannheim 
con trap ô sa  mitologia* — uma re
presentação do além, de seres so
brenaturais e de suas relações com 
os homens. No entanto, diferente
mente da utopia, o conceito de mito 
não envolve nenhuma contestação 
das estruturas vigentes, embora 
possa conter críticas à ação hu

mana —  que é julgada segundo 
uma tábua de valores religiosos, 
exigindo que o indivíduo conforme 
suas ações a eles sob pena de san
ções divinas. Mas essa crítica 
ocorre ao nível conjuntural sem 
afetar a essência das estruturas, 
isto é, não procura conservar ou al
terar uma situação.

O mito refere-se às relações dos 
grupos com o sobrenatural, vi
sando a ações ocasionais, ao nível 
conjuntural, em qualquer tipo de 
sociedade. A utopia e a ideologia, 
no entanto, só podem ocorrer em 
sociedades estruturadas em cam a
das, onde algumas exercem hege
monia e domínio sobre outras. As
sim, as camadas que gozam os 
benefícios e privilégios que a estra
tificação lhes confere procuram 
mante-la e produzem ideologias 
que, além de justificarem sua domi
nação, contribuem para susten
tá-la; as camadas que se sentem 
prejudicadas apóiam-se na utopia 
com o objetivo de alterar a estrati
ficação.

A utopia na Antiguidade

Escrita provavelmente entre 389 
ê  369 a.C., a República, de Pla
tão*. foi um primeiro e destacado 
exemplo de utopia.

Criticando a organização sócio- 
político-econômica da democracia 
ateniense de seu tempo e tomando 
emprestados certos componentes 
da constituição de Esparta, além de 
partir de elementos da economia de 
uma comunidade rústica, Platão 
idealizou uma cidade-Estado: “Ca- 
lipolis”.

Em sua cidade ideal, a divisão 
do trabalho revelava a existência 
de três classes: os guardiães (classe 
dominante), a classe auxiliar e os 
trabalhadores. As recomendações 
do autor dirigiam-se sobretudo à 
classe dominante, ao governante e 
a seus auxiliares, os soldados poli
ciais. Seus membros — homens e 
mulheres —  possuiriam autoridade 
política completa, vivendo uma 
vida de tropa e não possuindo pro
priedade e família privadas. Os ou
tros membros da comunidade, além 
de não possuírem poder de decisão 
no governo, não teriam acesso à 
mais alta educação; sua missão se
ria restringida ao trabalho no 
campo e ao artesanato. Os guar
diães, dentre outras funções, seriam 
treinados para assuntos externos de 
guerra e internos de polícia. Seus 
integrantes deveriam sofrer um trei
namento intelectual exaustivo, res
tando alguns poucos que, por terem 
se tomado filosofos, criariam e pre

servariam o Estado ideal como 
reis, pois somente os filósofos sabe
riam em que consiste o  Bem pú
blico. Assim, o Estad&íideal seria 
uma rígida aristocracfá de poder, 
concebida como um “ homem em 
tamanho grande” , em que a sede da 
sabedoria, a cabeça do governo, se
ria representada por um filósofo. 
Os poetas, na medida em que se 
empenham em imitar o sensível e 
excitar as paixões, deveriam ser ex
pulsos da comunidade, a menos 

ue compusessem hinos em louvor 
os heróis e dos deuses.

Outro exemplo célebre foi a uto
pia criada em 1516 pelo inglês 
Thomas Morus. Depois de retratar 
criticamente a organização social 
da Inglaterra e da Europa em geral, 
Morus propôs uma sociedade ima
ginária que habitaria a ilha da Uto
pia e cuja organização seria ideal, 
graças ao perfeito equilíbrio entre 
liberdade e autoridade, indivíduo e 
sociedade. Na ilha da Utopia, os 
regimes social e econômico seriam 
orientados para a satisfação das 
necessidades de todos mediante o 
trabalho e a abolição da proprie
dade privada. Cada um teria o ne
cessário à sobrevivência, podendo 
dispor dos bens da comunidade 
sem ter de dar em troca qualquer 
espécie de pagamento. O trabalho, 
realizado obrigatoriamente em fun
ção do bem-estar de todos, deixaria 
ao trabalhador o tempo de culti
var-se pessoalmente. Quanto à or
ganização política, a Utopia seria 
regida por leis obrigatoriamente 
discutidas no senado e nas assem
bléias populares, para impedir que 
as autoridades abusassem do seu 
poder, promulgando leis tirânicas 
ou tentando mudar a forma de go
verno. No plano religioso reinaria 
a mais completa tolerancia, assegu
rada pelo Estado. Morus chegou a 
ser canonizado pela Igreja Católica 
e foi erguida, em Moscou, uma es
tátua em sua homenagem.

A Renascença* fornece outro 
exemplo de utopia: a “ Cidade do 
Sol”. Tomaso Campanella* ideali
zou-a numa obra escrita em ita
liano, em 1602 (La Cittá dei Sole 
cioé Dialogo di Repubblica nel 
qualse si Dimostra l ’Idea di Ri- 

jorm a delia Repubblica Cristiana 
conforme alia Promessa da Dio 
Fatta alie Sante Caterina e Bri- 
gida), e publicada em latim (Civitas 
Solis), em 1623. Seu autor conce- 
beu-a depois de haver sublevado 
seus compatriotas calabreses con
tra a dominação espanhola. Fra
cassada a empresa, o trabalho foi 
escrito na prisão (onde o filósofo 
passou boa parte de sua vida), sob 
a forma de uma narrativa, feita ao 
Grande Mestre dos Hospitaleiros 
por um almirante que teria desco
berto a Cidade do Sol, governada 
pelo Padre Hoh (“metafísico”). 
Para obter esse posto, o candidato 
deveria revelar extensos conheci
mentos em todas as ciências huma
nas e, em particular, em metafísica 
e teologia. Três chefes auxiliaram 
Hoh: Pon, Sin e Mor, nomes que 
podem ser traduzidos .por “Potên
cia”, “Saber” e “Ampr”. O pri
meiro comandaria o ^x érc ito  e a 
frota; o segundo, o ensino; e o ter
ceiro controlaria a puericultura. 
Embora o governo fosse de caráter 
aristocrático, os habitantes com
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mais de vinte anos, eram chamados 
a opinar sobre todas as ordens do 
governo, participando de assem
bléias populares. Consideravam-se 
a guerra e a agricultura artes no
bres; o comércio quase não existia, 
e as trocas com o exterior eram 
realizadas à base de permutas, já  
que as riquezas da cidade eram 
possuídas em comum. Os poetas 
seriam reconhecidos, mas nao de
veriam mentir em suas criações.

O socialismo utópico

O advento da Revolução Indus
trial* aguçou o sentido sociológico

da utopia. A industrialização e o 
conseqüente desenvolvimento do 
proletariado* acabaram estabele
cendo para o pensamento utópico 
a necessidade de enfrentar as ques
tões sociais comprometidas com 
interesses mais imediatos. Assim, 
surgiram inúmeras obras ligadas 
aos movimentos socialistas e estes 
passaram a assumir importância 
cada vez maior. Tais obras — par
ticularmente as de Fourier*, Saint- 
Simon* e Owen* — foram critica
mente denominadas “utópicas” e 
analisadas por Engels* em Die Ent- 
wisklung des Sozialismus von der 
Utopie zur fVissenschaft (Do So
cialismo Utópico ao Socialismo 
Científico, 1882). Também utópi
cos, mas mais preocupados em ela
borar uma metodologia das mu
danças sociais do que em formular 
sistemas acabados de uma nova so
ciedade, Louis Blanc*, Blanqui 
(1805-1881) e Proudhon* tambem 
deixaram trabalhos notáveis.

A sociedade utópica de Fourier 
fundamentava-se na associação vo
luntária dos produtores em unida
des conhecidas como “falanges” . A 
base da organização da economia 
repousaria na livre associação com 
o objetivo de realizar uma expan
são estável da produção e uma 
igualitária distribuição das rique
zas. Essa idéia chocava-se com a 
sociedade da época, descrita como 
“comercialista' — produção com
petitiva para ganhos privados. Tor
nou-se célebre sua ideia sobre as fa
langes, comunidade cooperativa de 
quatrocentas famílias (de quatro 
membros cada) vivendo num fa- 
lanstério, ou edifício comum. Os 
proventos, em sua maior parte, vi
riam dos trabalhos agrícolas, en
quanto as manufaturas desempe
nhariam papel apenas suplementar. 
De qualquer forma, os indivíduos 
trabalhariam  numa variedade de 
tarefas que mudariam até mesmo 
no espaço de um dia, pois Fourier 
acrrditava (assim como Marx*) 
que a especialização contínua em 
pequenas tarefas afetava a saúde

mental e física. Fourier preocu- 
pou-se tanto com essa questão que 
chegou a realizar pesquisas sobre 
saúde mental relacionada com o 
trabalho industrial.

Todo indivíduo, a partir dos 
cinco anos de idade, deveria rece
ber de um banco da sociedade um 
crédito para as despesas mínimas 
(qúer trabalhasse, aguardasse os es
tudos ou estivesse doente). Além 
desse mínimo social, haveria uma 
divisão nos ganhos: 5/12 para o 
trabalho; 4/12 para o capital; e 
3/12 para o talento. Os indivíduos 
deveriam poupar uma parte de seus 
proventos anuais para investir e se 
tornarem co-proprietários do esto
que de capital da falange. Esta se
ria organizada de tal forma que 
permitisse um centro comunitário, 
escola pública, biblioteca, hotel, 
centro de compras, serviço de 
saúde pública, companhia de lim
peza, banco e escritorio de seguros.

A família que reproduzisse con
dições de exploraçao da sociedade, 
a existência do Estado e da legisla
ção que legitimassem tal processo 
e o papel repressivo da moral que 
reafirma o sistema seriam elimina
dos na sociedade de Fourier.

Proudhon, por outro lado, não 
chegou a realizar um sistema. Seu 
pensamento desenvolveu-se princi
palmente no choque com os acon
tecimentos. Assim, antes da Revo
lução de 1848, Proudhon era 
sobretudo crítico e moralista. E seu 
método, abstrato e dedutivo: 

uando quer denunciar a proprie- 
ade, por exemplo, não procura fa

zer um histórico das diferentes for
mas de propriedade que se 
sucederam, nem trata a questão 
como economista, investigando se 
a apropriação privada serve ou não 
aos interesses da produção. Com 
grande poder de raciocínio, ele de
monstra que a propriedade é “ um 
roubo”, por não haver argumentos 
que a justifiquem. Foi principal
mente a parte crítica de sua_ obra 
que lhe valeu certa repercussão en
tre seus contemporâneos. Sua cons

tante evocação da justiça e da mo
ral encontrou eco entre os artesãos, 
persuadidos da injustiça e da imo
ralidade do maquinismo industrial 
e da concentração, de capital nos 
meados do século XIX.

A última obra de Proudhon 
anterior à R e v o l u ç ã o , Système 
des Contradictions Economiques 
ou Philosophie de la Misère (Sis
tema de Contradições Econômicas 
ou Filosofia da Miséria, 1846), se
ria criticada por Marx em Misère 
de la Philosophie (Miséria da Filo
sofia, 1847).

O socialismo científico

Recusando a utopia, os comunis
tas insistem na realidade da luta de 
classes (considerada uma constante 
no processo histórico), e não con
tam com a suposta boa vontade das 
classes dominantes para a supera
ção dos entraves ao estabeleci
mento de uma nova sociedade. 
Acreditam que o homem só se mo
difica se a sociedade for transfor
mada e atribuem importância deci
siva às condições materiais de 
existência.

Essas idéias amadureceram 
numa época em que aumentavam 
as discussões nos meios operários 
e nos salões acadêmicos; forma
vam-se inúmeras associações e sur
giam publicações e panfletos que 
denunciavam o capitalismo*. As 
lutas sociais desenvolviam-se mais 
abertamente.

Assim, o comunismo* aparecia 
não mais como uma utopia ou 
como uma exigência da moral, mas 
como o resultado necessário do sis
tema econômico e da luta de clas
ses dele decorrente, como o enca
minhamento necessário da história. 
Marx, principalmente, não o inter
pretava como um ideal da humani
dade, mas como sendo o resultado 
do desenvolvimento de certas 
contradições no seio da própria so
ciedade. E a revolução era por ele 
formulada cada vez mais em ter
mos objetivos de transformação

Com suas proposições, Ow en (à esquerda). Fourier (no centro) e Proudhon em prestaram  novo sentido à utopia. Seus estudos, embora a in d a-sem  rigor 
científico , revelaram  uma reflexão sobre a realidade social da época.
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prática do mundo e cada vez me
nos em termos filosóficos de trans
formação do homem. Na obra A 
Ideologia Alemã, escrita em 1846 
por Marx e Engels, os autores afir
mavam que o movimento da histó
ria não ocorre de modo linear, sob 
a forma de uma evolução contínua, 
mas antes sob o efeito de uma opo 
sição que se estabelece entre as fo r 
ças produtivas e as relações sociais 
de produção, numa determinada 
sociedade. Assim, ao invés de me
cânica e fatal, a transformação se
ria obra constante das classes opri
midas em luta contra as classes 
dominantes. “O comunismo não é 
para nós um estado que deva ser 
estabelecido, nem um ideal se
gundo o qual a realidade deva se 
comportar. Chamamos ‘comu
nismo’ ao movimento real que su
prime o estado de coisas atual.” 
Em tal abolição, os homens podem 
trabalhar, na medida em que têm 
consciência das leis que regem a 
evolução da sociedade. Com essa 
obra, foram lançadas as bases do 
chamado “ socialismo científico”, 
que culminaria, no plano teórico, 
com a publicação de uma crítica à 
economia política tradicional — O 
Capital (1867) — , e, no plano prá
tico, no século seguinte, com as pri
meiras tentativas de se estabelecer 
uma sociedade comunista.

Novas alternativas

Em meados do século XX, Hcr 
bert Marcuse (1898- ) recolo-

caria em pauta a questão do uto- 
pismo. Ele parte da idéia fun
damental de que certas socieda
des industrialmente avançadas, es
pecialmente as que vivem sob do
minação do regime capitalista, 
atingiram tal nível de desenvolvi
mento técnico que é possível esta
belecer projetos alternativos, para 
transformar qualitativamente a so
ciedade no sentido de atender as 
exigências vitais dos indivíduos, 
conforme expostas pela biologia, 
pela física, pela ecologia, etc.

Dessa forma, os projetos alterna
tivos colocados pela “ teoria crí
tica” da sociedade (que reconhece 
como praticamente possível a mu
dança qualitativa a partir dos re
cursos materiais e das conquistas 
técnicas historicamente alcança
das) podem recusar a denominação 
de “ utópicos” .

Essa qualificação estaria reser
vada às propostas que, assim como 
as antigas, visam a eterna juven
tude do homem ou à volta a uma 
Idade de Ouro.

Assim, as propostas que ferem 
as determinações científicas mere
ceriam o epíteto de “utópicas” , en
quanto um projeto de transforma
ção pautado nas virtualidades 
imanentes das sociedades atuais se 
apresentaria como uma alternativa 
prática.

Para M arcuse . não se p odem  c o ns id e ra r u tó p ico s  os p ro je tos  a lte rn a tiv o s  VEJA T A M B É M : Ideologia; R e
de m udança soc ia l, que  re su lte m  de um a " te o r ia  c r í t ic a "  da so c iedade . volução.


