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Wagner

Situado entre os mais legítimos 
representantes do Romantismo* na 
Alemanha, Wilhelm Richard Wag
ner é considerado pelos críticos um 
dos maiores vultos da música* em 
todos os tempos e, segundo alguns, 
o maior de todos os compositores 
dramáticos. Sua influência pene
trou todas as artes do século XIX 
e também marcou-as profunda
mente durante a primeira metade 
do século XX.

Décimo filho de Karl Friedrich 
Wilhelm Wagner, funcionário mu
nicipal de Leipzig, Wagner nasceu 
a 22 de maio de 1813. Com a 
morte do pai, sua mãe casou-se 
com Leopoldo Gayer, ator e dra
maturgo de certo talento que, como 
Karl, era um homem interessado 
nas artes em geral.

De 1814 a 1827, Wagner residiu 
com a família em Dresden, onde re
cebeu alguma formação literária, 
estudou piano e demonstrou incli
nação para o teatro e a poesia sob 
a influência da obra cie Shakes- 
peare*. Em 1827, Wagner e a mãe 
(Gayer falecera em 1821) retorna
ram a Leipzig, onde o rapaz se li
gou ao tio Adolf, eminente letrado, 
a quem mostrou sua primeira pro
dução teatral, Leubald und A de
laide, uma peça dramática.

O interesse pela música levou-o 
a estudar harmonia, mas só se deci
diu pela carreira em 1829, quando 
assistiu a uma apresentação do Fi- 
délio, de Beethoven*. Compôs en
tão uma sonata para piano, um 
quarteto de cordas e uma abertura 
sinfônica. A última foi levada a pú
blico sob a direção de Heinrich 
D om  (1804-1892), não tendo sido 
tomada a sério pela platéia, que se 
divertiu muito com os golpes de 
bumbo nela incluídos pelo compo
sitor.

Em 1831, na Universidade de 
Leipzig, Wagner estudou composi
ção com Christian Theodor Wein- 
lig (1780-1842) que o recomendou 
aos editores de musica. Breitkopf & 
Hartel publicaram um a sonata e 
um a polonaise para piano a quatro 
mãos, outra sonata e uma fantasia, 
também para piano, uma sinfonia 
em dó maior, três aberturas para 
orquestra e várias canções.

Em 1833, Wagner trabalhou no 
teatro de Wiirzburg. onde adquiriu 
importante expericncia na cena 
lírica. Influenciado pelo meio, com- Em Leipzig (acim a, num a estam pa do século X IX ), W ilhe lm  Richard W agner escreveu suas primeiras composições.

W agner: ponto alto da música rom ântica. (O com positor, segundo Renoir.)

pôs a ópera Die Feen (As Fadas), 
uma adaptação da peça La Don
na Serpente, de Cario Gozzi 
(1720-1806). Em 1834, foi nomea
do diretor da ópera de Magde- 
burgo.

Dois anos depois, Wagner ca- 
sou-se com Minna Planner (1809- 
1866), mas o casam enta se revela
ria cheio de contratempos. No 
mesmo ano de 1836, sua ópera Das 
Liebesverbot (Proibição de Amar) 
foi tão mal recebida pelo público 
que motivou a dissolução da com 
panhia e a renúncia de Wagner a 
seu posto.

Após tentar a vida em Berlim e 
Königsberg, Wagner estabeleceu-se 
em Riga, onde começou a escrever 
Rienzi, ópera extraída da peça de 
Mary Rüssel Mitford (1787-1855), 
que revela a influência de Giacomo 
Meyerbeer (1791-1864) e que o au
tor pretendia apresentar em Paris. 
Em princípios de 1839, seu prote
tor, o diretor da ópera de Riga, dei
xou o cargo. Novamente desempre
gado, Wagner transferiu-se para 
Paris. Apesar de apresentado por 
Meyerbeer ao mundo musical, não 
conseguiu exibir Rienzi. Para so
breviver, foi obrigado a escrever ar
tigos para a Gazette Musicale, a fa
zer arranjos para árias de autores 
de ópera em sucesso, como Doni- 
zetti* e Halévy (1799-1862), e a 
compor romanzas, como estava em 
moda. Nesse período começou a 
trabalhar em sua ópera Der Flie
gende Holländer (O Navio Fan
tasma), cujo tema lhe foi sugerido 
pela leitura de uma obra de Heine*.

Informado de que Rienzi seria 
montada em Dresden (outubro de 
1842) e O Navio Fantasma —  gra
ças à intervenção de Meyerbeer — 
em Berlim (abril de 1842), retornou 
à Alemanha. A estréia da primeira 
o consagrou de imediato. Nomeado 
mestre de capela da corte de Saxe,
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A tetralogia " 0  Anel do Nibelungo" inaugurou o teatro de Bayreuth. ("O  Ouro do Reno", esboço de H offm an n; e "S iegfried", tela de F. Leek.)

Wagner revelou talento como re
gente. na interpretação de óperas de 
Gluck* e sinfonias de Beethoven. 
Em 1845, estreou Tannháuser e 
concluiu o poema Lohengrin — 
cuja parte musical só terminaria 
em 1847.

No exílio, definições

Tendo se envolvido na revolução 
de maio de 1849 em Dresden, 
Wagner viu-se obrigado a fugir 
para Weimar (onde foi acolhido 
por Liszt*) e desta cidade para a 
Suíça, sendo forçado a um exílio de 
treze anos.

Para sobreviver às dificuldades 
materiais dependeu de amigos, a 
exemplo de Liszt. Publicou, em
1849, os ensaios A  A rte  e a Revo
lução e A Obra de A rte no Futuro; 
em 1850, Arte e Clima e O Ju
daísmo na Música; e, em 1851, 
Uma Comunicação a meus A m i
gos. Apesar de suas idéias não se
rem ainda aceitas na Alemanha, 
Liszt conseguiu, em agosto de
1850, que Lohengrin fosse repre
sentada em Weimar e Tannháuser 
em diversos teatros alemães.

Em 1855, Wagner dirigiu os 
concertos da Sociedade Filar- 
mOnlca Ue Luiiilies e, sub u cfüiu 
das idéias pessimistas de Scho-

penhauer* e da ligação amoro
sa com Mathilde Wesendonck 
(1828-1902), interrompeu a com
posição de Der Ring des Nibelun- 
gen (O Anel do Nibelungo), que 
iniciara em 1850, para compor 
Tristan und Isold e para escrever a 
música de 5 Canções — com poe
sia de sua amante. Mathilde era 
casada com Otto Wesendonck 
(1815-1896), um dos protetores de 
Wagner. Essa circunstancia, mais a 
pressão exercida por sua esposa, 
Minna, levaram-no a transferir-se 
para Veneza e, posteriormente, para 
Lucerna.

A consagração

Beneficiado por uma anistia, 
Wagner regressou à Alemanha em 
1862 (já separado de Minna). Ex
tremamente perdulário, esbanjou o 
dinheiro que ganhou com os con
certos realizados em Viena, Praga, 
São Petersburgo e Budapeste, 
tendo sido obrigado a levar uma 
existência miserável na Suíça e em 
Stuttgart.

Sua difícil situação financeira 
resolveu-se quando Luís II 
(1822-1882) da Baviera o convidou 
a viver em Munique sob sua prote- 

E m  1865, W ag n o r ootroou
Tristão e Isolda, mas foi obrigado

a deixar Munique por complica
ções políticas. Novamente exilado 
(desta vez por seis anos, em Triebs- 
chen), passou a viver com Cosima 
Biillow (1837-1930), filha de zliszt 
e esposa de Hans von Biillow, de 
quem teve três filhos — Isolda, Eva 
e Siegfried (1869-1930), que tam 
bém seria compositor. Em 1870, 
Cosima divorciou-se para que se 
casassem (Minna morrera em 
1866).

Em Triebschen, Wagner termi
nou a ópera Die Meistersinger von 
Nürnberg (Os Mestres Cantores de 
Nuremberg), que estreou em Muni
que em 1868.

Desde que começara a compor 
O A nel do Nibelungo, Wagner per
cebera que a execução da obra exi
giria um teatro especial. A oportu
nidade para a construção surgiu em
1870, com a onda de patriotismo 
que dominava a Alemanha sob Bis- 
marck*, após a vitória contra a 
França. Wagner escolheu Bayreuth 
como sede e mudou-se em 1872. O 
Festspielhaus foi inaugurado em 
agosto de 1876, com a representa- 
çao integral da tetralogia O A nel 
do Nibelungo, sob a direção de 
Hans Richter (1843-1916), aconte
cimento que teve grande repercus-
g q o  m und ia l.

A partir daí, Bayreuth passou a

constituir um centro artístico e 
mundano, para onde acorriam mi
lionários e adeptos do wagnerismo.

Em meio à glória, Wagner escre
veu uma série de ensaios teóricos, 
filosóficos e religiosos, voltados 
para a mistica cristã da piedade, o 
que provocou seu comentado rom
pimento com Nietzsche*. Concreti
zando suas idéias místicas, estreou 
em 1883 sua última obra, Parsifal, 
por ele intitulada Bühnenweihfest- 
piel (Representação Teatral Sacro- 
Festiva).

Alguns meses depois, dirigiu-se a 
Veneza com a intenção de passar 
o inverno. Mas, no dia 13 de feve
reiro de 1883, morreu, vitimado 
por um ataque cardíaco. Foi enter
rado em Bayreuth, no jardim  de 
Wahnfried.

Wagner conseguira ser o que 
pretendia: o “musico do futuro” . 
Eliminando os abusos e banalida
des da ópera oitocentista, bem 
como levando ao extremo o croma
tismo de Liszt e Chopiji*, chegou 
a novas soluções harmônicas, dis
solveu o sistema tonal e aproxi
mo u-se da atonal idade*.

VEJA TA MBÉM : M úsica: Ópera; 
Romantismo.
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O delírio de "Cinzas e D iam antes" confirm ou o nom e de W ajda como um dos mais sérios cineastas do pós-guerra.

Wajda, Andrzej

Andrzej W ajda nasceu no dia 6 
de março de 1926, em Survalki, na 
Polônia. Interrompeu seus estudos 
secundários por causa da Segunda* 
Guerra Mundial. Aos dezesseis 
anos engajou-se no exército secreto 
polonês. Alguns anos depois, após 
iniciar estudos de artes plásticas, 
acabou se formando na Escola de 
Cinema de Lodz (1952).

Juntamente com Andrzej Munk 
(1921- ) e Jerzy Kawalerowicz 
(1922- ), W ajda é considerado 
um dos cineastas de maior desta
que do cinema polonês do pós- 
guerra. Na época do XX Con
gresso do Partido Comunista 
Soviético (1956), que marcaria o 
fim da era estalinista, os três conse
guiram romper os ditames oficiais, 
impondo uma temática e uma lin
guagem bem mais abertas. Na dé
cada de 1960, no entanto, sofreram 
pressões do Estado que acabaram 
restringindo sua liberdade e suas 
possibilidades de trabalho.

Em 1954, Wajda começou a rea
lizar uma série de filmes, cuja te
m ática principal —  a resistência 
— constitui o essencial de sua 
obra, principalmente Pokolonie 
(Geraçao, 1954), K anal (Canal, 
1957) c Popiol i D iam ent (C inzas
e Diamantes, 1958). Em "C anal" ele já  havia mostrado com  furor a opressão e a resistência.

A guerra e a resistência têm pro
porcionado ao cinema temas que 
oferecem fáceis colocações ideoló
gicas: uma das situações mais co
muns é a apresentação das várias 
classes sociais de um país que, es
quecendo momentaneamente suas 
contradições internas, se unem para 
se defender do inimigo externo. En
tretanto, não foi esse o caminho es
colhido por Wajda. A resistência 
propiciou-lhe um estudo, mais 
emocional que racional, sobre as 
contradições da Polônia no mo
mento de sua transformação social, 
especialmente aos olhos de uma ge
ração quase adolescente envolvida 
pela guerra.

No filme Geração o realizador 
ainda seguia os trilhos oficiais do 
cinema socialista: um ladrão ado
lescente é transformado pelo amor 
e se torna membro ativo da resis
tência. Contudo, a força dada ao 
amor tornava o filme romântico e 
o diferenciava das lições bem-pen- 
santes então vigentes, a ponto de 
receber elogios de um critico sur
realista, Ado Kyrou, que afirmou 
ser o diretor um dós raros cineastas 
“a não ter dissociado estas duas 
forças primordiais do homem: o 
amor e a revolta” .

Os heróis inúteis

Em Canal, o cineasta explorou o 
mito do herói, caro à ideologia ofi
cial dos governos e particularmente 
delicado na Polônia, já  que o país 
viveu durante séculos ocupado por 
potências estrangeiras e deveu sua 
sobrevivência e dignidade a muitos 
movimentos clandestinos de resis
tência. Os jovens-heróis de Canal, 
durante a Insurreição de Varsóvia 
(agosto de 1944), engolfam-se nos 
esgotos da cidade. Entretanto, são 
heróis sem saída, que morrem 
como ratos, num sacrifício inútil. 
Para determinado público, Canal 
era mais um filme que mostrava os 
horrores da guerra; mas para os 
poloneses era uma dolorosa medi
tação sobre a grandeza com que se 
pode perder a vida —  uma gran
deza que não correspondia a uma 
eficiência objetiva. “ Não se pode 
cumprir atos heróicos ou generosos 
sem a consciência de que isso seja 
útil” , declara o cineasta. Canal tem 
um estilo que foi chamado de bar
roco. Segundo o crítico inglês Jus- 
tin Gilbert, domina o filme “não só 
a sujeira, mas também a matéria 
pegajosa e os excrementos que es
correm e entopem os esgotos, impe
dindo a marcha dos combatentes 
poloneses, quando se despejam por 
cima deles as hordas hitleria- 
nas (. . .) A consciência do absurdo 
dos próprios atos que invade cada 
vítima, homens e mulheres de todos 
os meios e de todas as profissões 
—  o pavoroso lixo e a matéria vis
cosa na qual chafurdam foram le
vados à tela por W ajda com todo 
o furor de uma arte admirável” .

Em Cinzas e Diamantes, Wajda 
vai além: ambientados na noite em 
que se comemora o fim da guerra, 
os festejos da falida aristocracia 
polonesa mais parecem uma dança 
macabra que um regozijo, e o filme 
é tratado de forma delirantemente 
romântica. A personagem central é 
um  m em bro d a  A K , fo rça  an tico 
munista mantida pelo governo po-
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Depois de 1 96 0 , W ajda passou a criticar a m oderna juventude poloneSa.

lonês de Londres, e sua missão é 
matar um líder comunista. Entre
tanto, tal missão não é cumprida 
com resolução e clareza por parte 
do rapaz, mas sim no meio de 
grande confusão, onde se chocam 
os vários movimentos de resistên
cia. O abrayo que o assassino dá 
na vítima, ja  mortalmente ferida, é 
um gesto inútil mas que revela an
gústia e ambigüidade de valores. 
Ideologicamente, Wajda não se co
loca a favor de sua personagem, 
mas esta desperta tal simpatia que 
não há mais fronteiras entre os po
liticamente “certos” e os “erra
dos”, entre os “bons” e os “maus”. 
O ator Zbigniev Cybulski 
(1927-1967) interpretou o papel 
principal e tornou-se um dos para
digmas da juventude polonesa, com 
seu olhar angustiado escondido por 
óculos escuros, seu comportamento 
neurótico, sua morte cruel ocorrida 
num monte de lixo.

Entretanto, por não condenar ex
plicitamente o assassino de um 
líder comunista, o filme não agra
dou a todos. “Os comunistas des
pojados de suas características, 
tanto de seres racionais como de 
seres sentimentais, os velhos comu
nistas de alma apagada, opostos 
aos contra-revolucionários, tam 
bém gélidos interiormente e priva
dos de fé, a colisão dos pontos de 
vista, tudo isso enfraquece e des
conjunta o filme”, escreveu o crí
tico polonês K. Debnieki.

Em seus outros filmes, Wajda
mudou um pouco a temática. Em

Sansom  (1961), onde não mantém 
o nível de seus filmes anteriores, ele 
aborda o problema do anti-semi
tismo, além de prosseguir sua crí
tica ao heroísmo. Em Lotna  (1959) 
ou Popioly (A s Cinzas, 1963), 
Wajda tenta manter a sua discus
são sobre o heroísmo, mas a quase 
exigência de fazer superproduções 
e filmes históricos acabou aba
fando sua voz.

Outro assunto que chegou a 
abordar foi o da juventude mo
derna na Polônia, com a qual ele 
se mostra severo, tanto em Nie- 
winni Czarodzieke (Os Feiticeiros 
Inocentes, 1960) e no episódio de 
L ’A m our à Vingt Ans (O A m or  
aos Vinte Anos, 1962), quanto em 
A  Caça às Moscas (1969). Nesses 
filmes, W ajda mostra uma juven
tude cínica, desinteressada de tudo,
oportunista, procurando apenas ti

das
a sociedade oferece, b  uma imagem
rar partido ias oportunidades que 

e. E i
que condena, sem simpatia; e o 
olhar de um homem cuja adoles
cência foi interrompida pela 
guerra, que viveu as contradições 
da resistencia e a passagem para o 
socialismo, que viveu a opressão 
estalinista e o “degelo” e que pro
cura sacudir uma juventude que ele 
vê como confortavelmente insta
lada em sua mediocridade e despo- 
litização.

VEJA TAM BÉM  : Comunismo; 
Europa do Leste, Cinema da. W arhol . arte adequada para a América do consum o. ("Sopa C am pbell” .)

Warhol, Andy

Andy Warhol, filho de emigran
tes tchecos, nasceu a 8 de agosto 
de 1931, em MacKeesport, Pensil- 
vânia. Quando o pai morreu, ele es
tava com catorze anos e foi morar 
num porão da rua 103, em Nova 
York: era uma comunidade voltada 
para a dança, a música, a pintura 
e o artesanato. O rapaz sobreviveu 
graças a uma série de subempregos, 
inclusive o de vendedor de frutas. 
Depois entrou para o Instituto Car- 
negie de Tecnologia, onde estudou 
desenho de 1946 a 1949. Após o 
curso, arrumou empregos como de
senhista publicitário de jornais e re
vistas. Trabalhou também dese
nhando moda para as revistas 
Vogue, Harper 's Bazar e Glamour, 
e foi decorador de vitrinas em lojas 
de departamentos. (Na Lord and 
Taylor deu uma amostra de uma de 
súas futuras “marcas registradas” : 
uma enorme figura de Dick Tracy, 
detetive de histórias em quadrinhos 
criado por Chester Gould.)

Em 1957, já  bastante conhecido 
nos meios da publicidade e da im
prensa de moda nova-iorquinas, 
obteve a medalha do Clube dos Di

retores de Arte, prêmio a um gigan
tesco anúncio de calçado. Era a 
época em que Warhol “ queria ser 
Matisse” : freqüentava galerias de 
arte, conhecia pintores e mar- 
chands e iniciava sua série de tra
balhos baseados em histórias em 
quadrinhos* (Popeye, Superman, 
Dick Tracy, etc.).

A Pop-art* estava nascendo 
quando ele pintou, por volta de 
1960, duas garrafas de Coca-Cola
— uma com gotículas e pinceladas 
abstratas, outra sem adornos. Tra
balhos desse tipo ainda eram de 
difícil aceitação nas galerias, em
bora artistas famosos, como Ro- 
bert Rauschenberg*, já  incorporas
sem a seus quadros elementos 
cotidianos igualmente banais. War
hol ainda era considerado um “ar
tista comercial”.

Em 1961, visitando uma expo
sição de Roy Lichtenstein 
(1923- ) na Galeria Leo Cas- 
telli, comentou com o proprietário 
que estava pintando coisas do 
mesmo gênero, isto é, também tra
balhava com ampliações de porme
nores de histórias em quadrinhos. 
Castelli deu-lhe uma sugestão: 
“Mude de tema. Pinte aquilo de 
que você gosta, por exemplo”.

Warhol começou a pintar repro
duções exatas de notas de 1 dólar
— ele gostava muito de dinheiro. 
Seguiram-se retratos de Marilyn

W  Ä »U Ü C Cm a  u r aTHE M A 6A ÏIN C  Ft>* MCM

The final decline and total collapse 
of the American avant-garde.
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Monroe (1962), Elizabeth Taylor, 
Jackie Kennedy (1964) e Elvis 
Presley, embalagens de produtos de 
limpeza (“Brillo”), latas de sopa 
(“ Campbell’s”), flores, criminosos 
procurados, cadeiras elétricas, aci
dentes automobilísticos. Durante 
seis anos, voltando-se para os pro
dutos mais consumidos e celebra
dos, traçou um colorido retrato da 
América, seus mitos, fetiches e 
imagens cotidianas. Logo ficou co
nhecido como uma das mais repre
sentativas figuras da Pop-art.

Na constatação, 
a contestação

Warhol não comenta a própria 
obra, como Dali*. Segue a “temá
tica do cotidiano”, afirmando ape
nas que “eram objetos bacanas, por 
que não copiá-los?”. Pintava ini
cialmente telas; depois montou na 
rua 47 um estúdio a que chamou 
de The Factory (“A Fábrica”), 
para trabalhar na produção em 
massa. E como a representação de 
uma representação (fotográfica) 
ainda lhe parecesse pessoal, recor
reu ao processo da serigrafia: com 
um mínimo de trabalho transfor
mou suas representações em repro
duções em série do mesmo objeto, 
com algumas diferenças de cor ou 
variações de negativo. Valendo-se 
de um meio de produção em massa 
para representar artigos de con
sumo de massa, criou uma arte de 
consumo com os elementos da pró
pria cultura do consumidor. Ata
cado por alguns críticos, endeu
sado por outros, foi um dos líderes 
da ridicularização dos valores da 
classe média americana.

Enquanto certos técnicos desco
briam que sua obra tem um caráter 
muito mais constatatório do que 
contestatório —  e só nisso já  existe 
grande dose de contestação — , 
Warhol declarava a um jornalista: 
“ N a realidade eu não faço arte, da 
mesma forma que você, com esse 
gravador, não está fazendo arte. 
Está apenas registrando minhas pa
lavras. Eu também registro. E, no

M arilyn (acim a). Liz Taylor, Jacqueline, Elvis —  a colorida geração que o artista transform ou em Pop-art. mais, me limito a viver ’.
Em 1965, em Paris, declarou que 

o movimento Pop estava morto, e 
que não iria mais pintar. Ainda as
sim, um ano depois realizaria uma 
exposição na Galeria Leo Castelli, 
muito comentada: um retrato de 
vaca repetido como papel de pa
rede e as “nuvens de alumínio”, 
que se tornaram famosas.

Cineasta e romancista

Andy Warhol é também um dos 
expoentes do cinema underground 
americano, cujo apogeu deu-se em 
meados da  década de 1960, em 
torno da Film Makers’ Coopera
tive, liderada por Jonas Mekas.

Seus primeiros trabalhos no ci
nema consistem em filmes mudos, 
com a câm ara imóvel a focalizar 
objetos ou pessoas também quase 
imóveis durante muito tempo. 
Sleep, de 1964, mostra um homem 
dormindo, num tempo de projeção 
de seis horas e meia, em tomadas 
de dez minutos, cada uma repetida 
duas vezes. Empire, do mesmo ano, 
tem duração de oito horas: câmara 
imóvel focalizando o Edifício Em 
pire State, em Nova York.A violência dos fatos e das próprias cores faz parte de sua obra. ("Encontro Verde" e "Flores Grandes".)
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Numa segunda fase, os filmes 
são sonoros, encenados e de caráter 
satírico. É quando ele dirige uma 
série, com o ator Mário Montez in
terpretando os papéis de Jean Har- 
low*, Lana Turner (1920- ) e 
Hedy Lamarr (1915- ) — três 
mitos femininos de Hollywood*. O 
primeiro desses filmes, Harlot, foi 
feito em 1965. Os outros dois, na 
mesma época, chamam-se, respec
tivamente, More Milk, Yvette e The 
Fourteen Years Old Girl.

Baseado em experiências plásti
cas da “nova objetividade”, Kit- 
chen assinala outra posição cine
matográfica de Warhol. Nesse 
filme, ele constrói um espaço fe
chado, que foi delimitado com pre
cisão, tendo usado, para isso, uma 
perspectiva nítida — no caso, uma 
cozinha branca, asséptica, “ultra- 
moderna”. É nesse espaço delimi
tado que vai verificar o comporta
mento de três atores.

O filme que alcançou maior su
cesso com o público foi The Chel- 
sea Girls, onde se pode ver nova re
viravolta no estilo de Warhol: 
emprega o som, a cor, o movi
mento da câmara e dos atores. Tra
ta-se do expanded cinema (“ci

nema ampliado”}, composto de 
duas partes de tres horas, que são 
projetadas simultaneamente de 
cada lado de uma mesma tela.

Alguns críticos vêem a obra de 
Andy Warhol como apenas um do
cumento do submundo nova-ior
quino, com seus “socialistas, star- 
lets, viciados, homossexuais, mo
delos, artistas”. Outros críticos, 
contrariamente, preferem encarar 
esses trabalhos como uma obra so
bre o cinema. O espetáculo é o 
tempo, o espaço, a própria película. 
E o assunto dos filmes são os pró
prios filmes e as relações/reações 
que podem ser estabelecidas com 
os espectadores.

Warhol fez também uma expe
riência em literatura. Seu romance 
A  registra 24 horas da vida de uma 
artista, Ondine, que ele acompa
nhou numa jornada, gravando 
tudo. O livro foi publicado com to
dos os erros tipográficos e datilo- 
gráficos da prim eira transposição 
da fita magnética para o papel.

VEJA TAM BÉM : Cinema; Pop
art.

C ineasta, é capaz de film ar durante horas um prédio ou um hom em  dor
mindo. Docum enta o submundo e faz do espaço e do tem po um espetáculo.

No centro do plano urbano está o Capitólio, sede do Congresso dos EUA.

Washington

Depois da proclamação da inde- 
pendencia (1776), o Congresso dos 
Estados* Unidos localizou-se em 
oito cidades diferentes (entre as 
quais Nova York, Baltimore e Fila
délfia), sem encontrar um local se
guro e definitivo. A guerra convul
sionava a vida do pais; a República 
não estava consolidada. Em 1791, 
o presidente George Washington* 
solicitou ao Legislativo* a criação 
de um distrito federal, onde fosse 
instalada a sede do governo, suge
rindo para isso um ponto às mar
gens do rio Potomac, em terras per
tencentes aos Estados de Maryland 
e Virgínia.

A fim de evitar rival idade_ entre 
os núcleos urbanos da região, os 
congressistas votaram pela criação 
de uma nova cidade, autônoma e 
subordinada ao poder central. Uma 
comissão nomeada pelo Congresso 
optou pelo Distrito de Columbia, 
constituído pelos condados de 
Washington (trecho de Maryland) e 
de Alexandria (trecho de Virgínia). 
A escolha condicionava-se à situa
ção geográfica da época, quando os 
Estados Unidos se limitavam à 
faixa do Atlântico, pois a conquista 
do oeste* americano não estava to
talmente efetivada.

Um ano após a demarcação do 
Distrito de Colúmbia, foi traçado o 
plano urbanístico da futura capital. 
Essa tarefa coube ao Major Pierre

Charles PEnfant (1754-1825), en
genheiro francês que havia colabo
rado na guerra da independência. 
A capita) foi transferida ae Filadél
fia para a nova sede em 1880 e 
Thomas Jefferson* foi o primeiro 
presidente empossado no Distrito 
de Colúmbia, que recebeu o nome 
de Washington.

De acordo com a concepção de 
PEnfant, a estrutura da cidade 
compõe-se de duas partes, tendo o 
Capitólio —  sede do Poder Legis
lativo —  como seu centro, nenhum 
edifício podendo ultrapassá-lo em 
altura. A metade oeste —  Mall — 
foi reservada aos edifícios públicos, 
monumentos e parques; a outra, 
aos habitantes, sendo delimitada 
por três avenidas que, partindo do 
Capitólio, dirigem-se para norte, 
sul e leste. Disso resulta a divisão 
da cidade em quatro setores: nor
deste e sudeste, de um lado; e no
roeste e sudoeste,'do lado do Mall 
(este também se acha cortado em 
duas partes, por meio de uma linha 
reta que parte do Capitólio e se di
rige a oeste).

Na realidade, porém, a bipolari- 
dade do plano (leste e oeste) em
prestou à capital duas faces distin
tas: a ocidental, que abriga edi
fícios públicos e embaixadas, e 
onde se refugiou a aristocracia, 
com suas luxuosas residências; e_a 
oriental, ocupada pela população 
menos favorecida, constituída prin
cipalmente por negros (71,1% da 
população do Distrito, em 1970). A 
avenida Pensilvânia liga os dois ex
tremos.

Todo o traçado de ruas e aveni
das obedece ao esboço do major



francês: a denominação segue a or
dem alfabética quando se dirige de 
leste a oeste, e a numérica, quando 
de norte a sul; as 21 avenidas 
transversais têm nomes de Estados 
da União.

O imponente edifício do Capitó
lio, onde funcionam o Senado, a 
C asa dos Representantes e outros 
setores administrativos, é o princi
pal destaque na paisagem da capi
tal norte-americana. Sua pedra fun
damental foi lançada no dia 18 de 
setembro de 1793; em 1814, as tro
pas inglesas o incendiaram; a re
construção só foi concluída em 
1830; e sua cúpula, erguida entre 
1851 e 1865. Posteriormente foram 
acrescentadas novas alas ao corpo 
principal. Monumental, o Capitólio 
e -uma construção de linhas clássi
cas e em seu acabamento foi larga
mente empregado o arenito da 
Virgínia e o mármore branco de 
Massachusetts.

Nas proximidades encontra-se a 
Biblioteca do Congresso, em estilo 
renascentista, concluída em 1897. 
E a maior do mundo. Na mesma 
área estão a Suprema Corte, em 
mármore branco e colunas corín- 
tias; a Galeria Nacional de Arte, 
fundada em 1941, que guarda va- 
liosíssimas coleções; e o Instituto 
Smithsoniano, fundado em 1846, 
integrando um amplo complexo de 
museus.

No setor ocidental, localiza-se a 
Casa Branca, com a residência ofi
cial e os escritórios do presidente 
da República. É um edifício em es
tilo renascentista inglês, com ele
gantes colunas jónicas. Erguido em
1792, também, foi incendiado pelos 
ingleses em 1814, sendo logo re
construído. Originalmente denomi
nado Palácio do Presidente, o pré
dio da Casa Branca é a mais velha 
construção governamental da ci
dade.

No quadrante sudoeste foi cons
truído o gigantesco complexo do 
Departamento de Defesa — o Pen
tágono — , com cinco faces, cinco 
alas concêntricas e cinco andares. 
D ata de 1943 e é o maior edifício 
público do mundo.

Parques, monumentos 
e universidades

Entre os monumentos religiosos 
destacam-se a catedral de Sao Pe
dro e São Paulo, conhecida tam 
bém como catedral de Washington; 
o Santuário Nacional da Imacu
lada Conceição; e o mosteiro fran- 
ciscano.

Washington possui uma extraor
dinária riqueza de áreas verdes. 
São numerosos os grandes parques, 
como o West Potomac Park, com 
a Tidal Basin e suas cerejeiras ja 
ponesas; o East Potomac Park; o 
Rock Creek Park; o Parque Zooló
gico Nacional; o Parque Anacós- 
tia, além de mais setecentos peque
nos parques, praças e logradouros.

Alguns monumentos^ torna
ram-se elementos característicos da 
cidade. Os mais importantes são os 
consagrados aos baluartes da Re
pública: o Lincoln Memorial; o Jef- 
ferson Memorial; e, de George 
Washington, o gigantesco obelisco 
no centro do Mall. A ponte de Ar- 
l in g to n , sobre  o  P o to m ac , iiga  
Washington ao cemitério Nacional

Nos arredores dos edifícios do governo, são comuns as manifestações de cidadãos acerca da política oficial.

A presença de m uitas áreas verdes caracteriza a cidade, planejada pelo engenheiro francês Pierre 1'Enfant.

Washington



O próspero fazendeiro W ashington foi o primeiro prresidente de seu país.

de Arlington, onde está o célebre 
Monumento ao Soldado Desconhe
cido.

A capital constitui também um 
importante centro científico, onde 
são editadas todas as publicações 
oficiais referentes a aspectos da 
vida nacional. É sede da Academia 
de Ciências do Museu Nacional 
com importantes coleções de histó
ria natural e etnografia, do Serviço 
Geológico, da Sociedade Nacional 
de Geografia. Entre as universida
des, destaca-se a de Georgetown, a 
mais antiga da capital, fundada em 
1789. As outras são: George Wa
shington, Católica da América, 
Americana, Nacional Metodista, 
Columbus e Howard.

Diversas ferrovias, excelentes 
auto-estradas e modernos aeropor
tos servem a capital, dotada ainda 
de eficientes meios de comunicação 
(em 1970, havia 102,4 telefones 
para cada cem habitantes}. Existem 
também alguns quarteirões indus
triais, afastados do centro: um na 
velha Georgetown e outro ao sul da 
Anacóstia, dedicado à construção 
naval.

A harmonia da natureza

O pequeno Distrito de Colúmbia 
(D.C.) compreende uma área de 
172 quilômetros quadrados (o D is
trito Federal de Brasília possui 
5 612 quilômetros quadrados), 25 
dos quais cobertos pelas águas dos 
rios Potomac, Anacóstia e Rock 
Creek e de numerosos lagos.

O terreno onde está assentada a 
cidade é formado por uma planície 
que se estende aos pés dos montes 
Apalaches, a cerca de 160 quilôme
tros do oceano Atlântico, 363 de 
Nova York e 207 de Filadélfia. As 
maiores altitudes atingem 97 me- VEJA TAM BÉM : Estados Unidos.

Washington,
George

Filho mais velho do segundo ca
samento de Augustine Washington, 
George nasceu a 22 de fevereiro de 
1732, em Pope’s Creek, condado 
de Westmoreland, Virgínia. Aos 
onze anos de idade, com a morte 
do pai, viu-se privado da maior 
parte de suas propriedades: por 
força das leis inglesas, estas passa
ram a pertencer a Lawrence, filho 
mais velho do primeiro casamento 
de Augustine. Nessa época, George 
começou sua formação escolar, re
cebendo as primeiras lições de la
tim, literatura, agrimensura, direito 
e comércio. Aos dezesseis anos, foi 
para Mount Vernon, morar com 
Lawrence e, ao mesmo tempo, tra
balhar como agrimensor para o so
gro do irmão, Coronel William 
Fairfax. Com a morte de Law
rence, em 1752, George acabou 
herdando não apenas as proprieda
des, mas tambem o cargo de aju
dante geral da milícia de Virgínia, 
coiji o grau de major.

A ampla projeção social que al
cançou com o agrimensor da famí-

lia Fairfax somava-se agora a rica 
herança recebida, fazendo dele um 
autêntico representante das cam a
das dirigentes. Terras, escravos, 
amigos poderosos, respeitabilidade 
social e cargos públicos passaram 
a nortear toda a vida de George.

Nos conflitos entre coloniza
dores franceses e ingleses pela dis
puta de territórios no vale dos rios 
Mississipi e Ohio e na região dos 
Grandes Lagos, George W ashing
ton encontrou terreno fértil para 
distinguir-se no comando de sua 
milícia. Depois disso tornou-se ofi- 
cial-comandante da milícia colo
nial, mas abandonou temporaria
mente a vida militar, dedicando-se 
a empreendimentos particulares. 
Casou-se com Martha Dandridge 
Curtis, uma viúva de 26- anos, pro
prietária de alguns milhares de hec
tares de terras, que vieram a ser in
corporados ao já  considerável 
patrimônio de Washington.

Enquanto isso, aumentava dia a 
dia a tensão entre metrópole e colô
nia. A ameaça francesa foi definiti
vamente afastada com a assinatura 
do Tratado de Paris, em 1763, que 
oficializava a conquista inglesa de 
todos os territórios franceses na 
América do Norte. Entretanto, a si
tuação financeira da Inglaterra não 
era das melhores, em virtude dos 
gastos com as lutas e da própria ta
refa de colonizar os novos territó-M aior pràdio público do mundo, o Pentágono é sede do com plexo de defesa.

tros, nos contrafortes das monta
nhas Azuis. Por sofrer interferên
cias atmosféricas marítimas e 
continentais a um só tempo, Wash
ington possui um clima instável, 
com mudanças bruscas de tempera
tura e um acentuado grau de umi
dade. Isso, porém, nao quebra a 
harmonia constituída pelos outros 
elementos da natureza.

Tendo sido projetada para aco
lher 200 000 pessoas, a cidade teve 
seu plano considerado ambicioso 
pelos contemporâneos de Pierre 
1’Enfant. Não demorou, no entanto, 
para que sua população superasse 
o limite original. Em 1970, só os 
habitantes do Distrito de Colúmbia 
somavam 756 510. No entanto, a 
tendência é o decréscimo (de 1% de 
1960 para 1970 e de 4,8% de 1950 
para 1960), que em parte pode ser 
explicado pela fuga do centro por 
parte das classes privilegiadas. Em 
contrapartida, a área metropolitana 
(na qual se encontram englobados 
os condados de Arlington e Fairfax 
e as cidades independentes de Ale
xandria e Falls Church, na Virgí
nia, como também os condados de 
Montgomery e Príncipe Georges, 
em Maryland) não cessou seu cres
cimento, totalizando 2 861 123 ha
bitantes em 1970 (o que a torna a 
sétima cidade dos Estados Unidos).

Apesar da desigualdade social e 
pela discriminação racial que ca
racterizam a cidade de Washing
ton, o respeito pela estrutura ur
banística, inspirada pelos 
fundadores, e seu aperfeiçoamento 
fizeram da capital norte-americana 
um a das mais belas cidades do 
mundo.

Washington. George 359
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Depois de defender os interesses da G rã-Bretanha na m ilícia colonial, passou a se opor aos colonizadores.

rios. Por outro lado, as treze colô
nias não mais constituíam um 
simples apêndice periférico. Eram 
territórios densamente povoados, 
dotados de instituições próprias, 
com uma tradição cultural já  orien
tada e com um sistema econômico, 
que dava aos americanos certo 
grau de confiança, alicerçado em 
sólidas experiências militares e di
plomáticas, adquiridas na luta com 
a França.

As colônias americanas forma
vam três grandes blocos, bastante 
diferenciados. Ao norte, New 
Hampshire, Massachusetts, Maine, 
Rhode Island e Connecticut dedi
cavam-se à cultura de subsistência; 
no centro, Nova York, Nova Jer- 
sey, Pensilvânia e Delaware repre
sentavam a área urbanizada do 
continente, com uma economia 
mais diversificada; e, ao sul, Mary- 
land, Virgínia, Carolina do Norte, 
Carolina do Sul e Geórgia caracte- 
rizavam-se pelas grandes proprie
dades voltadas ao cultivo de produ
tos agrícolas para exportação. 
Mas, apesar da diferenciação eco
nômica e social, todas elas manti
nham a mesma aspiração de auto
nomia em relação à coroa inglesa.

George Washington pertencia à 
poderosa aristocracia virginiana, 
descendente dos pequenos proprie
tários rurais que emigraram da In
glaterra entre 1647 e 1660 após o 
triunfo da revolução puritana de 
Cromwell*. Na América, essa ca
m ada tornou-se rapidamente classe Ele casou-se, aos 27 anos, com  a rica viúva M artha Curtis, de Virgínia.

dominante, controlando a econo
mia e a administração da colônia. 
Formava uma elite que dominava 
a assembléia representativa da 
Virgínia e que participava do Con
selho do governo inglês. Mas às 
vésperas da independencia, a difi
culdade em organizar o trabalho 
nas vastas plantações já  havia ar
ruinado grandes fortunas, eliti- 
zando ainda mais a camada diri
gente. Nas mãos de poucas 
famílias, o poder começara a se 
perpetuar.

Colonialismo e revolução

Sob o protesto generalizado dos 
americanos, a Inglaterra pretendia 
não só a restauração do pacto colo
nial como a votação de novas taxas 
(Ato do Açúcar, 1764; Lei do Selo, 
1765; Lei Townshend, 1767). Se
gundo o regime do pacto colonial, 
as colônias podiam comerciar ape
nas com a metrópole, desenvol
vendo um tipo de economia mera
mente complementar às deman
das metropolitanas. A restauração 
desse sistema exclusivo, há algum 
tempo deteriorado, contrariava os 
interesses de fazendeiros, negocian
tes, armadores e marinheiros, que 
mantinham ativo comércio com as 
Antilhas, tanto francesas quanto 
espanholas.

George Washington alinhou-se 
aos colonos em 1769. “ No mo
mento em que Nossos Senhores 
Lordes na Grã-Bretanha não dese
jam  outra coisa senão a destruição 
das liberdades americanas” , dizia, 
“parece absolutamente necessário 
fazer algo para aparar o golpe e 
manter a liberdade que nos foi le
gada por nossos antepassados. 
( . . . )  Acho que ninguém deveria 
ter escrúpulos ou hesitar um mo
mento em tomar das armas em de
fesa de um bem tão grande; embora 
as armas, devo acrescentar, devam 
ser consideradas como último re
curso.”

Assim, aderiu prontamente ao 
boicote econômico à Inglaterra. 
Abandonou o cultivo de tabaco* 
(exportável) em favor do de cereais 
(que teria de importar) e recusou-se 
a requisitar da Inglaterra os produ
tos estipulados no boicote.

As taxas, por sua vez, não tive
ram acolhida mais favorável. Além 
do ônus que acarretavam aos colo
nos, elas contrariavam um arrai
gado princípio constitucional in
glês, segundo o qual não poderia 
haver “nenhum imposto sem repre
sentação”.

Temendo uma polarização ainda 
maior, o Parlamento inçles acabou 
cedendo parcialmente as pressões 
em 1770. Revogou os impostos 
aduaneiros, excluindo-se o que in
cidia sobre o chá.

Quando o sentimento antibritâ- 
nico parecia bastante' amainado, 
dois episódios concorreram para 
mostrar que a calma era aparente. 
Um deles ocorreu ainda em 1770, 
quando um grupo de soldados in
gleses dava proteção a funcionários 
britânicos em Boston. Tomada de 
pânico ante a multidão amotinada, 
a tropa abriu fogo matando três 
pessoas. O outro aconteceu em 
1773, envolvendo um grupo de ci- 
dadaos bostonianos que, disfarça
dos de índios, tomaram de assalto
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um navio britânico, lançando ao 
mar cerca de 3 000 caixas de chá. 
A Tea Party (“ Festa do C há”, 
como foi chamado o incidente) 
ocasionou pronta reação por parte 
dos ingleses, que bloquearam o 
porto de Boston e exigiram o paga
mento do chá.

As tensões se agravaram até que 
se chegou à conclusão — em Bos
ton, no II Congresso Continental 
(1775) — de que não havia possibi
lidade alguma de negociaçao. Na
quela ocasião, George Washington 
foi escolhido comandante geral das 
tropas americanas. Lider inconteste 
e hábil diplomata, reunia em tom o 
de si qualidades desejáveis, tanto 
para se situar acima das divergên
cias políticas, quanto para agregar 
a sua liderança todas as forças re
beldes. Uma vez assumido o cargo, 
em 1775, George enfrentou uma 
variedade de problemas. A come
çar pelo despreparo tático e técnico 
de seu exército, composto por fa
zendeiros, lavradores, contadores, 
estivadores, etc. Faltavam, além 
disso, suprimentos, recursos finan
ceiros, armas, munições e até 
mesmo uniformes; em contrapar
tida, sobravam querelas internas e 
intrigas políticas.

Nao obstante, o exército rebelde 
saiu-se bem desde as primeiras in
cursões. No mesmo ano de 1775, 
George conseguiu se assenhorear 
do forte Ticonderoga, de grande 
importância estratégica; em 1776, 
ocupou e fortificou Dochester 
Heights; logo depois, forçou a reti
rada dos ingleses do porto de Bos
ton. Finalmente a 4 de julho de 
1776, elaborou-se a Declaração de 
Independência, com a participação 
destacada de Thomas Jefferson*.

As lutas de independência, po
rém, só terminariam em 1781. Dois 
anos mais tarde, a paz foi definiti
vamente oficializada no Tratado de 
Paris. Washington, vendo termi A tom ada de Ticonderoga deu uma vantagem  inicial às forças americanas.

nada sua tarefa, renunciou no 
mesmo ano à chefia do exército e 
encaminhou ao Congresso um rela
tório de suas atividades.

Aprovada e por fim adotada a 
nova Constituição dos Estados 
Unidos, em 1788, reuniu-se o Con
gresso para a escolha de um ho
mem capaz de exercer o cargo de 
presidente da República. A propo
sição foi unânime: George W ash
ington.

Durante seu governo, que contou 
com a vice-presidência de John 
Adams*, formaram-se dois parti
dos: o Republicano, que desejava 
dar maior proteção às liberdades 
individuais e temia um centralismo 
rígido por parte do governo cen
tral; e o Federalista, que preferia 
um governo mais soberano. Em
bora nem sempre se mantendo 
acima dos partidos, como formal
mente parecia pretender o Con
gresso, Washington conseguiu le
var a cabo seu primeiro mandato 
com razoável equilíbrio. Durante 
sua segunda gestão (1793-1797), 
todavia, não reuniu forças sequer 
para controlar tranqüilamente seu 
gabinete. Sofreu pesadas críticas, 
entre as quais as de que pretendia 
fazer de toda a nação uma terra de 
grandes proprietários (a exemplo 
da Virgínia) e de se comportar 
como um verdadeiro soberano real.

Em 1796, Washington, já  agas
tado, decidiu comunicar oficial
mente seu desejo de abandonar a 
carreira política. Em 1798, a 
ameaça de guerra com a França o 
leva a aceitar o cargo de tenente- 
general e a chefia do comando do 
exército, cargos que ocupou até 
morrer, vitimado pela pneumonia, 
a 14 de dezembro de 1799.

VEJA TAM BÉM : Emancipação 
Americana; Estados Unidos.

E os rebeldes tom aram -se  independentes, com ajuda da França, Espanha e Holanda. (Os ingleses rendem-se a W ashington, guache de Blérencourt.)
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Max Weber nasceu em Erfurt,
Turíngia, a 21 de abril de 1864.
Era filho de um abastado comer
ciante, membro do Partido Nacio
nal Liberal, que foi deputado junto 
à Câmara Prussiana e depois junto 
ao Reichstag. Segundo alguns bió
grafos, o nacionalismo que marcou 
sua vida e sua obra era fruto do pe
ríodo que se seguiu à gestão do 
chanceler Bismarck*, quando se 
pretendia tomar a unidade alemã 
como ponto de partida para a afir
mação internacional do Reich.

Weber estudou direito e econo
mia, nas universidades de Berlim e 
Heidelberg. Defendeu sua tese de 
doutoramento em 1889 e, em 1893, 
ocupou seu primeiro cargo acadê
mico importante: professor de eco
nomia na Universidade de Frei- 
burg. Três anos depois, mudou-se 
para Heidelberg, onde foi acome
tido por séria moléstia nervosa que 
o obrigou a se afastar da vida aca
dêmica, à qual só retornaria, poste
riormente, por curtos períodos.

Junto com Sombart*, assumiu a 
redação do Archiv fü r  Sozialwis- 
senschaft und Sozialpolitik (A r
quivo de Ciência e Política Social), 
revista que teve grande projeção 
até ser fechada pelos nazistas.

Embora jam ais tenha ocupado 
cargos públicos, Weber participou 
constantemente da vida política: 
atuou na campanha pela abdicação 
de Guilherme* II, foi conselheiro 
da delegação alemã na conferência 
de paz de Versalhes e, em 1919, fez 
parte da comissão de peritos que 
redigiu a Constituição da Repú
blica de Weimar*.

Em 1917, trabalhou como pro
fessor visitante na Universidade de 
Viena e, dois anos depois, aceitou 
uma cátedra em Munique, onde 
morreu a 14 de julho de 1920.

Protestantismo e capitalismo

Em 1905, Weber deu à publici
dade seu mais célebre estudo, Die 
Protestantische E thik und der Geist 
des Kapitalismus (A Ética Protes
tante e o Espírito do Capitalismo).
Nessa obra, procurando esclarecer 
os caracteres específicos do capita
lismo*, Weber apontou uma rela
ção significativa entre a ética pro
testante e o espírito do ‘ca
pitalismo moderno” (e não sua 
essência, pois não acreditava numa 
metodologia substancialista), pois 
este florescia justamente nos países 
onde predominava o calvinismo.
Fazendo um estudo comparado 
com várias civilizações, Weber de
monstra que nenhum dos outros 
antecedentes do capitalismo, nem o 
conjunto deles logram constituir a 
causa adequada do sistema. E con
clui que, embora não seja a causa 
exclusiva, o protestantismo* é uma 
causa necessária do capitalismo; 
sua ausência obrigaria a conceber 
a evolução histórica como bastante 
distinta.

A preocupação com as relações 
entre capitalismo e protestantismo
levou Weber a ampliar o objeto de Em 1 9 1 9 , estava entre os peritos que redigiram  a Constituição de W e im ar. (Prim eira sessão da Constitu inte.)

W eber analisou um mundo que, segundo ele, tende para a racionalização.

suas pesquisas. Empreendeu uma 
sociologia comparativa do capita
lismo e, por outro lado, constituiu 
uma sociologia* da religião. A so
ciologia religiosa pretende explicar 
as condutas sociais inspiradas na 
religião e as formas religiosas das 
sociedades e comunidades, e tam 
bém sistematizar a ética econômica 
das grandes religiões. Suas pesqui
sas incidiram principalmente sobre 
o hinduísmo*, o judaísmo* e for
mas do budismo . Os resultados 
estão expostos fundamentalmente 
em Gesammelte Aufsatze zur Reli- 
gionssoziologie (Estudos Reunidos 
sobre a Sociologia das Religi
ões), publicada postumamente, em 
1920/21.

Os tipos ideais

Weber também escreveu Wis- 
senschaft ais B eruf (Ciência como 
Vocaçao), e Politik ais Beruf (Polí
tica como Vocação), publicadas em 
1919, Wirtschaft und Gesellschaft 
(Economia e Sociedade), em 1922, 
e Wirtschaftsgeschichte (traduzida 
no Brasil como História Econô
mica Geral) e Zur Soziologie und 
Sozialpolitik (Sobre Sociologia e 
Política Social), que foram editadas 
respectivamente em 1923 e 1924.

Nessas obras, além de expor os 
resultados de estudos sociologicos, 
políticos e históricos, Weber desen
volve os princípios metodológicos 
que julga necessários para a consti
tuição da história* e da sociologia* 
enquanto ciências.

Ele critica a utilização de con
ceitos globalizadores em ciências 
sociais, por julgar que avançam 
além das possibilidades do conhe
cimento científico e detêm a com
preensão. Propõe uma metodologia 
que julga coerente com a natureza 
dos fenômenos históricos e com a 
natureza do conhecimento a seu 
respeito. A história é caracterizada 
por ele enquanto reino do devir, em 
que a mutação transforma perma
nentemente os problemas culturais 
(em cujo âmbito se situa a ciência) 
e cuja infinitude não pode ser redu-
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A ciência de W eber orientou-se para a compreensão do sentido da ação 
hum ana. Suas obras influenciaram  m uito os pensadores do século XX.

zida a um sistema de leis que a 
compreenda em sua totalidade. Seu 
método define-se a partir da impos
sibilidade de compreensão da tota
lidade e da inevitável parcialidade 
do investigador. Entende, no en
tanto, que a ciência pode se tornar 
objetiva na medida em que o pes
quisador esteja consciente de sua li
mitação inicial. Enfatiza a necessi
dade de distinguir o sentido que o 
investigador atribui a uma regra, 
do sentido que lhe era atribuído pe
los homens que a obedeciam ou 
interpretavam. Weber acredita que, 
através de uma tipologia ideal, sua 
sociologia parte do ou recupera o 
sentido vivido.

Em Weber, o objeto da sociolo
gia é o sentido da ação humana e, 
portanto, opõe-se às interpretações 
que partem das leis econômicas 
clássicas —  para ele, simples tipos- 
ideais, meios e não fins do conheci
mento. Preocupado com o sentido 
da ação humana, constrói uma ti
pologia, visando a compreender os 
caracteres particulares do mo
mento considerado — e não os ge
rais — , e a ela condiciona todo seu 
edifício teórico. Weber define qua
tro tipos de ação: ação tradicional 
(orientada pelos hábitos vigentes); 
ação afetiva (orientada pelas emo- 
çoes); ação racional com relação a 
valores (atos realizados por convic
ção, fé ou dever, sendo a racionali
dade o elo que liga os atos aos va
lores, independentemente das
conseqüências); e ação racional 
com relação a fin s  (atos em que 
meios e fins são relacionados por
cálculo, e em que a racionalidade 
funciona como elo que reúne estra
tegicamente meios e fins).

Racionalização: burocracia

As análises políticas de Weber 
procuram entender as relações en
tre o detentor do poder e os que a 
ele estão submetidos e, por outro 
lado, buscam analisar as técnicas 
administrativas do ponto de vista 
da instituição e perpetuação do elo 
dominação-sujeição. Todas as suas 
análises acham-se condicionadas

pela tipologia que estabeleceu a 
partir das formas que comandam a 
obediência e conferem legitimidade 
ao poder estabelecido. Define três 
tipos de dominação política: domi
nação tradicional, fundada na 
crença da santidade das tradições 
em vigor e na aceitação das regras 
consuetudinárias para a escolha do 
chefe; dominação carismática, que 
tepousa no envolvimento dos mem
bros do grupo pelo valor pessoal de 
um homem que se distingue por seu 
fascínio (carisma*); dominação le
gal, que tem um caráter racional e 
se apresenta fundada nas leis e re
gulamentos, sendo chefe legítimo 
aquele que é designado em confor
midade com a lei.

Como exemplos de dominação 
legal, Weber cita a burocracia* 
como caso típico, que sobrepõe ao 
diletantismo a racionalidade admi
nistrativa e se caracteriza por sua 
superioridade (tanto a burocracia 
capitalista, como a socialista) 
quanto aos demais tipos de domi
nação.

A noção de racionalização rea
liza em Weber a unidade nao só do 
método, mas de suas investigações 
e mesmò de sua filosofia. A racio
nalização total já  seria visível na 
esfera econômica e ampliar-se-ia 
na esfera do político. Contra a ra
cionalização da conduta indivi
dual, Weber só percebia um cami
nho: a liberdade. Sem negar a
racionalização, procurava salvar o 
homem através da liberdade, ini
cialmente política, visando a evitar 
a cristalização burocrática e, de
pois na esfera moral, pela liberdade 
de eleição dos valores supremos.

As teorias weberianas exercem 
grande atração sobre os pensadores 
sociais desde a década de 1920, 
principalmente nos Estados Uni
dos, onde Talcott Parsons 
(1902- ) se destacou com estu
dos em que retoma a análise da 
ação.

VEJA TAM BÉM : Burocracia; So
ciologia.

Durante sua vida e por alguns 
anos após sua morte, o compositor 
Anton von Webern permaneceu ig
norado, sendo lembrado apenas 
como discípulo de Schõnberg . Ne
nhuma de suas obras fora gravada 
até o início da década de 1950, até 
que, subitamente, descobriu-se nele 
um dos maiores músicos contem
porâneos. Stockhausen* descre
veu-o como “o compositor que 
apontava mais enfaticamente para 
o futuro” ; o francês Pierre Boullz* 
saudou-o como “o limiar da nova 
música” e René Leibowitz 
(1913- ). pioneiro nos "estudos 
sobre o dodecafonismo*. regeu em 
1952 as primeiras composições de 
Webern gravadas em disco. Por 
essa época, Stravinski* optou pelo 
dodecafonismo colocando-se, se
gundo ele mesmo, “sob a proteção 
benéfica da arte não-canonizada de 
Webern”, a quem chama de “o 
justo da música”.

Anton von Webern nasceu em 
Viena a 3 de dezembro de 1883. 
Aos vinte anos, tornou-se aluno de 
Arnold Schõnberg, e conheceu Al- 
ban Berg*, também discípulo do 
criador do dodecafonismo.

A vida de Webern transcorreu 
sem incidentes notáveis. Traba
lhava como regente de orquestra, 
apresentando-se em teatros de 
Viena, Teplitz, Dantzig (hoje 
Gdansk) e outras cidades. Em 
1922, foi convidado para dirigir os 
Concertos Sinfônicos dos Traba-

lhadores de Viena; em 1926, a rá
dio austríaca contratou-o como re
gente. Essa rotina somente foi 
interrompida por viagens a Lon
dres, a convite da BBC. Em 1934, 
cessou suas atividades em Viena, 
passando a residir em Mõdling, 
onde sobrevivia quase exclusiva
mente como professor particular de 
música. Sua vida tomou-se cada 
vez mais difícil. Com o advento do 
nazismo*, suas obras, assim como 
as de Schõnberg e Berg, foram 
proscritas como “arte degenerada” 
e “bolchevismo cultural” , enquanto 
seu mestre, de origem semita, 
viu-se obrigado a se exilar nos Es
tados Unidos.

Webern continuou a viver obscu
ramente em Mõdling. Mobilizado 
em 1944, no ano seguinte refu
giou-se num§ pequena aldeia mon
tanhesa da Áustria ocidental, Mit- 
tersin (província de Salzburgo). 
Teve morte trágica em 1945, assas
sinado, por engano, por um sol
dado norte-americano.

Rigor e concisão

O motivo da posição privile
giada que Webern passou a ocupar 
em relação aos demais componen
tes do grupo de Viena está no ex
tremo radicalismo de sua obra. 
Esta, como aponta Boulez, “reage 
violentamente contra toda a retó
rica hereditária”, enquanto seu 
mestre Schõnberg e o colega Alban 
Berg estavam ainda presos à deca
dência da  corrente romântica 
alemã e, portanto, vinculados, ape
sar da inovação dodecafônica, à es
tilística do século XIX, Aaron Co
pland (1900- ) assinala que 
Webern foi o primeiro a escrever

W ebem : o lim iar da nova música. (Retrato do com positor por Kokoschka.)

Logo no início, a República de 
Weimar viu-se diante de problemas

"S i
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ano)._ Sofreu também pesadas re

parações de guerra e redução do 
Exército: exigiu-se a desmilitariza-
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Escreveu música atem ática e descontínua com rigoroso controle. (Frontispício de partituras para cordas.)

música atemática e descontínua 
com rigoroso controle e Ernst Kre- 
nek (1900- ) considera sua 
obra “o rompimento mais com
pleto com a tradição ( . . . )  talvez 
até em toda a história da música 
ocidental”.

A obra de Webern foi concebida 
com extremo rigor e economia. Em 
37 anos de vida criativa (de 1908 
a 1945) produziu 31 composições, 
com uma duração média de 5 mi
nutos (a mais longa dura lOjninu- 
tos; a mais curta, 1). A edição dis
cográfica feita entre 1945 e 1956, 
sob a regência de Robert Craft 
(1923- ), pode ser ouvida em 
cerca de três horas.

O dodecafonismo radical

Ao contrário de Stravinski, que, 
em A  Sagração da Primavera, exte
riorizou sua rebeldia musical pela 
descarga violenta de todo um bru- 
talismo sônico feito de abruptas al
ternâncias rítmicas e da superposi
ção de várias tonalidades, Webern 
optou por uma estratégia agressiva 
mas sutil. Retirou de suas composi
ções todo e qualquer apelo persua
sivo, eliminando inteiramente as re
dundâncias e entregando ao 
ouvinte um universo sonoro de es
sências. “ Webern era obcecado 
pela pureza formal até o silêncio 
e levou essa obsessão a um_grau de 
tensão que a música até entao igno
rava”, diz Boulez.

As composições de 1909/10, 
marcadas pelo aprendizado com 
Schõnberg, inscrevem-se na pers
pectiva da linguagem atonal e par
ticipam das preocupações do mes
tre com a “pequena forma” e com 
a “ melodia de timbres” . Em We
bern. porém, tais preocupações não 
refletem um esforço didático: cla
reza e brevidade são afins a seu A lém  de peças instrum entais, ele elaborou obras sobre textos de poetas.

r
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temperamento e a valorização da 
pausa-silêncio, formando uma es
pécie de estrutura negativa, tor
na-se a marca de seu estilo. A 
“melodia de timbres” (Klang- 
farbnmelodie) imaginada por 
Schõnberg encontra sua p ri
meira manifestação integral nas 
Seis Pecas para Grande Orquestra 
Opus 6, criadas por Webern em 
1909. As Seis Bagatelas para Quar
teto de Cordas Opus 9, de 1913, 
testemunham o mesmo empenho de 
concisão das peças anteriores. Ao 
dedicá-la a Alban Berg, Webern 
afirmou: “N on multa sed multum  
[“ Não muito, mas de muita quali
dade”], como eu gostaria que isso 
se aplicasse ao que te ofereço!” Ao 
apresentar essa composição, 
Schõnberg escreveu que Webern 
fora capaz de expressar “um ro
mance num gesto, uma alegria num 
suspiro”.

Além das peças instrumentais, 
Webern elaborava também obras 
vocais sobre textos de poetas como 
Li Taipo (?-762), Stefan George 
(1868-1933) e George Trakl», ou 
hinos religiosos em latim e alemão. 
No decorrer de sua obra, alternou 
as pesquisas instrumentais com ex
periências vocais. Aparentemente 
menos ascéticas, mas também ino
vadoras, estas se caracterizam pela 
clareza de enunciação, pelos enor
mes rasgos entre intervalos —  que 
às vezes ultrapassam duas oitavas 
—  e pela capacidade de enfatizar 
certas áreas vocabulares, criando 
uma espécie de segundo texto sobre 
o primeiro.

As obras instrumentais de We
bern atingiram o máximo de m atu
ridade entre os anos de 1927 e 
1934, quando produziu a Sinfonia 
Opus 21, o Quarteto para Saxofone 
Opus 22 e o Concerto para Nove 
Instrumentos Opus 24. Todas essas 
peças são rigorosamente dodecafô- 
nicas, mas levam a nova maneira 
de compor a um radicalismo iné
dito. Nao se limitando a elaborar 
estruturalmente os intervalos, 
como fizera o dodecafonismo ante
rior, Webern submete a uma orga
nização precisa parâmetros sono
ros anteriormente relegados a 
segundo plano, como o timbre, a 
dinâmica, a duração e a própria 
pausa. Com isso levou a uma re
consideração mais ampla do fenô
meno musical, subordinado agora 
globalmente a um único princípio 
construtivo.

Dentre as últimas composições 
de Webern, destacam-se duas Can
tatas (opus 29 e 31), com textos de 
Hildegard Jione, sua colaboradora 
a partir de 1934. Essas composi
ções desenvolvem as pesquisas vo
cais no domínio da polifonia*, que 
Webern já  vinha intentando em 
realizações anteriores, nas cham a
das “obras difíceis” dos anos 1925 
e 1926 (os Lieder Opus 18 e 19), 
onde trabalhou com uma intricada 
rede de vozes superpostas.

Apesar de sua obra ser pouco di
vulgada, Webern influenciou a ati
vidade de inúmeros compositores 
da segunda metade do século XX.

VEJA TAM BÉM : Atonalidade; 
D odecafonism o; Schúnberg; Serial, 
Música; Stockhausen.
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Formado em bases militaristas e 
autoritárias sob a orientação de 
Bismarck*, o Estado prussiano se
ria fatalmente levado à Primeira* 
Guerra Mundial, da qual não espe
rava sair derrotado. Diante do 
grande fracasso no plano externo e 
dos sucessivos motins revolucioná
rios em seu próprio território, o 
Kaiser Guilherme* II, que gover
nava a Alemanha* desde 1890, 
viu-se obrigado a abdicar (9 de no
vembro de 1918). Com isso, procu- 
rou-se desesperadamente uma 
saída liberal, estabelecendo-se, a 28 
de julho de 1919, a República De
mocrática Parlamentar, cuja Cons
tituição seria votada pela assem
bléia reunida em Weimar a partir 
de 11 de agosto de 1919.

A nova carta dava poderes a um 
presidente, eleito diretamente pelo 
povo, por sete anos. Além disso, 
formava duas Câmaras: o Reichs- 
tag, representantes do povo, e o 
Reichsrat, representantes dos Esta
dos. Estes ganharam considerável 
autonomia nos planos executivo, 
legislativo e judiciário. Até sua ex
tinção, em 1933, a República de 
Weimar viveu momentos de incer
teza e contradição, com o descon
tentamento popular atingindo o 
clímax. Adolf Hitler* tiraria o má
ximo proveito da situarão, pre
gando a “ revanche” alema e insta
lando o nazismo* no poder.

Punhalada nas costas

Logo no início, a República de 
Weimar viu-se diante de problemas 
que pareciam insolúveis. A “ques
tão social”, caracterizada por ma
nifestações operárias de vulto (no- 
tadamente na Baviera), foi 
sufocada através de verdadeira 
chacina, em que foi morto Leo Jo- 
giches (1867-1919), que assumira a 
liderança esquerdista após o fuzila
mento de Rosa de Luxemburgo* e 
de Karl Liebknecht*. A inteligent- 
zia contra-revolucionária associava 
os motins dos trabalhadores ao 
movimento separatista da região 
renana. E quando a Baviera, em 
1920, recusou-se a desarmar suas 
milícias, o Reich provou mais uma 
vez que só conseguia fazer prevale
cer sua autoridade, recorrendo a 
medidas de força.

Aproveitando-se das vigorosas 
ofensivas governamentais, que aca
baram por derrotar os espartaquis- 
tas e os motins de 1921, a direita 
tentava investir através de golpes. 
Lançada pelo marechal Hinden- 
burg* a teoria da “punhalada pelas 
costas” alcançou repercussão no 
povo alemão, pois fazia crer que o 
invicto exército da Alemanha fora 
vitima de traição na Primeira 
Guerra.

A idéia, acalentada por grupos 
militares e políticos autoritários, 
apresentou seus primeiros resulta
dos em março de 1920, com o 
putsch  de Wolfgang Kapp 
(1858-1922). A despeito de ter fra

cassado, o golpe enfraqueceu, nas 
eleições daquele ano, a coalizão de 
Weimar, formada à base dos so- 
cial-democratas. As alas extremis
tas, com populistas e nacionalistas, 
foram ganhando terreno.

Os brios ofendidos

Pelo Tratado de Versalhes, a 
Alemanha perdera a Alsácia e a 
Lorena, a Posnânia, o Schleswig do 
norte, Dantzig, Memel, territórios 
na Polônia, uma faixa da baixa Si- 
lésia, as regiões de Eupen e Mal- 
médy, e todas as suas colônias 
(Togo, Camarões, sudoeste afri
cano). Sofreu também pesadas re
parações de guerra e redução do 
Exército: exigiu se a desmilitariza
ção nas áreas próximas ao Reno. a 
abolição da obrigatoriedade do ser
viço militar, a limitação dos efeti
vos em até 100 000 homens, restri
ções ao armamento e ao poderio 
naval.

Nos catorze anos que durou a 
República de Weimar, as repara
ções de guerra constituíram uma 
dolorosa questão aos brios ale
mães. Mas um outro grave pro
blema apresentou-se com a mesma 
intensidade: a invasão do Ruhr 
pela França e pela Bélgica, em 
1923. O chanceler Wilhelm Cuno 
(1876-1933), mostrou-se incapaz 
de encontrar uma solução. Assim 
foi substituído por Gustav Strese- 
mann (1878-1929), um populista 
(fundador do Partido do Povo) co
ligado aos social-democratas.

Até aquele momento, o governo 
reprimira violentamente qualquer 
manifestação grevista. Mas mos
trou-se benevolente com a “resis
tência passiva” no Ruhr, onde os 
trabalhadores paralisaram  total 
mente suas atividades. Contudo, 
esse movimento custou a vida de 
centenas de operários, assassinados 
pelas tropas francesas.

Por essa época, a Alemanha sen
tia os efeitos de uma gigantesca in
flação. No começo de 1923, 1 dó
lar valia 18 000 marcos; no fim de 
janeiro, 50  0 00 ; e, em maio, 
150 000. A classe operária encon-

O fuzilam ento de Rosa de Luxemburgo e Liebknecht não im pediu a crise.

Friedrich Ebert tornou-se o prim eiro presidente da República de W eim ar.

A lem anha. 191 9 : cartazes de rua traduziam  a disputa ideológica, contra 
o socialismo (ao lado) e a favor dele (acim a). Nascia a República.
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A inflação chegou a ta l ponto que as lojas viviam  am eaçadas de sague. 
Em 192 4 , liderados por H itler, grupos nazistas tentaram  tom ar o poder.

trava-se literalmente na miséria, em 
meio aos altos índices de desem
prego. E a classe média aterroriza
va-se diante da iminente proletari- 
zação, fato marcante no decidido 
apoio que emprestaria ao Partido 
Nazista. Algumas grandes empre
sas multiplicaram dez vezes seu pa
trimônio. Entre estas, encontra
vam-se as do industrial Hugo 
Stinnes (1870-1924), dono do gru
po Siemens-Rhein-Elbe-Suckert- 
Union e deputado do Reichstag 
desde 1920. (Durante sua gestão, 
Stinnes fora um dos responsáveis, 
em novembro de 1922, pela substi
tuição do chanceler Joseph Wirth 
(1879-1956), por Wilhelm Cuno, 
cujo governo representou a emana
ção direta do grande capital mono
polista.)

Igual para igual

Assim que assumiu o poder, o 
chanceler Stresemann anunciou no 
dia 24 de setembro de 1923 a sus
pensão da resistência passiva no 
Ruhr. Apoiando-se no Reichsrat, 
passou a reprimir os movimentos 
comunistas e as tentativas de golpe 
da extrema direita. Numa delas, em 
Munique, Hitler fez sua entrada no 
cenário alemão, como líder polí
tico. Mas foi preso.

A punição aos elementos da ex
trema direita, contudo, seguia ge
ralmente as vias legais, ao contrá
rio do que acontecia aos militantes 
dos partidos da esquerda. Jamais 
houve contemplação quanto às ma
nifestações espartaquistas e ao 
Conselho dos Operários, brutal
mente dissolvido. Mesmo assim, o

Partido Comunista alemão procu
rava participar ativamente da vida 
política, com ações que culmina
vam às vezes em trágico desfecho, 
como as jornadas sangrentas de 
Hamburgo. A interdição legal ao 
funcionamento do Partido em todo 
o território do Reich seria decre
tada no dia 1.° de março de 1924.

No dia 16 de novembro de 1923, 
Stresemann anunciara a estabiliza
ção da moeda pela criação de um 
banco nacional e a emissão de um 
marco novo, o Rentenmark. Entre
tanto, abandonado pelos socialis
tas, demitiu-se do cargo no dia 23, 
passando a ocupar a chefia dos As
suntos Estrangeiros até sua morte, 
em 1929.

Com relação à França, sua di
plomacia visava essencialmente à 
obtenção da igualdade de direitos: 
após a retirada das tropas france
sas do Ruhr, em 1925, assinou o 
tratado de segurança coletiva de 
Locamo, pelo qual a Alemanha 
aceitava as fronteiras impostas 
pelo Tratado de Versalhes.

Apesar da oposição de seu pró
prio partido, Stresemann fizera a 
Alemanha adotar, em agosto de
1924, o Plano Dawes, elaborado 
pelo banqueiro norte-americano 
Charles G. Dawes (1865-1951), 
destinado a solucionar o problema 
das reparações de guerra, através 
de uma redução nos pagamentos. 
Tal plano contribuiu em parte para 
a estabilização do marco e inaugu
rou o afluxo dç capitais americanos 
na Alemanha.

Com essas medidas, e sofrendo 
constantes ataques da extrema di
reita, Stresemann pretendia tornar

a Alemanha uma nação novamente 
respeitada e tratada de igual para 
igual no plano diplomático.

A véspera de uma ascensão

O período entre 1925 e 1929 
marcou uma gradativa mas efê
mera recuperação econômica do 
país (apesar dos 2 milhões de de
sempregados, que passariam a 6 
milhões em 1931). Com os vulto
sos empréstimos obtidos dos Esta
dos Unidos, o pagamento das repa
rações deixara de se apresentar tão 
exasperante. Sob a égide do capital, 
a economia sofreu um processo de 
modernização, concentrando-se ho
rizontalmente em trustes e cartéis, 
a exemplo da Veirinigte Stahlwerke 
e da I. G. Farben Industrie. Até 
mesmo os salários foram conside
ravelmente valorizados, fato que 
explicaria de certa forma a relativa 
ausência de combatividade do ope
rariado alemão nesse momento. Ao 
mesmo tempo, chegou a decrescer 
o índice de desemprego, sobretudo 
entre 1927 e 1928, anos considera
dos como os de maior prosperidade 
na República de Weimar.

Contudo, o balanço de pagamen 
tos do Reich jamais deixou de se 
mostrar deficitário: de 4 milhões de 
dólares devidos em 1925, passa
va-se a 4,5 milhões em 1927. 
Quando a crise econômica mundial 
de 1929 abateu-se de modo particuJL 
larmente impiedoso sobre a Alema 
nha, a voz do governo já  nâo con
seguia encontrar eco na população. 
Tanto as esquerdas quanto os na
cionalistas da extrema direita pas
saram a radicalizar ao máximo seu

comportamento. Hitler, desde que 
havia sido posto em liberdade em
1925, jam ais deixara de se aprovei
tar do descontentamento popular. 
Canalizando sua propaganda na
cionalista para a revisão do Tra
tado de Versalhes e a recusa das re
parações, desempenhou com 
enorme êxito a tareia de ampliar as 
bases do Partido Nazista: de 
25 000 membros em 1925, chegou 
a 70 000 em 1927, 108 000 em 
1928 e 178 000 em 1929. Isso o de
finia como líder inconteste de um 
partido de massa.

Qualquer apelo do governo a um 
futuro melhor era recebido com fu
ror. Heinrich Brüning (1885-1970), 
nomeado chanceler em março de 
1930, fez as últimas tentativas para 
estancar a crise. Tomou medidas fi
nanceiras enérgicas, mas impopula
res. E não obteve qualquer exito 
nas investidas para dissolver os 
grupos de ação (SA) hitleristas. 
Fracassando, acabou sendo substi
tuído em maio de 1932, pelo mare
chal Hindenburg, que.no decorrer 
dos anos conseguira arrebanhar os 
batalhões xenófobos e anti-semitas. 
Dessa forma, nas eleições que se 
realizaram a 30 de julho de 1932, 
os nazistas conseguiram 43,9% dos 
votos, conquistando 230 cadeiras 
no Reichstag. A 30 de janeiro do 
ano seguinte, Hitler tornava-se 
chanceler. Era o fim da República 
de Weimar.

VEJA TAM BÉM : Alemanha 
(R D A ); Nazismo; Primeira Guerra 
Mundial.
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Welles, Orson

Orson Welles, autor de uma das 
obras mais pessoais da história do 
cinema*, nasceu a 6 de maio de 
1915, em Kenosha, Wisconsin. 
Aos cinco anos já  conhecia várias 
peças de Shakespeare*.

Em 1935, tornou-se co-diretor 
do Federal Theater, criado por 
Roosevelt*, e montou um Macbeth 
que chamou a atenção dos meios 
de vanguarda: os atores da peça 
eram negros, a ação se ambientava 
no Haiti e as feiticeiras foram subs
tituídas pelo culto vudu. O trabalho 
de reinterpretação das obras de 
Shakespeare continuou: no ano se
guinte (1936), Welles colocou em 
cena um Júlio César transformado 
num ditador fascista e com o uni
forme de Mussolini*.

Mas foi através de um programa 
radiofônico —  em que adaptou A  
Guerra dos Mundos, de H. G. 
Wells*, levado ao ar no ano de 
1938 — que Orson Welles veio a 
atingir enorme celebridade: o rea
lismo da emissão provocou pânico 
no público durante horas e, se
gundo se afirma, ocasionou tam 
bém numerosos suicídios.

Cidadão Kane

O pânico dos empresários foi di
ferente: afinal, um homem que 
fosse capaz de tal façanha não po
deria ficar fora da indústria do es
petáculo. Foi assim que Orson 
Welles acabou sendo contratado, 
em condições excepcionalmente 
vantajosas, pela companhia cine
matográfica RKO, de Hollywood*. 
Seu trabalho começou com Citizen 
Kane (Cidadão Kane, 1940), inspi
rado no empresário William Ran- 
dolph Hearst (1863-1951). A cena 
inicial mostra um magnata da im 
prensa pronunciando uma palavra 
incompreensível antes de morrer. O 
resto do filme procura esclarecer o 
significado da palavra misteriosa, 
investigando a vida desse homem 
grandioso e solitário, sedento de 
poder financeiro, político e artís
tico, e, ao mesmo tempo, apegado 
a uma infância triste. Através de 
Kane, Welles acaba atingindo tam 
bém a imprensa e a vida política 
norte-americanas.

Além disso, o filme renovou a 
linguagem cinematográfica. A nar
ração não obedece a uma seqüên
cia cronológica; é construída como 
um quebra-cabeças, cujas peças 
são constituídas pelos vários depoi
mentos contraditórios, fornecidos 
pelas pessoas que conviveram com 
Kane.

A fim de expressar o mundo 
opressivo de Kane, Welles utilizou 
recursos que o cinema americano 
já  havia abandonado — como, por 
exemplo, o plano de longa duração, 
que passou a se chamar “plano-se- 
qiiència” . Retomou a profundidade 
de -campo, que lhe permitiu o de
senvolvimento de varias ações si
multâneas na tela. Com o uso de 
uma lente grande angular, conse
guiu deformar os objetos filmados; 
construiu cenografias com tetos

A Guerra dos M undos" no rádio: W elles provoca pânico e inicia carreira

que esmagavam as personagens; e, 
especialmente, utilizou de maneira 
bastante elaborada a faixa sonora, 
afirmando que o cinema não é um 
fenômeno apenas visual.

Pronto, o filme ficou alguns me
ses parado nas prateleiras da pro
dutora, devido aos escândalos que 
começava a provocar: enquanto 
Hearst tentava interditá-lo, uma 
colunista de Hollywood, Louella 
Parsons (1893-1973), exigia que os 
negativos fossem queimados.

Logo que o filme foi para os ci
nemas, Welles começou a ter pro
blemas. Os produtores continua
vam querendo seu talento, mas 
dentro dos padrões que julgavam 
convenientes. Assim, além de so
frer a imposição do argumento de 
The Magnificient Ambersons (So
berba, 1942), a montagem final foi 
alterada. A obra, que descreve a 
decadência da aristocracia rural, 
acabou se tornando menos pessi
mista após a remontagem e refil
magem de alguns trechos. (Há 
nesse filme um plano de 167 segun
dos, quando na montagem clássica 
americana 20 segundos já  eram 
considerados o tempo de duração 
de um plano demorado.) E os pro
blemas continuaram: em 1943, reti
raram-lhe a direção de Journey into 
Fear (Viagem dentro do Medo) no 
meio das filmagens. Ainda nesse 
ano, foi interrompida a produção 
de I t ’s A ll  True (E Tudo Verdade), 
documentário que seria realizado 
na América^ do Sul, com a parte 
brasileira já  filmada. Em 1947, 
Lady Jrom Shanghai (A Dama de 
Xangai), um delirante “ filme ne
gro” do pós-guerra, que foi inter-

O "C idadão Kane" renovou a linguagem  cinem atográfica e atingiu a im prensa e a politica norte-am ericanas.
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" 0  Grande Assalto ao T rem ": "w e s tem " quase tâo antigo como o cinem a.

"M a cb eth ", de Shakespeare: início 
e recuperação de W elles.

pretado por Rita Hayworth 
(1918- ), sua mulher na época, 
sofreu alterações na montagem. 
Mesmo assim, algumas afirmações 
do filme desagradaram: “ Aca- 
pulco, lugar para turistas ricos, 
mas onde os indígenas morrem de 
fome”, foi uma delas.

Shakespeare, novamente

A “recuperação” de Welles só 
ocorreria com a filmagem de Mac- 
beth, quando, como produtor, ele 
conseguiu dominar seu trabalho até 
o final. Entretanto, cansado das 
pressões, desistiu de dirigir filmes 
nos Estados Unidos, e se voltou 
para a Europa.

A partir desse período, passou a 
trabalhar principalmente como 
ator. Entre suas interpretações em 
filmes não dirigidos por ele mesmo, 
destacam-se The Third Man (0

Terceiro Homem, 1949), de Carol 
Reed (1906- ), M oby Dick,
1956, de John Huston (1906- i 
e Compulsion (Estranha Compul
são, 1959), de Richard Fleisher 
(1916- ). Welles usava os ele
vados salários que recebia para 
realizar produções cinematográfi
cas (e às vezes teatrais), como os 
filmes O te lo (1950/52) e Dom Qui- 
xote  — iniciado em 1957 e que fi
cou inacabado.

Uma das maiores inspirações de 
Welles foi Shakespeare. Outra de 
suas fontes encontra-se no próprio 
Cidadão Kane. Quase todos seus 
filmes correspondem a um p ro 
cesso judiciário ou a um inquérito 
policial, como um meio de investi
gar o significado de uma vida. Em 
Confidential Report (Os Grilhões 
do Passado, 1955 — adaptação do 
romance Mr. Arkadin, de sua auto
ria), um milionário tirânico que se 
diz amnésico manda investigar e 
assassinar as testemunhas de seu 
passado; Touch o f  Evil (A Marca 
da Maldade, 1958), seu único filme 
realizado nos Estados Unidos após 
o Macbeth, estuda a vida pouco es
crupulosa de um policial ameri
cano (Quinlan). Essa tendência o 
levaria, inclusive, a adaptar a obra 
de Kafka*, Der Prozess (O Pro
cesso, 1962).

Como diretor, no entanto, pro
cura não julgar suas personagens 
sedentas de poder (Kane, Arkadin, 
Quinlan, interpretados por ele 
mesmo): “ Kane é um herói e um 
canalha, um lixo e um bom sujeito, 
um grande americano e um porco 
imundo”, afirma Welles. A atitude 
de não julgar é considerada pelo di
retor questão fundamental de ética. 
Mas como ator manifesta simpatia 
até no caso de Quinlan. Segundo 
ele, “o homem que declara ao 
mundo eu sou como sou tem uma 
espécie de dignidade trágica”.

VEJA TAM BÉM : Hollywood; 
Montagem; Policial; Som.

Western

Nascido praticamente com o 
próprio cinema* — o filme The 
Great Train Robbery (O Grande 
Assalto ao Trem, 1903), realizado 
por Edwin Porter (1870-1941), é 
um exemplo clássico — , o western 
acabou se transformando numa es
pécie de laboratório, onde é possí
vel verificar como funciona a in
dústria cultural e também como ela 
atua ao nível do imaginário.

Como gênero, engloba uma série 
de obras de autores e épocas dife
rentes que apresentam pontos bási
cos em comum, constituídos por 
um repertório — homem branco, 
cavalo, pistola, índio, etc. — , e al
gumas regras fundamentais desti
nadas a articular os elementos 
desse repertório: o homem é um he
rói que deve superar obstáculos 
para atingir determinado fim. As
sim, o western é um meio pelo qual 
um grupo social consegue, em certo 
momento, fixar e generalizar suas 
fantasias e inquietações.

Repetição, a receita do sucesso

A indústria cultural (no caso es
pecífico, o cinema) sempre procura 
reforçar um gênero, na medida em 
que ele pode oferecer boas perspec
tivas econômicas.

A fórmula que faz sucesso tende 
a ser repetida indefinidamente, a 
fim de manter o público interes
sado. Isso explica o longo sucesso 
da tríade homem-cavalo-pistola. 
Além disso, a repetição tem uma 
função em si: é a reafirmação que 
atualiza constantemente determi
nada ordem à qual o indivíduo está 
ligado.

Entretanto a repetição também 
oferece riscos, como o cansaço e a 
desatualização. Assim, uma das

saídas, encontradas pelas indústrias 
para manter o público interessado 
consiste na Introdução de algumas 
variações que não alteram 'demais 
o repertório e as regras de base. É 
o que o western tem feito desde que 
nasceu. “Um western deve ser pare
cido com os outros. Ninguém se 
queixa de ouvir Beethoven tocado 
sempre da mesma maneira. Um 
western é um divertimento formal, 
bem organizado. Existe o bem e o 
mal, uma.perseguição, um duelo de 
pistolas. E totalmente inútil querer 
fazer westerns diferentes. O que é 
preciso é fazer sempre o mesmo 
western, mas fazê-lo melhor e de 
outro jeito” , afirmou John Sturges, 
um mestre do gênero.

A indústria de Hollywood* en
controu uma fórmula de produção 
adequada para introduzir algumas 
inovações, sem alterar a essência 
do western. As alterações são reali
zadas nas chamadas “produções 
série A”, com filmes melhor traba
lhados, mais caros, e destinados às 
salas lançadoras; as outras séries 
(B e C) correspondem a filmes sim-

files, que não se afastam das fórmu- 
as consagradas até poderem assi

milar as inovações dos filmes de 
prestígio, já  consolidadas. Dessa 
forma, um mesmo gênero pode, si
multaneamente atingir várias ca 
madas sociais.

fndio bom, índio mau: 
depende

Muito anterior ao advento do ci
nema é a complexa elaboração 
imaginária sobre a conquista do 
oeste* americano. Antes de se tor
narem personagens cinematográfi
cos, Jesse James (1847-1882) e 
Billy the Kid (1859-1881), já  ha
viam sido heróis de romances, crô
nicas e canções.

A literatura, as baladas, as foto
grafias que documentavam bata
lhas ou cidades novas, pinturas que 
retratavam índios e paisagens cria
ram, no século XIX , um manancial"M arca  da M aldade" mostra a vida corrupta de um policial norte-am ericano.
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cujo sucesso não podia deixar indi
ferente a indústria do cinema. Em
bora o interesse por tudo isso já  
existisse, só o cinema conseguiu fa
zer do western um gênero capaz de 
atingir o público mundial.

O western mantém complexas 
relações com a história. Sua maté
ria-prima é a conquista do oeste 
que, durante décadas, mobilizou os 
Estados Unidos. Assim, suas prin
cipais personagens e tramas existi
ram realmente (como o assassínio 
de Billy the Kid pelo xerife Pat 
Garret). Algumas vezes, o contato 
entre o cinema e a história foi di
reto: o xerife W yatt Earp 
(1848-1929) era amigo do diretor 
cinematográfico John Ford* e con
selheiro em Hollywood.

Mas a fonte de inspiração do 
western é uma história já  revista e 
estilizada pela literatura e pela mú
sica do século XIX . Dessa forma, 
a partir de um misto de história e 
ficção, foi elaborado um repertório 
cinematográfico (o xerife, o pisto
leiro de elite, o fora-da-lei, o joga
dor, a dancing-girl, a moça pura, o 
índio, etc.) que ganha certa autono
mia, em função da qual essa histó

ria reelaborada integrará fatos que, 
a rigor, não fazem parte da con
quista do oeste, tal como a Guerra 
de Secessão*.

A função desse repertório não é 
reproduzir a história, nem manter 
viva a memória, mas atender às ne
cessidades do presente. Baseado 
num passado real, elaborasse um 
passado imaginário, onde são pro
jetadas as preocupações do pre
sente. Mas, quando o presente pro
voca modificações no gênero, é 
preciso esmiuçar e reinterpretar a 
história, para que sejam atendidas 
as novas exigências desse presente. 
O índio mau dos filmes da década 
de 1920 e 1930 e o índio bom ou 
vítima dos westerns posteriores são 
historicamente o mesmo índio. A 
única diferença é que atendem a ne
cessidades diferentes: as necessida
des da época em que os filmes fo
ram feitos.

A lúdica coerência 
americana

Os historiadores costumam divi
dir o western em duas grandes fa
ses: a fase “épica” (até 1940) e a
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Conquista do oeste: necessidade econôm ica transform ada em  heroísmo

Antes, índio bom era o índio m orto. ("N o  Tem po das D iligências", no alto.) 
Em "O  Pequeno Grande H om em " foi elevado à condição humana.

fase “romanesca”, iniciada em 
1945.

Na primeira, o reino do homem, 
a ordem social e a harmonia natu
ral coincidem. A ordem constitui o 
ideal do homem, que é um reflexo 
dessa idealização. Nada o impede 
de realizar sua ação: a natureza 
pode ser um obstáculo, mas será 
superado. E, dentro do mesmo ra
ciocínio, nem o índio chega a cons
tituir ameaça: ele não é considera
do um homem, mas sim mais um 
obstáculo natural a ser vencido.

Por outro lado, não existe uma 
ruptura dentro do homem; interior 
e exterior coincidem, alma e ação 
se harmonizam. Dessa forma, a 
função do herói é a reafirmação da 
permanente harmonia indivíduo- 
sociedade-natureza.

Essa ideologia não correspondia 
à realidade, pois a conquista do 
oeste significava em primeiro lugar 
a penetração do capitalismo* no in
terior do pais. O cineasta Fritz 
Lang* deixou bem claro, no filme 
Western Union (1940), que plantar 
postes telegráficos pelo oeste signi
ficava plantar ações. O crítico Ber

nard Dort aventa uma hipótese: “O 
western reafirma continuamente, 
ao mesmo tempo, a divisão do país 
(norte-sul) e sua essência como na
ção. A forma do western fica como 
que rachada entre a imagem^épica 
de um continente sem divisão e a 
realidade histórica das contradi
ções americanas. Acrescentamos 
que o papel do western foi prova
velmente o de substituir a ruptura 
de fato entre as duas partes dos Es
tados Unidos e o restabelecimento 
da ordem pela vitória do norte so
bre o sul, pela lenda de uma recon 
ciliação e de uma fusão mais pro
fundas do que foram na realidade. 
Os índios serviram de bodes expia
tórios para se exaltar, às suas cus
tas, a coerência imaginária do con
tinente americano”.

Essa fase atingiu seu apogeu em 
1939/40, com obras consideradas 
clássicas como Stagecoach (No 
Tempo das Diligências), de John 
Ford; The Westerner, de William 
Wyler (1902- ); Northwest 
Passage, de King Vidor 
(1896- ); e Virginia C ity, de 
Michael Curtiz (1888-1962), Jesse
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Blue (Quando é Preciso Ser Ha- 
mem, 1970), de Ralph Nelson, e 
The Little Big Man (O Pequeno 
Grande Homem, 1971), de Arthur 
Penn (1922- ), em que o exér
cito americano é visto como assas
sino de índios. Por outro lado, o he
rói transforma-se no anti-herói, 
perdendo sua inteireza. E quando é 
obrigado a cumprir o ritual indiví- 
duo-sociedade, o faz com cansaço 
e sem convicção — como, por 
exemplo, as personagens interpre
tadas por James Stewart 
(1908- ), envelhecido em The 
M an who Shot Liberty Valence (O 
Homem que M atou o Fascínora, 
1962), ou por Gary Cooper 
(1901-1961) em Man o f  the West 
(O Homem do Oeste, 1958), de 
Anthony Mann (1906- ).

Os jovens apresentam problemas 
existenciais; a liberdade individual 
choca-se com a lei coletiva; o filme 
faz análises psicológicas; o anti-he- 
rói é freqüentemente andrógino.

Butch Cassidy and The Sun
dance Kid, de George Roy Hill e 
Wild Bunch (Meu Odio Será Tua 
Herança), de Sam Peckimpah, am
bos de 1969, já  .prenunciam as for
mas que o genero assumiu na dé-

cada de 1970, explorando a 
violência e a sutileza. Peckimpah, 
com Pat Garret and Billy the K id  
(1974), atingiria seu melhor mo
mento: o Oeste torna-se capitalista 
em regime de exploração intensiva 
e, nesse contexto, os heróis são 
anacrônicos, bem como desneces
sários. O clima clássico adotado 
faz do filme uma verdadeira refle
xão sobre o épico. Mas a mitologia 
continuou a ser desenvolvida em 
produções européias denominadas 
spaghetti-western, onde, retomando 
as formulas de sucesso, procura-se 
atrair o público através da violên
cia exibicionista, apenas.

A exceção é Sergio Leone que, 
embora sendo o iniciador dessa 
corrente, enveredou por outros ca
minhos, abordando temas políticos 
(a Revolução Mexicana, em 
Quando Explode a Vingança, 
1972), o épico clássico revisado 
(Era uma Vez no Oeste, 1971), e a 
comédia cáustica (M eu Nome é 
Ninguém, 1974).

VEJA TAM BÉM : Cinema: Oeste 
Americano. Conquista do.

O "w estern” procurou tem as em  personagens reais, como W ild  Bill Hickok, 
Buffalo Bill (alto) e Billy, the Kid (em baixo, no film e de King Vidor).

James, de Henry King num classi
cismo que, segundo os historiado
res americanos G. N. Fenin e W. 
K. Everson, seria um reflexo do 
otimismo nacional, provocado pelo 
sucesso do New* Deal e a volta à 
prosperidade.

O heróico anti-herói

Afinal, em 1945, o sonho épico 
explodiu. Os Estados Unidos esta 
vam mais do que nunca envolvidos 
na história mundial. Era o mo
mento de se interrogar a história. 
Enquanto os westerns série B no
vos ou dos anos 30 eram exibidos 
na TV, Hollywood começou a pro-

duzir filmes de prestígio que tradu 
ziram novas inquietações. As pri
meiras modificações ocorreram ao 
nível formal: à expressão simples e 
direta da ação, sucederam-se preo
cupações estilísticas confessadas. 
Começou-se a questionar a mitolo
gia do western. Johnny Guitar, de 
Nicholas Ray (1953), além de uma 
mulher-pistoleira, introduz o les- 
bianismo como tema. O índio, que 
antes só era bom, morto, foi, pouco 
a pouco, promovido à categoria hu
m ana em filmes como Fort Apache 
(Sangue de Heróis, 1947), de John 
Ford, e Broken Arrow (Flecha de 
Fogo, 1950), de Delmer Daves 
(1904- ), chegando a Soldier

Refletindo novas inquietações, o "w estern" assumiu outras form as, pas
sando a explorar a violência e a sutileza. ("M e u  Ódio Será Tua Herança".)
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Wiener

O matemático Norbert Wiener, 
considerado o criador da ciberné
tica*, nasceu a 26 de novembro de 
1894, na pequena cidade de Co- 
lúmbia, no Missouri, Estados Uni
dos. Sua família, procedente da 
Rússia, descendia de judeus espa
nhóis (ligados ao filósofo Maimô- 
nides*). Sob a orientação do pai — 
Leo Wiener (1862-1939), professor 
de línguas eslavas na Universidade 
de Harvard e introdutor das obras 
de Tolstói* nos Estados Unidos — , 
Norbert recebeu uma educação 
precoce, tendo aprendido a ler aos 
dezoito meses de idade. Como 
Leibniz*, desde tenra infância devo
rava todos os livros da biblioteca 
paterna; leu Darwin* aos 7 anos de 
idade, e, ainda criança, entrou em 
contato com o pensamento de 
Charcot*. Ao que tudo indica, Leo 
Wiener, empenhado no ideal de 
possuir um filho gênio, sacrificava- 
lhe as atividades normais da vida 
infantil. Em Ex-Prodigy (Ex-Prodí
gio), Wiener relata que a certa al
tura percebeu que era diferente dos 
garotos de sua idade, não apenas 
quanto à habilidade intelectual, 
mas também no que se referia a 
preceitos de higiene e regras de cor- 
tesi a.

Aos catorze anos de idade, licen- 
ciou-se em ciências e, aos dezoito, 
recebeu o grau de doutor em Har
vard. Ainda na Inglaterra, passou 
uma temporada junto a Bertrand 
Russell*; depois seguiu para a Ale
manha, a fim de estudar com Hil- 
bert*. Em 1918, tendo retornado 
aos Estados Unidos, passou a le
cionar matemática no M.I.T. (Mas- 
sachusetts Institute of Technology), 
e se manteve no cargo durante 42 
anos. Faleceu em Estocolmo, no 
dia 18 de março de 1963.

A contribuição 
de um gênio

A ampla obra de Wiener 
abrange desde estudos de matemá
tica até especulações metafísicas a 
partir da cibernética. Inicialmente, 
devido a suas importantes contri
buições e pesquisas em matemática 
aplicada — probabilidade, teoria 
do potencial, relatividade, teoria 
quântica, retículas eletrônicas, de
senvolvimentos em série de Fou- 
rier. integrais de Fourier, transfor
mações de Fourier e diversos ou
tros temas — , adquiriu fama inter
nacional junto aos estudiosos. Em 
livros como The Fourier Integral 
(A s Integrais de Fourier), de 1933, 
e Non Linear Problems in Random  
Theory (Problemas Não-Lineares 
na Teoria do Acaso), de 1958, 
favoreceu o desenvolvimento do 
moderno entendimento dos proces
sos estocásticos e da análise har
mônica.

Foram, no entanto, seus traba 
lhos acerca de cibernética que lhe 
granjearam maior prestígio. A ci
bernética, desde sua origem, em 
função da construção e dos planos 
de construção de prodigiosas má
quinas que imitam o comporta

mento dos seres vivos, tem susci
tado o interesse em todas as áreas 
do conhecimento. As obras de Wie
ner a respeito envolvem desde tra
balhos de divulgação didática até 
implicações metafísicas e éticas. 
Em 1948, publicou Cybernetics 
(Cibernética); em 1950, The Hu- 
man Use o f  Human Beings (Ciber
nética e Sociedade — O Uso Hu
mano de Seres Humanos); em 
1953, Ex-Prodigy (Ex-Prodígio); e, 
em 1964, God, Golem, Inc. (Deus, 
Golem & Cia). Em colaboração 
com J. P. Schadé, publicou, em 
1963. Nerve, Brain and M emory 
M o deis (Nervo, Cérebro e M odelos 
de Memória) e, em 1965, Cybeme- 
tics o f  the Nervous System  (Ciber
nética do Sistema Nervoso).

Em Cibernética e Sociedade, 
obra dedicada à memória de seu 
pai, definido como seu “ mais 
intimo colaborador e mais querido 
antagonista” , Wiener apresenta de

modo didático os conceitos funda
mentais da disciplina: entropia*, 
feedback, automação*, informa
ção*, comunicação*, aprendiza
gem*,etc. Não se restringindo à ex
posição dos conceitos, a obra 
discute também as implicações so
ciais e filosóficas da cibernética, 
destacando-se os tópicos em que 
trata  do papel dos intelectuais e dos 
cientistas no mundo moderno.

Cibernética e religião

As implicações éticas e metafísi
cas de sua ciência são debatidas 
por Wiener em Deus, Golem & 
Cia., obra cujo subtítulo é “um co
mentário sobre certos pontos de 
contato entre a cibernética e a reli
gião”. Não só na crença judaico- 
cristã tradicional, mas também em 
determinadas concepções filosófi
cas, algumas propriedades (como a 
aprendizagem, o raciocínio abs-

Sua obra abrange desde estudos de m atem ática até espeèulações m etafís i
cas a partir da cibernética, com  im plicações de natureza ética e social.

norbert w ien er

cibernética 
e sociedade
o uso  h u m a n o  de sêres h u m a n o s

cu ltr ix

trato e a reprodução*) são atribuí
das apenas aos seres vivos ou 
mesmo, exclusivamente, aos seres 
humanos; quase sempre, são expli
cadas como faculdades concedidas 
diretamente pela divindade. Wie
ner, a partir do computador* que 
joga xadrez* e das máquinas que 
são capazft de se reproduzir, reco
loca essas noções em questão.

Diz ele que a capacidade de 
aprender, que é atribuída exclusiva
mente aos seres vivos conscientes 
de si, pode também ser encontrada 
num computador, cujo método de 
aprendizagem de xadrez, por exem
plo, é, em princípio, igual ao mé
todo empregado no  ensino de um 
jogador humano. O computador, 
assim como o homem, mostra;se 
capaz de rearticular sua experiên
cia anterior e aprimorar sua forma 
de jogo, tomando-se, às vezes, ca
paz de vencer seu instrutor.

OutA das crenças comuns — a 
de que Deus teria criado o homem 
à sua própria imagem e de que, por 
uma faculdade atribuída por ele, os 
seres vivos seriam capazes de se re
produzir — é também discutida 
por Wiener a partir das conquistas 
cibernéticas. Ironicamente, ele diz 
ser notável que um desses seres, o 
homem, seja capaz de criar máqui
nas que “ são muito capazes de fa
zer outras máquinas à sua própria 
imagem”, sobretudo porque tais ré
plicas não são simples imagens 
fictícias, _mas imagens operantes. 
Em função disso, pergunta se é 
possível dizer que o homem está 
para a máquina assim como Deus 
está para Golem. (Golem, seguindo 
a mitologia judaica, é um Adão 
embrionário, ainda informe e não 
completamente criador, isto é, um 
monstro, um autômato*.)

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Automação; Autôm ato; Ciberné
tica; Entropia; Estocástica.

Partindo de máquinas que jogam  xadrez e se reproduzem , W iener põe em  debate muitos conceitos filosóficos.
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Wittgenstein

“ O tratamento de-uma questão 
por um filósofo é semelhante ao 
tratamento de uma doença”, afir
mava o filósofo e lógico austríaco 
Ludwig • Wittgenstein (Viena, 1889
— Cambridge, 1951), para quem a 
filosofia.era “uma batalha contra o 
enfeitiçamento da inteligência pela 
linguagem”. Sua concepção dos 
problemas filosóficos assegura que 
estes seriam mal-entendidos da lin
guagem e que, por isso, seu com
pleto esclarecimento não sofre re
solução, mas dissolução.

Até os catorze anos, Ludwig foi 
educado em casa; depois, freqüen
tou uma escola da cidade de Lièns. 
Em 1908, matriculou-se em enge
nharia na Universidade de Man- 
chester, na  Inglaterra.

Seu interesse por motores de 
avião levou-o a projetar um motor 
a jato  que seria industrialmente uti
lizado. A partir daí, interessou-se 
pela matemática pura. Viajou em 
1911 para a Alemanha para falar 
com Frege* e, recomendado por 
ele, procurou Bertrand Russell* em 
Cambridge, onde permaneceu até 
1913. A leitura dos Principia Ma- 
thematica, de Russell e Whitehead*, 
deslocou uma vez mais o centro de 
suas preocupações, agora para a fi
losofia.

Com a eclosão da Primeira 
Guerra, Mundial, Wittgenstein vol
tou à Áustria e alistou-se no exér
cito. Durante os períodos de li
cença, utilizando como recurso 
lógico básico o cálculo proposicio- 
nal desenvolvido em Principia Ma- 
thematica, escreveu o Tractatus Lo- 
gico-Philosophicus. No final da 
guerra, foi aprisionado, mas Rus
sell conseguiu sua libertação.

O Tractatus foi publicado pri
meiro em alemão e depois num 
texto bilíngüe (inglês-alemão), em 
1920/22. Além dessa obra, em 
vida, Wittgenstein só publicaria um 
pequeno artigo sobre a “forma ló
gica” em 1929.

A linguagem como significante

O Tractatus é um conjunto de 
aforismos numerados, em que 
Wittgenstein estuda as relações da 
linguagem com o mundo. Para ele, 
ambos são isomorfos, ou seja, têm 
a mesma estrutura, e sua correspo- 
dência começaria na combinação 
entre coisas num “fato atômico ’ e 
combinações de palavras numa 
“proposição atômica”. Esta repre
sentaria um fato de forma análoga 
à que uma fotografia figura a coisa 
retratada.

Na medida em que as proposi
ções que não figuram fatos care
cem de significação, Wittgenstein 
condena toda a metafísica; ataca as 
“certezas empíricas”, já  que “não 
há a priori uma ordem das coisas” . 
A linguagem seria uma referência 
irredutível do sujeito: “ Os limites 
de minha linguagem denotam os li
mites de meu mundo”.

A maioria dos problemas filosó
ficos é definida como oriundp de 
um entendimento errôneo da lógica

W ittgenstein (esquerda) aprofundou-se nos problemas filosóficos após a 
leitura dos "Principia M a th e m a tic a l de Russell e W h itehead (direita).

i
Philosophical Investigations
Philosophische Untersuchungen

Ludwig
1 Wittgenstein

LUDWIG WITJGENSTflN
Translated by
G. E . M . A n sco m b e
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Blackwell
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Utilizando o cálculo proposicional, escreveu o "Tratado Lógico-Filosófico". 
Em 1 9 5 3 , seriam  publicadas suas "Investigações Filosóficas" (à direita).

da linguagem corrente. O Tractatus 
é por isso encerrado com a frase 
“ O que não se pode falar, deve-se 
calar .

Em 1919, Wittgenstein renun
ciou à quase totalidade da enorme 
herança paterna, doou o restante, 
anonimamente, aos poetas G. 
Trakl* e R. M. Rilke* e tornou-se 
mestre-escola no Tirol. Tendo se 
demitido logo depois, trabalhou 
como jardineiro num mosteiro de 
Hütteldorf até 1929. O Tracta
tus dominava as atenções do “cír
culo de Viena”, sede do neopositi
vismo, consolidando sua influência 
junto aos lógicos modernos.

A convite de Russell, voltou a 
Cambridge em 1929, para obter 
um título de pós-graduação, douto
rando-se em junho do mesmo ano.

Os jogos de linguagem

No limiar da década de 1930, o 
pensamento de Wittgenstein sofreu 
mudança qualitativa. Seus Cader
nos A zu l e Marrom  enfeixam sua 
reflexão do período intermediário. 
Uma das causas dessa alteração te
ria sido uma conversa com um eco
nomista de Cambridge, Piero 
Sraffa, a quem expôs sua concep
ção da “forma lógica” dos fatos do 
mundo. Sraffa fez-lhe um gesto e 
perguntou qual seria a forma lógica 
desse gesto. Abalado pela per
gunta, Wittgenstein julgou o Trac
tatus extremamente insatisfatório. 
Na “nova” atitude, assumiu um 
“ponto de vista radicalmente plura
lista: a linguagem tem tantas signi
ficações quantas funções diferen
tes” .

Passou a apresentá-la destituída 
de “essência” e de qualquer traço 
“oculto”. Impôs-se como tarefa 
“abrir os olhos para ver e descrever 
como [a linguagem] funciona”. Por 
isso, a questão deslocou-se das sig
nificações para os usos. Segundo o 
filosofo, não há uma linguagem 
única, mas “jogos de linguagem” 
(que também chamava “formas de 
vida”), um para cada uso diferente. 
Por isso, colocou a questão de não 
resolver problemas filosóficos, mas 
dissolver perplexidades filosóficas.

No Tractatus, a lógica funcio
nava como um princípio unifica
dor, mas na “segunda fase” Witt
genstein fala apenas de “ se
melhanças de famílias" entre os 
diferentes jogos de linguagem. A 
maneira de compreender uma çala- 
vra num jogo de linguagem é fa
zê-la participar de outros jogos de 
linguagem, investigando como seus 
significados se deslocam de uns 
para outros. Wittgenstein diz então 
que “os problemas filosóficos nas
cem quando a linguagem entra em 
férias .

A partir de 1947, quando se de
mitiu de sua cátedra em Cambridge 
e viajou à Irlanda e aos Estados 
Unidos, dedicou-se a elaborar as 
Investigações Filosóficas, obra que 
centraliza a segunda fase de suas 
preocupações filosóficas e que foi 
publicada somente em 1953 — 
após sua morte, conforme o desejo 
que ele expressara.

Na Universidade de Cam bridge (acim a), W ittgenstein estudou com  Russeil 
até  1 9 1 3 : à mesm a escola voltaria vinte anos depois para doutorar-se.

VEJA TAM BÉM : Conjunto; L ó 
gica.
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A obra de Virginia W o olf revela a angústia das impossibilidades humanas.

amor livre, as teorias freudianas e 
autores como Pirandello* e Henri 
Bergson* — temas que desempe
nhariam importante papel na obra 
de Virgínia.

Em 1917, Virginia e seu marido 
fundaram a Hogarth Press, uma 
editora que publicou autores como 
T. S. Eliot , Gogol*, Tolstói* e 
Proust*.

Os temas e personagens de suas 
duas primeiras obras refletem in
fluências das discussões do grupo 
de Bloom sbury. Virginia tenta escla
recer o mistério individual através 
da descrição de algumas experiên
cias psicológicas. As mulheres são 
as protagonistas desses livros: em 
The Voyage Out (A Viagem), sua 
obra de estréia, em 1915, Rachel 
Vinrace abandona a tranqüilidade 
doméstica por uma vida mais in
tensa; acaba se apaixonando e 
morre. Katherine, personagem de 
Night and Day (Noite e Dia), pro
cura descobrir se o casamento é 
uma razão bastante forte para ela 
abandonar uma vida movimentada 
e retirar-se aos bastidores.

Um romance de sonho e poesia

As personagens de Virginia 
Woolf parecem refletir suas pró
prias dificuldades em conciliar uma 
vida livre e atuante (ela participou 
da Liga do Trabalho Feminino, foi 
secretária do Partido Socialista de 
Rodmell e membro do Comitê de 
Vigilância dos Intelectuais contra o 
Fascismo) com as naturais imposi
ções do casamento, embora seu 
marido fosse um grande incentiva- 
dor de seu trabalho.

O conflito era mais intenso no 
plano íntimo, e Virginia o revela na 
maior parte de suas personagens. 
Além disso, a escritora sofria cons
tantes crises maníaco-depressivas, 
que ocorriam desde a adolescência. 
Dessa forma, a angústia das impos
sibilidades, somada a suas crises, 
constituía a matéria-prima de seus 
romances, onde ela procurava ex
plorar aquilo que lhe parecia essen-

cial, isto é, as regiões obscuras da 
alma. Daí sua preferência pelos au
tores russos, aos quais importavam 
bem menos os acontecimentos e as 
intrigas que as delicadíssimas tessi
turas dos sentimentos humanos.

Virginia acreditava também que 
o romance* devia contar pouca 
coisa sobre a vida material das per
sonagens. Por isso, voltava-se 
quase inteiramente para seus senti
mentos, seus pensamentos, seus in
termináveis monólogos interiores, 
constituindo, assim, um romance 
próximo da poesia e dos sonhos.

Homem ou mulher: 
uma fronteira impossível

O ano de 1922 marcou o rompi
mento de Virginia Woolf com o ro
mance convencional. Na obra Ja
c o b ’s Room  (O Quarto de Jacó), o 
ponto importante não é mais a in
triga, mas sim os problemas da 
alma. Jacó, o protagonista, nada 
tem de herói —  é uma série de im
pressões da  existência humana.

Em Mrs. Dalloway (1925), o 
universo feminino ressurge, mas di
vidido: de um lado, as mulheres ati
vas e livres que conseguem afir- 
mar-se sozinhas no plano familiar, 
social e político; de outro, as sub
missas, introvertidas e/ insatisfeitas. 
Mrs. Dalloway, solitária e sonha
dora — que ainda vive, no plano 
da fantasia, um romance com um 
antigo namorado, Peter Walsh — , 
não encontrou em seu sofisticado 
casamento uma verdadeira gratifi
cação.

Como em outros romances, em 
Mrs. Dalloway o casamento é a 
aceitação social de um hábito. O 
casamento sempre frustra a mu
lher, pois o homem procura na 
companheira o reflexo de sua ima
gem, na qual ela acaba por se con
verter.

Virginia Woolf tentou resolver 
em seu romance Orlando (1928) o 
problema da impossibilidade de um 
homem e uma mulher chegarem à 
felicidade. Orlando é um ser de

Woolf, Virginia

Virginia Stephen nasceu em 
Londres, a 25 de janeiro de 1882. 
Tinha catorze anos quando sua 
mãe faleceu, e o impacto provocou- 
lhe o primeiro impulso suicida.

Dai em diante, ela e os irmãos 
— Vanessa, Adrian e Thoby — fi
caram sob os cuidados do pai, Sir 
Leslie Stephen (1832-1904), um 
crítico literário que os educou pro
curando despertar-lhes o prazer 
pela arte e pela literatura. Quando 
Stephen morreu, em 1904, os filhos 
transferiram-se para o bairro de 
Bloomsbury, onde passaram a re
ceber.os amigos: escritores e artis
tas que constituiriam o chamado 
“grupo de Bloomsbury” . Entre os 
freqüentadores do grupo estavam o 
jornalista Leonard Woolf 
(1880-1969), com quem Virginia se 
casou em 1912.

Na década de 1920 evidencia

ram-se as mudanças que Virginia 
Woolf afirmara estarem em trân
sito desde a primeira década do sé
culo XX; os londrinos começaram 
a assistir modificações em diversas 
áreas do conhecimento humano 
(artes plásticas não-figurativas, tra
duções inglesas de autores russos 
como Tchecov* e Dostoiévski*, a 
teoria de Freud*, etc.). Essas trans
formações foram ainda mais acele
radas com as conseqüências da Pri
meira Guerra Mundial e com a 
decadência de muitas instituições. 
Entretanto, o golpe de misericórdia 
que atingiu a mentalidade herdada 
da Era Vitoriana* — que dominara 
grande parte da produção literária 
e artística inglesa nas primeiras dé
cadas do século XX — ocorreu 
quando a moralidade puritana foj 
posta em dúvida, com discussões 
públicas sobre problemas sexuais, e 
com a mocidade adotando novos 
costumes.

Era de se esperar que todas essas 
reformas interessassem aos mem
bros do grupo de Bloomsbury, que 
em suas reuniões descobriam a in
justiça social, o Expressionismo*, o J. M aynard Keynes e Lytton Strachey integraram  o "grupo de Bloomsbury"
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dois sexos. Essa dupla situação 
permite-lhe levar não só duas, mas 
várias vidas diferentes, todas elas 
satisfatórias e sem monotonia. 
Mas, quando resolve assumir defi
nitivamente um dos sexos, tornan- 
do-se noiva de Marmaduke (tam
bém homem e mulher), sente-se 
desolada. Descobre que não há 
saída, pois seu sonho acaba com
prometido pelas imposições sociais.

O problema da bis sexualidade 
acabaria assumindo uma grande 
importância na obra da escritora. 
Em Between the A cts (Entre os 
Atos, 1941), ela desenvolve sua 
teoria: “ O todo homem  e o todo 
mulher são casos extremos, existem 
apenas no absoluto, sem realidade. 
Só a ambigüidade sexual seria ca
paz de explicar os movimentos 
contraditórios que animam o in
divíduo”

Na obra A  Room  fo r  One 's Own 
(Um Quarto para Si, 1929), cria 
novamente um ser andrógino. Em 
The Waves (As Ondas, 1931), ima
gina um mundo totalmente interio
rizado, limitado ao nível da cons
ciência de seis heróis, através dos 

uais procura resolver o problema 
a multiplicidade e diversidade do 

ser humano. As personagens repro
duzem em Perceval —  uma sétima 
personagem —  o centro geomé
trico de suas vidas. Ele torna-se 
cada vez mais importante porque

nunca aparece, e, quando morre, 
seus amigos sentem-se incomple
tos, desamparados.

No dia 28 de março de 1941, a 
escritora, numa de suas muitas cri
ses de depressão, atirou-se nas 
águas do rio Sussex, próximo a sua 
propriedade rural.

Algumas horas mais tarde, Leo
nard encontrou um bilhete redigido 
por ela: “ Tenho a impressão de que 
vou ficar louca. Ouço vozes e não

Eosso concentrar-me em meu tra- 
alho. Eu lutei, mas não posso con

tinuar. Devo a vocês toda a felici
dade de minha vida. Vocês-foram 
perfeitos. Não posso continuar es
tragando a vida de vocês”.

Postumamente foram publicadas 
as seguintes obras: The Death o f  
the M oth (A Morte da Mariposa, 
1942), The Haunted House (A 
Casa Mal-Assombrada, 1943), The 
M oment (O  Momento, 1947), The 
Captain’s Death Bed (O Leito da 
Morte do Capitão, 1950), A  Wri
ter’s Diary (Diário de uma Escri
tora, 1942), Virginia W oolf and 
Lylton Strachey: Letters (Virginia 
W oolf e Lytton Strachey: Cartas, 
1956) e Granite and Rainbow  
(Granito e Arco-Íris, 1958).

VEJA TAM BÉM : Narrativa; R o
mance. W rig ht com eçou com  residências (Apartam entos em  Chicago, 1895 .)

Wright

Virginia era contra as lim itações do casam ento, embora tivesse encontrado 
em  Leonard um grande com panheiro e incentivador de seu trabalho.

Frank Lloyd Wright nasceu em 
1867 ou 1869 (ele mesmo não tinha 
certeza), em Wisconsin, Richland 
Center, nos Estados Unidos. Inte- 
ressou-se pela arquitetura com 
pouco mais de dez anos, através da 
leitura da obra de John Ruskin* e 
de Violet-le-Duc (1814-1879), que 
exerceram tanta influência sobre 
ele quanto seu curso de engenharia 
na Universidade de Wisconsin, ou 
seu estágio nos escritórios do ar
quiteto Louis Sullivan (1856-1924), 
para onde entrou em 1888. Nessa 
epoca, formavam-se os arquitetos 
pertencentes à “escola de Chi
cago” ; tinham Sullivan por mestre 
e lançaram as bases de um dos 
princípios capitais da construção 
moderna: a adequada utilização de 
novos materiais e técnicas, como o 
cimento armado, a estrutura metá
lica e a função sugerindo a forma. 
Para construir seus primeiros arra- 
nha-céus, Wright aliou a esse pres
suposto seu espírito romântico e 
procurou conciliar o racionalismo 
da técnica com sua própria imagi
nação poética.

Após alguns projetos para resi
dências particulares (como Charn- 
ley House, 1892), realizou o estú
dio para sua casa em Oak Park 
(1895), um moinho em Spring 
Green (1896) e o clube de golfe de 
Ri ver Forrest (1898). Em 1901, 
projetou a casa de campo para o 
Ladies Home Journal, com a qual 
iniciou a série das prairie houses 
("casas ae p r a d a r i a N e l a s ,  ele 
afirmava energicamente seus

princípios: “As dependências inter
nas nao deviam ser compartimen 
tos, mas organismos que coman
dassem a estrutura geral”. Assim, 
tanto no exterior como no interior 
aparecem freqüentemente os mes
mos materiais sem ornamentos su
pérfluos. Adepto incondicional da 
volta à natureza, não admitia senão 
os materiais em sua forma primi
tiva: a madeira sèm verniz, a pedra 
sem revestimento, o tijolo tal como 
sai do forno.

Caixotes com pernas

As habitaçpes eram concebidas 
considerando-se o meio circun
dante e o modo de vida de seus mo
radores. Entre elas destacam-se: 
casa Willitts (1902), Heurtley 
(1902), Martin (1904), Isabel Ro- 
berts (1908) e Robie (1909). Sua 
característica era a planta em 
forma de X, L ou T, com comuni
cações livres nas áreas principais 
das dependências. Eram baixas, de 
um só andar, com faixas contíguas 
de janelas — não simples aberturas 
na fachada, mas superfícies incor
poradas à estrutura do conjunto, 
sombreadas pelo telhado avançado, 
quase plano.

Na exposição de suas obras, em 
Berlim (1910), não foram as resi
dências particulares que se destaca
ram, mas os edifícios públicos, 
como o dos escritórios Larkin, em 
Buffalo (1904), a Igreja Unity, em 
Oak Park (1906), e o pequeno hotel 
de Manso n City (1909).

Em 1916, no Japão, onde perma
neceu até 1922, Wright iniciou a 
construção do Grande Hotel Impe
rial de Tóquio, em que empregou 
uma nova tecnologia nas funda- 
ÇÕes: a  e stru tu ra  baseava-.sc num
tipo de laje que permitia sua flutua-
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Casa W illitts , de 190 2 : uma das obras em  que o arquiteto uniu seu espirito romântico a uma técnica racional.

ção sobre o terreno pantanoso. Foi 
um dos poucos edifícios de Tóquio 
que resistiram ao grande terremoto 
de 1923 e aos bombardeios ameri
canos de 1945.

No projeto para o edifício de 
apartamentos Noble, em Los Ange
les (1929), alguns assinalam a in
fluência do estilo internacional, cu
jas construções uniformes e linhas 
geométricas elementares eram re
cusadas por Wright: chamava-as 
depreciativamente de “caixotes so
bre pernas_ de pau”. Baseava-se 
essa intolerância na opinião de que 
o arquiteto devia recusar tudo o 
que estivesse em desacordo com a 
natureza e o caráter do homem. 
Contudo, essa influência, obser
vada por alguns nos volumes qua
drados dos apartamentos Noble, 
nos grandes telhados planos da 
casa sobre o rio Mesa (1931) e nas 
brancas superfícies da Falling Wa- 
ter (Casa da Cascata, 1936), é 
muito discutida e só aparece de 
maneira esporádica nos trabalhos 
de Wright.

Casas sem barreiras

A influência japonesa parece ter 
sido maior. A grande preocupação 
de Wright era o espaço interior, a 
relação emocional do homem com 
a arquitetura, um sentimento orgâ
nico mais próximo da arquitetura 
nipônica que do racionalismo do 
estilo internacional. Ele dizia que o 
espaço interno compunha-se de 
“células autonômas, articuladas 
nas mais diversas direções e dimen
sões, que oferecem ao habitante a 
sensaçao de se achar não numa 
caixa mecânica, mas numa viva 
construção humana”.

Sua desconfiança na sobrevivên
cia das grandes cidades industriais 
manifestou-se no livro The Disa- 
pearing City, de 1932. Dois anos 
depois, expôs o projeto para uma 
cidade, Broadacre (na qual cada 
família tinha direito a 4 000 metros 
quadrados de terreno), com núcleos 
especialmente criados para ativida
des sociais e uma unidade de traba
lho (centro comercial).

Em 1936, revelava contínua re
novação na Falling W ater, possi
velmente sua obra mais famosa, e 
no edifício administrativo de S.C. 
Johnson em Racine (Wisconsin, 
1936/39). A Casa da Cascata ex
pressa suas teorias sobre a supres
são das barreiras que isolam o inte
rior do exterior: a paisagem 
integra-se à construção.

A renúncia quase absoluta ao or
namento coexistiu com o emprego 
de uma grande diversidade de ma
teriais (desde concreto e alvenaria, 
na Falling Water, até janelas tubu
lares de cristal do Edifício John
son).

Em 1932, fundou a comunidade 
Taliesin Fellowship, onde trabalha
vam em comum tanto seus alunos 
arquitetos e artistas como os arte
sãos. Criou, então, as “casas uso- 
nianas”, com paredes de painéis de 
madeira e teto de ripas cruzadas. 
Com essas casas de baixo custo, 
surgiu um tipo de planta completa
mente aberta (as tradicionais cozi
nhas foram substituídas por zonas 
enxertadas nos aposentos de estar). 
A mais importante delas foi reali
zada para o Florida Southern Col-

lege of Lakelan (1939). Wright de
senvolveu sua atuação tambem nas 
paisagens, desde os desertos do 
Arizona (onde construiu sua pró
pria casa e a comunidade-escola 
Taliesin-West), passando pela casa 
Pauson, em Fenix (1940), até a 
casa Sturgis (1939), nas montanhas 
de Los Angeles.

Estudando uma quantidade cada 
vez maior de temas geométricos e

estruturais, além das formas retan
gulares que caracterizam sua obra 
no primeiro quarto do século XX, 
W right fascinou-se também por 
plantas com base de ângulos de 60 
e 30 graus, círculos e espirais. Os 
ângulos apareceram pela primeira 
vez num projeto para o Hotel São 
Marcos no deserto do Arizona 
(1927). Círculo e espiral marcam 
as linhas do Museu Guggenheim

(1943/46). A versatilidade, no úl
timo decenio de sua carreira, obser- 
vou-se nos edifícios municipais 
para Marin Count (Califórnia), nos 
projetos de urbanismo para as ci
dades de Bagdá, Pittsburgh e M adi
son (Wisconsin) e nos arranha-céus 
de Mile High.

Após a Segunda Guerra, produ 
ziu-se na Europa uma revaloriza
ção da obra de Wright. Bruno Zevi, 
em 1946, com sèu livro Em Dire
ção a uma Arquitetura Orgânica, 
levou muitos arquitetos italianos a 
adotarem alguns pressupostos or- 
ganicistas. Na História da Arquite
tura Moderna (1951), Zevi dedi
cou-se em parte à tentativa de 
precisar e demonstrar a importân
cia que, desde 1910, a arquitetura 
de Wright teve sobre os europeus, 
assinalavel nos holandeses Hendrik 
Petrus Berlage (1856-1934) e Wil
lem Marinus Dudok (1884- ); 
na maior parte dos casos, no en
tanto, essa influência é mais estilís
tica que estrutural: imitou-se sobre
tudo sua predileção pelo material 
tosco à vista, e suas plantas de base 
60 e 30 graus.

Wright publicou vários livros; 
entre eles, M odem Architeture 
(1931), em que_ se bateu por uma 
arquitetura orgânica, que se contra
punha à de formas rígidas, mecâni
cas e padronizadas, A n  Organic 
Architeture: the Architeture o f  De
mocracy (1935), Broadacre City 
(1935) e When Democracy Builds 
(1945).

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; 
Organicista, Arquitetura.

Embora varsátil, rejeitou o "estilo in ternacional"; opondo-se à rigidez e à 
uniform idade que o m arcavam . (Casa de H ickox, Illinois, 1900 .)
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No século IX, o rajá indiano Ba 
lhait, entediado, pediu a Sissa, um 
brâmane de sua corte, que criasse, 
para distrai-lo, um jogo que refle
tisse simultaneamente seu conheci
mento, prudência, empenho, imagi
nação e ousadia. Sissa trouxe-lhe 
um tabuleiro sobre o qual se mo
viam peças representando dois 
exércitos antagonicos equipados 
com carros, cavalos, elefantes e 
soldados, comandados por um rei 
e seu vizir.

Essa é a mais famosa das lendas 
sobre a origem do xadrez. E Do- 
nald M. Lidell, em seu livro Chess- 
men (1937), concluiu que o jogo 
surgiu há mais de 2 000 anos, jus
tamente a partir da composição do 
exército em luta no tabuleiro da fá
bula,

A invenção do xadrez foi também 
atribuída aos egípcios, ‘gregos, ro
manos, babilônios, judeus, chine
ses, árabes, araucânios, irlandeses, 
gauleses e persas. N. Bland, em 
Xadrez Persa (1850), defende se
rem estes últimos os verdadeiros 
criadores do jogo, que teria, depois, 
chegado à índia. Em 1783, o orien- 
talista inglês William Jones 
(1746-1794) afirmou que, no In 
dustão, o xadrez já  era praticado, 
sob o nome de "chaturanga ", antes 
que os poetas persas e hindus falas
sem do jogo em seus versos. A pa
lavra sofreu sucessivas alterações 
em cada região por onde passava, 
tornando-se chatrang e shalranj. O 
termo “chaturanga’, em sânscrito, 
denomina os elefantes, cavalos, 
carros e soldados, as quatro angas 
do exército industânico.

As andanças do “jogo dos reis”

O xadrez passou pela Ásia e pelo 
norte da África antes de ser intro
duzido na Europa (século X), e os 
primeiros povos ocidentais a co- 
nhecê-lo teriam sido os espanhóis 
(através dos mouros), os italianos 
(por intermédio dos bizantinos) e, 
mais tarde, os escandinavos e os in
gleses.

Na Europa, o jogo despertou um 
interesse frenético. Em 1561, o pa
dre espanhol Ruy Lopez de Segura, 
criador de uma abertura (seqüencia 
de movimentos iniciais) original 
cuja validade ch egou  a te  o secu lo  
X X, tornou-se o maior jogador da 
época. Na Itália, hábeis enxadristas

também se destacaram; foi o caso 
de Paolo Boi e Gioachino Greco. 
No século XVIII, a França con
quistou a supremacia do xadrez 
com François André Danican, dito 
Philidor (1726-1795), um dos 
maiores jogadores de todos os tem
pos. Na ocasião, embora não exis
tisse uma federação mundial que 
regulamentasse o xadrez, havia 
uma espécie de campeonato mun
dial, realizado através do direito de 
o melhor jogador escolher seu ad
versário. Com a morte de Philidor, 
sucederam-se os franceses Descha- 
peles (campeão entre 1815 e 1820) 
e La Bourdonnais (1820/40); o in
glês Staunton (1843/51); o alemão 
Andersen (1851/58); e o americano 
Morphy (1858/62). O campeonato 
foi oficializado em 1866. À partir 
dessa data, os vencedores foram 
Steinitzs, austríaco radicado nos 
Estados Unidos (1866/94); Lasker, 
alemão (1894/1921); Capablanca, 
cubano (1921/27); Alekhine, so
viético naturalizado francês 

1927/35); e Euwe, holandês 
1935/37). Em 1937, Alekhine re

cuperou e manteve a supremacia 
ate 1946, data de sua morte. Com 
a vacância do título, a FID E(Fédé- 
ration Internationale des Echecs) 
organizou um torneio entre os 
grandes mestres, do qual se sagrou 
campeão o soviético Botvimk, per
manecendo nessa condição até
1957, quando perdeu o título para 
Smyslov, também soviético. Botvi- 
nik recuperou a supremacia em
1958, e perdeu-a para seu compa

triota Tahi em 1960, tornando a re- 
conquistá-la em 1961, para ser de
finitivamente alijado, em 1962, por 
Petrosian, outro soviético. Em
1969, Spassky, seu compatriota, 
derrotou-o mas perdeu o título para 
o americano Fischer, em 1972. Fis- 
cher. por sua vez, manteve o título 
até 1975, perdendo-o para o russo 
Anatoly Karpov.

Um desafio inesgotável

No chaturanga, o objetivo de 
ambos os contendores era aplicar o 
shah mat ou morte ao rei adversá
rio. Do som original, resta, por 
exemplo, seu nome em inglês: 
chess. As peças também se adapta
ram. O fa rz  ou fir z , o vizir, conse
lheiro ou ministro do rei, latini
zado, transformou-se em farzia  ou 
fercia, que os franceses alteraram 
para fierce  ou fierge  e depois vierge 
(“virgem”). Estava criada a dama 
do xadrez moderno, cujos movi
mentos, limitados inicialmente, fo
ram aumentados pelos enxadristas 
europeus por volta do século XV. 
Os elefantes (alephind, em hindu) 
transformaram-se em al-fil, em 
árabe; em alifiere, em italiano; e 
em fo i  ou Jou (“ louco”, “bobo-da- 
corte”), em francês. De alferes para 
louco e daí para o bispo do xadrez 
em língua portuguesa e inglesa, não 
há explicação satisfatória. As tor
res modernas vieram de rokh, “ um 
soldado”, em persa.

O jogo se encerra quando um 
dos reis está irremediavelmente

perdido — é o chamado “xeque- 
mate” .

No xadrez moderno, o jogo é 
disputado em um tabuleiro qua
drado de 64 casas, com oito de 
cada lado, onde se movimentam 
dois exércitos.—  um branco e um 
preto — , cada um composto por 
um rei, uma dama, dois bispos, 
dois cavalos, duas torres e oito 
peões. Cada peça “caminha” sobre 
o campo de luta de uma maneira 
diferente, a ponto de, após o pri
meiro lance, poder produzir-se qua
trocentas posições diferentes; após 
os quatro lances iniciais, o número 
eleva-se a 318 970 564 000. No dé
cimo lance, a possibilidade é de 
169 518 829 100 544 mil bilhões. 
Se um computador pudesse “ pen
sar” todas as possibilidades com
preendidas pelos 25 lances iniciais 
de uma partida de xadrez, numa ve
locidade de 1 milhão de lances por 
segundo, necessitaria de 1069 se
gundos para efetuar os cálculos. 
Desde o surgimento do sistema so
lar, há cerca de 4,5 milhões de 
anos, transcorreram aproximada
mente 1 0 '8 segundos, o suficiente 
para o computador chegar apenas 
ao nono lance. Assim, o xadrez de
pende muito mais de cálculo sele
tivo e decisão arriscada — qualida
des reservadas ao cérebro humano
—  que da memória.

VEJA TAM BÉM : Jogos, Teoria 
dos.

Fischer m anteve o títu lo  de campeão mundial até 1 9 7 5 , ano em  que o perdeu para o russo Anatoly Karpov.
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Xangai é o principal porto da China e grande centro industrial. A produção de géneros alimentícios faz dela uma cidade quase auto-suficiente

Xangai

Antiga aldeia de*pescadores, si
tuada as margens do rio Wangpô, 
perto da desembocadura do Yang- 
tsé, Xangai começou a crescer 
quando seu porto se transformou 
em um movimentado entreposto 
comercial (século X). Em meados 
do século X IX , Xangai conheceu 
uma fase de grande expansão eco
nômica. Mediante o Tratado de 
Nanquim (1842), a cidade tor
nou-se um dos cinco portos chine
ses abertos ao comércio exterior. 
Essa condição foi imposta pela In
glaterra, depois de sua vitória na 
guerra do ópio (1840).

Tendo a Inglaterra obtido uma 
concessão em Xangai em 1842^ a 
França conseguiu privilégio idên
tico, estabelecendo sua área de in
fluência na cidade em 1849. Em 
1863, Estados Unidos e Inglaterra 
organizaram a Concessão Interna
cional de Xangai, sob a forma de 
enclave colonial inteiramente autô
nomo. Foi a partir dessa época que 
começaram a surgir, em tomo do 
antigo núcleo urbano, bairros de 
concepção ocidental, nos guais os 
estrangeiros gozavam do direito de 
extraterritorialidade, enquanto os 
próprios chineses eram muitas ve
zes impedidos de transitar. (No 
portão do parque central chegou a 
ser afixado um aviso proibindo a 
entrada de cães e de chineses.) De
corridas algumas décadas, Xangai 
tornou-se uma metrópole cosmopo
lita e moderna.

Na área internacionalizada con- 
centravam-se grandes bancos, em

presas comerciais e indústrias. E o 
porto movimentava imensa quanti
dade de mercadorias.

Simultaneamente, Xangai trans
formava-se em um fantástico cen
tro de diversões: o jogo, a prostitui
ção* e o tráfico de ópio eram 
praticados livremente. O ressenti
mento da população chinesa origi
nou diversas insurreições pronta
mente sufocadas.

Com a vitória da Revolução de 
1949, liderada por Mao* Tse-tung, 
os vestígios do passado colonial 
começaram a ser varridos da vida 
nacional. A prostituição foi erradi
cada mediante a reeducação das 
mulheres; as casas de jogo, proibi
das de funcionar; e o trafico de 
ópio, desarticulado. E foi essa ci
dade, reabilitada e austera, que 
Mao escolheu, em 1965, para lan
çar as bases da Revolução Cultu
ral, que renovaria as estruturas do 
Partido Comunista chinês e con
vulsionaria a vida do país.

Uma porta para o mundo

Com seus 10,8 milhões de habi
tantes (1970), Xangai * forma o 
maior aglomerado urbano da 
China e um dos maiores do mundo. 
O município ocupa uma área de 
5 800 quilômetros quadrados, na 
província de Kiangsu. Ao lado de 
Pequim e Tientsin, é um dos três 
municípios chineses subordinados 
diretamente ao governo central, 
não dependendo em nada da auto
ridade provincial.

A área urbana compreende duas 
partes nitidamente diferenciadas: a 
Cidade Velha e a antiga Zona In
ternacional, situada aó norte do 
rio, onde concentra-se grande parte
dos estabelecimentos comerciais e 
os principais hotéis.

Depois de 1949, o governo resol
veu efetuar em Xangai algumas re
formas urbanísticas, incluindo a 
construção de pontes sobre o 
Wangpo, de parques e jardins pú
blicos, e de amplas avenidas. Uma 
extensa rede ferroviária, rodoviária 
e aérea liga a cidade aos demais 
centros urbanos.

Graças a sua localização, Xan
gai é a principal porta de comuni
cação da China com o resto do 
mundo e o maior centro portuário, 
com intenso intercâmbio nacional e 
internacional. Destacado centro 
educacional e cultural, possui algu
mas universidades, entre elas desta
cando-se as de Futan e Tung-chi, e 
diversas instituições científicas des
tinadas a pesquisas astronômicas, 
meteorológicas e tecnológicas, 
além de um observatório para o es
tudo do magnetismo terrestre, bi
bliotecas, museus.

Até a Revolução Cultural, a ad
ministração da cidade esteve a 
careo de um prefeito, onze vice- 
prefeitos, um Conselho Popular 
Municipal (44 membros) e um 
Congresso Popular (737 represen
tantes), passando, depois, a ser 
exercida pelos conselhos de tríplice 
união (compostos por antigos ad
ministradores, jovens quadros re
volucionários e representantes do 
exército), subordinados a uma co
missão designada pelo governo 
central.

Sujeita ao regime climático das 
monções, característico da costa 
leste da China, a cidade registra 
elevados índices pluviométricos na 
primavera e no verão, com uma 
média de precipitação anual da or
dem de 1 140 milímetros. Durante 
o inverno, são freqüentes os ciclo
nes, seguidos de tempestades que
descem pelo vale do Yangtsé. O ve-

rão é quente e úmido, com tempe
raturas de cerca de 32° C no pe
ríodo de chuvas (julho-agosto), 
podendo chegar a 37° C. Durante 
o inverno, frio e seco, a tempera
tura desce a -10° C.

A diversificação da economia
Maior centro industrial e comer

cial da China, Xangai expandiu-se 
intensamente a partir de 1949, com 
a implantação e ampliação de di
versos núcleos fabris na área do 
município. Esse surto de moderni
zação operou uma acentuada mo
dificação no setor secundário da 
economia, reequilibrando as dispa
ridades geradas pelo predomínio 
das industrias leves e diversifi
cando o parque manufatureiro, que 
passou, assim, a produzir uma va
riada gama de bens.

Xangai envia para o resto da 
China e exporta para outros países 
máquinas operatrizes, caminhõeL 
tratores, automóveis, bicicletas, na
vios, aparelhos da alta precisão, re
lógios, rádios, máquinas de cos
tura, produtos de plástico, etc. 
Ganhou especial destaque, tam
bém, o setor eletro-eletrônico. A 
tradicional indústria têxtil produz 
sobretudo tecidos de algodao, lã, 
seda e fios sintéticos.

Paralelamente ao impulso indus
trial, especial atenção tem sido de
dicada a agricultura das zonas pe
riféricas. A produção alimentar 
desenvolveu-se a ponto de tomar a 
cidade praticamente auto-sufi
ciente.

VEJA TAMBÉM: China; China,
Economia da; China, História da: 
Pequim.
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Considerada por algum  tem po um a simples técnica de reprodução, a xilogravura desenvolveu-se com o arte autônom a a partir do século X IX . Retomou-se 
desse modo a tradição da gravura alem ã (à direita: "Os Cavaleiros do A pocalipse", de Diirer) e da escola japonesa (em baixo: estam pa de Hokusai).

Xilogravura

Xilogravura é a “ arte de recortar 
num bloco de madeira o desenho 
traçado sobre sua face, a fim de 
que cada traço desse desenho, 
posto em relevo pela faca ou buril 
do gravador, possa vir a ser repro
duzido no papel quando a superfí
cie da madeira for untada com 
tinta de impressão”. Especifica
mente a xilogravura é a técnica de 
reprodução em estampa de um de
senho calcado em relevo numa ma
deira —  a matriz. No entanto, o 
termo “xilogravura” aplica-se tam 
bém à própria estampa.

A primeira exigência da xilogra
vura é que a madeira ofereça uma 
superfície compacta e resistente.

A incisão, como técnica, já  era 
conhecida dos egípcios e mesopotâ- 
micos, que a empregavam em bai 
xos-relevos e selos. Nos séculos V 
e VI, os copias praticavam-na em 
madeira, com a qual estampavam 
tecidos.

Entre os chineses, a xilogravura 
alcançou alto grau de expressão 
sob a dinastia Sung (960/1280), 
com  a reprodução de imagens de

Buda*. A técnica, de caráter eli
tista, era usada exclusivamente nos 
mosteiros, servindo à religião. Da 
China, ela passou ao Japão, no sé
culo XVII, e desenvolveu-se sobre
tudo na escola Ukiyo-é, nos séculos 
XVIII e XIX.

A xilogravura no Ocidente

Nos países ocidentais, a xilogra
vura foi adotada inicialmente na 
Itália, por volta do século XIV, 
para estampar tecidos e reproduzir 
mapas e cartas de baralhos. No 
museu de Basiléia encontra-se a 
mais antiga peça conhecida, a tela 
Stampata di Sion, do século XIV.

A exemplo da China, os mostei
ros europeus apossaram-se da téc
nica, e sua difusão se fez de forma 
eminentemente religiosa. Edições 
populares da Bíblia, folhetos de 
piedade, imagens de santos, tudo, 
enfim, era gravado e impresso nos 
conventos.

No século XV, a abundância de 
papel favoreceu sua maior difusão: 
dessa forma, almanaques, progra
mas de festa, anúncios de teatro e 
calendários eram feitos em xilogra
vura. A arte assumiu então uma 
posição autônoma, ao lado da pin
tura e do desenho*, com a intro
dução de diferentes processos na 
obtenção de efeitos, aproximando
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cada vez mais a gravura* da pin
tura.

Albrecht Dürer* pasáou a tratar 
a incisão na madeira não mais 
como um fa c  simile do desenho, 
mas como uma interpretação dele. 
Suas obras xilogravadas revelam 
enorme habilidade em reproduzir 
os sombreados.

Cranach*, dito “o Velho”, de
senvolveu a técnica, que antes dele 
usava uma única matriz e uma 
única cor. Empregou duas matri
zes, com dois tons da mesma cor.

A incisão do desenho principal 
era feita em uma das matrizes, e a 
outra servia para imprimir o fundo. 
Esse método logo foi introduzido 
na Itália, juntamente com a técnica 
do chiaroscuro, que consistiu no 
emprego de três ou quatro matrizes 
para imprimir diferentes tons da 
mesma cor. O desenho era gravado 
parcialmente em cada matriz, de 
maneira que, na impressão, alguns 
tons se sobrepunham a outros para 
compor o desenho final.

No século XVI, a xilogravura

fiassou a se valer também da água- 
orte e do buril, que se prestavam 

ainda melhor à reprodução dos es
fumados dos quadros a oleo.

Novo e grande impulso a essa 
arte foi dado no seculo XVIII, 
quando Zanzetti, usando o chiaros
curo, reproduziu em madeira 120 
composições de Parmigianino* e 
Rafael*. Entre 1771 e 1775, a So
ciedade de Belas-Artes de Londres 
promoveu um concurso de xilogra
vura. Bewick (1753-1828) o pre
miado, empregava a madeira de 
topo, uma fatia do tronco cortada 
transversalmente (antes era utili
zada cortada ao longo da altura da 
árvore: madeira a fio).

O uso de uma única matriz para 
cada cor foi outra inovação, tal 
como é feito na impressão*.

As amplas possibilidades

De 1860 a 1870, surgiram na in- 
glaterra inúmeros periodicos ilus
trados com xilogravuras. Na Ale
manha, criaram-se cursos especiais 
e na  França, em 1895, Jarry* fun
dou a revista L Jmagier, que conti
nha gravações de artistas como 
Gauguin*.

No século XIX , foi redescoberta 
pela Europa a gravura japonesa, 
com suas xilogravuras policroma- 
das de grande delicadeza, sobre
tudo as da  escola Ukiyo-é, que re
presentam as chamadas “cenas da 
vida flutuante”. São muito expres
sivas dessa corrente as mulheres re
tratadas por Utamaro (1753-1806). 
O Expressionismo* exploraria in
tensamente as possibilidades da xi
logravura, que, acompanhando as 
novas tendências artísticas, como o 
Surrealismo* e o Abstracionismo*, 
e menos praticada do que a gravura 
em pedra ou metal, ainda serve a 
artistas contemporâneos.

No Brasil, entre outros, desta- 
cam-se Osvaldo Goeldi 
(1895-1961), Livio Abramo 
(1903- ), Marcelo Grassmann 
(1925- ) e Maria Bonomi 
(1935- ).

Devido à limitação da tiragem a 
que se presta a matriz em madeira, 
praticamente só pode ser utilizada 
em livros ou periodicos de mercado 
bastante restrito. Mas pela possibi
lidade que tem de ser empregada 
com materiais e equipamentos sim
ples, é amplamente utilizada, prin
cipalmente no nordeste brasileiro, 
para ilustrar folhetos da literatura 
de cordel*.

VEJA TAM BÉM : Desenho; Gra
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Xintoísmo

O termo sino-japonês xintô  
(“caminho dos deuses”) foi cu
nhado por volta do século VI para 
distinguir as tradicionais crenças 
da religião búdica.

A princípio, o xintoísmo abran
gia elementos míticos e mágicos, 
tendo como componentes essen
ciais a divinização da natureza e o 
culto dos antepassados; caracteri
zava-se pela inexistência de credos 
e rituais elaborados. Posterior
mente, por influência de elementos 
culturais estrangeiros, essa religião 
sistematizou suas crenças e criou 
uma organização hierárquica pró-

pria. Seus múltiplos credos amalga
maram-se num sincretismo que en
volveu principalmente o confu- 
cionismo* e o budismo*, ca
racterizando-se pela compatibili
dade com outros tipos de sentimen
tos religiosos.

Religião animista, o xintoísmo 
povoava todos os acidentes natu
rais do Japão antigo com as deida
des chamadas kam i — vocábulo 
que, segundo alguns autores, signi
fica “o que está acima”. Desse 
modo, cada estrela, montanha, re
gato, arbusto, ou animal era enten
dido como provável refúgio de um 
kami. Entre os animais venerados, 
que variavam de região para re
gião, a raposa desempenhou papel 
de particular importancia. Conce
bido, a princípio, como alimento 
do mensageiro divino, esse animal 
transformou-se, mais tarde, numaA xilogravura é am plam ente utilizada por artistas populares brasileiros.
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verdadeira deidade. O mesmo ocor
reu com o Sol: de entidade origina
riamente responsável pelas boas 
colheitas, passou a ser encarado 
como a encarnação e o ascendente 
divino do imperador.

Os espíritos que habitavam a na
tureza, quando irados, eram capa
zes de assolar as aldeias com toda 
sorte de infortúnios. Nesse con
texto, as mais importantes práticas 
religiosas tinham por objetivo apla
car a fúria dos deuses e obter sua 
ajuda para os empreendimentos co
letivos. As cerimônias eram reali
zadas em plena natureza: em cada 
ocasião, um crente comum era de
signado por sorteio para dirigir as 
orações.

Alguns resquícios do culto pri
mitivo podem ainda ser observados 
em certas aldeias japonesas, cujos 
rituais, em forma de festas ao ar li
vre, são realizados nos bosques ou 
no sopé das montanhas, morada 
dos kami. A sistematização do xin
toísmo se fez a partir de obras 
como o K ojiki e o Nihonja, que 
narram a história primitiva do Ja 
pão —  único país de origem divina
— mesclada a elementos míticos e 
religiosos. Segundo essa lenda, ter
ras, ilhas, mares, rios, montanhas e

árvores foram criados pelo deus 
Izanagui —  céu —  e pela deusa 
Izanami —  terra. Depois de gerar 
o fogo, Izanami morreu e os deuses 
se separaram, tendo Izanagui su
bido a sua morada celestial e Iza- 
nami permanecido como divindade 
do jnundo inferior.

É muito difícil distinguir os 
elementos pertencentes ao xin
toísmo primitivo daqueles que fo
ram por ele assimilados das reli
giões da índia* e da China, uma 
vez que tanto as diversas formas 
assumidas pela religião na atuali
dade, quanto os registros escritos a 
seu respeito são todos posteriores à 
influência chinesa.

Santuários e sectários

Desde a restauração Meiii, em 
1868, até a Segunda* Guerra 
Mundial, o xintoísmo tem desem
penhado importante papel na vida 
política do Japão. Convertido em 
religião oficial, confundiu-se com o 
próprio Estado e com a pessoa do 
imperador, que era o sacerdote su
premo. Nesse “puro xintô”, como 
passou a ser designado, realiza- 
va-se o culto em santuários, locais 
tradicionais de visitação, onde os

sacerdotes faziam suas orações, 
implorando aos deuses prosperi
dade e proteção para o pais, sobre
tudo durante a guerra. A partir de 
1945, quando o “ xintô dos santuá
rios” escapou ao controle adminis
trativo do governo, sendo posto em 
pé de igualdade com as demais 
crenças, a atividade religiosa, sem 
perder o caráter de fé nacional, tem 
dado relevo à necessidade de desen
volvimento pacífico do país.

Além do xintoísmo dos santuá
rios (Jinja Shinto), existem numero
sas seitas menores, destacando-se 
as treze caudatárias do xintoísmo 
“sectário” (Shuha): Shinto Hon- 
kioku  (também chamada Shinto 
K io  ou Doutrina xintô), Shinri Kio  
(Doutrina da Razão Divina), 
Taisha K io  (Doutrina do Grande 
Santuário), Shusei Ha (Sociedade 
para Aperfeiçoamento e Consoli
dação), Taisei K io  (Doutrina da 
Grande Realização), Jikkio Kio  
(Doutrina da Conduta Prática), 

•'Fuso K io  (de Fuso, nome poético 
do Japão), M itake K io  (Doutrina 
da Grande Montanha), Shinshu 
K io  (Doutrina do Ensinamento Di
vino), M isogui K io  (Doutrina Puri
ficadora), K urozum i K io  (oriunda 
do nome do fundador, Kurozumi

Munetada). Kondo Kio  (Doutrina 
da Glória de Deus Unificador), e 
Tem i K io  (Doutrina da Razão Ce
lestial).

A maioria dessas seitas origi
nou-se de movimentos doutrinários 
surgidos durante o período Meiji 
(1868/1912), e suas divergências 
são, por vezes, bastante profundas, 
abrangendo aspectos dos ritos e até 
mesmo posição doutrinária. Algu
mas delas preservam a adoração de 
m ontanhas; outras revivem certos 
ritos de purificação; e não faltam 
aquelas que revelam claramente a 
influência do confucionismo.

As diversas seitas modernas — 
inclusive o xintô dos santuários —  
têm manifestado tendências pan- 
teístas ou monoteístas, passando a 
considerar as divindades como me
ros atributos de uma essência espi
ritual.

O “xintô dos santuários” con
tava, em 1967, com cerca de 55 mi
lhões de adeptos; as “treze seitas” ,
10 milhões; e as demais, 12 mi
lhões.

VEJA TAM BÉM : Japão; Oriental, 
Filosofia: Seitas.

As festas religiosas, os objetos de culto c os santuários integrados na natureza estabelecem  a diária comunicação com  o mundo das divindades.
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Zâmbia

1

Zâm bia é o terceiro produtor de cobre do mundo, e o pais mais urbanizado do centro-sul africano. M as. apesar 
de seus recursos, a herança colonial e pressões políticas tê m  dificultado o desenvolvim ento econômico.

S U M Á R IO

Superfície: 7 52  6 1 4  km 2 
Localização: centro-sul da África 
Limites: República Democrática do 

Congo (Zaire) (N); Tanzânia (NE); 
Rodésia e Botswana (S); Moçam
bique e Malawi (L) e Angola (0) 

População: 4  0 5 6  9 9 5  hab.
Cidades principais:

Lusaka (cap. 347 9 0 0  hab.): Kitwe 
(2 90  100  hab.); Nodola (201 3 0 0  
hab.); Chingola (181 5 0 0  hab.); 
Mufulira '(1 59  786)

Idiom a: inglês, dialetos bantos 
Religião: cristianismo (80%  da popu

lação), islamismo, hinduísmo e 
cultos animistas 

Aeroporto principal: City Airport 
(Lusaka)

Rodovias: 34  128 km 
Ferrovias: 1 5 0 4  km 
Unidade m onetária: kwacha

Até meados do século XIX , o 
território de Zâmbia era pratica
mente desconhecido pelos euro
peus. Em 1851, o explorador inglês 
David Livingstone* subiu ate o 
curso superior do rio Zambeze e 
quatro ànos depois descobriu as ca
taratas Vitória.

Em 1855, após a Conferência de 
Berlim, na aual foi definida a “par
tilha” da África, a Inglaterra deci
diu apressar a exploração da re
gião, ambicionada também por 
Portugal e pela Alemanha.

A tarefa foi bastante facilitada 
pela iniciativa de Cecil Rhodes*, 
proprietá/io da Companhia Britâ
nica da África do Sul, empresa que 
administrou o território até 1924, 
ano em que se tornou protetorado 
inglês. Nessa época começava tam 
bém a exploração do rico cinturão 
de cobre (faixa fronteiriça com o 
Zaire), cujo controle a companhia 
de Rhodes monopolizou até a inde
pendência.

A participação dos zambianos 
na vida da colonia assumiu impor
tância decisiva após a fundação do 
Partido Unido da Independência 
Nacional, liderado por Kenneth

Kaunda (1924- ), e do Con
gresso Nacional Áfricano, de 
Harry Nkumbula (1916- ). Em 
1962, as duas agremiações con
quistaram a maioria no Conselho 
Legislativo. Em 1964, concreti
zou-se a independência, elegen
do-se Kaunda como presidente, 
cargo no qual permanece, pos
suindo, de acordo com a constitui
ção de 1973, poderes ilimitados. 
Ápesar do bloqueio a que foi sub
metido por seu§ vizinhos racistas, 
(Moçambique, África do Sul e Ro
désia), o país tem conseguido evitar 
maiores conflitos.

A maioria da população atual é 
constituída por tribos bantos. Os 
brancos somavam 58 000 em 1972. 
Zâmbia é o país mais urbanizado 
do centro-sul africano.

O território zambiano forma 
uma sucessão de planaltos de 1 200 
metros de altitude média, sulcados 
pelo curso do Zambeze e seus 
afluentes. A leste, ergue-se a cordi
lheira de Muchinga, cujo ponto cul
minante atinge 1 795 metros.

O rio Zambeze descreve um

curso de 2 600 quilômetros (desde 
os planaltos de Angola até o litoral 
de Moçambique) e sua bacia e a de 
seus afluentes banham dois terços 
do pais.

Ô clima, amenizado pela elevada 
altitude do país, possuicaractensti- 
cas tropicais, com três estações: 
fria e seca (maio/iunho); quente e 
seca (agosto/outubro) e quente e 
chuvosa (novembro/abril). Selvas 
densas estendem-se ao longo dos 
rios e nos planaltos predominam as 
savanas.

Cobre, 
riqueza nacional

A mineração do cobre é a ativi
dade econômica mais importante 
do país, respondendo (em 1972) 
por mais de 40% do Produto Na
cional Bruto, 95% das exportações 
e 60% da Receita ofi
cial. A extração alcançou seu 
ponto mais alto — 610 112 ton em
1970, valendo a Zâmbia o terceiro 
lugar na produção mundial.

A atividade agrícola desenvol

ve-se em cerca de uma centena de 
grandes fazendas (a maioria de eu
ropeus), em um número crescente 
de propriedades de agricultores na
tivos e nas terras mais pobres, onde 
uma grande massa deaica-se a cul
turas de subsistência. Segundo esti
mativas da FAO, em 1971 os prin
cipais produtos apresentaram as 
seguintes colheitas: milho, 750 000 
toneladas; milhete e sorgo, 
250 000; batata, 3 000. A safra de 
cana-de-açúcar, no mesmo ano, 
atingiu 322 000 toneladas; a de 
amendoim, 103 000; e a de fumo, 
6 500; cultivam-se, ainda, a man
dioca e o algodão.

A partir da independência, a ati
vidade industrial tem-se expandido 
na proporção de 20% ao ano. A fa- 
bricaçao de açúcar, em 1970, tota
lizou 40 000 toneladas; foram pro
duzidas também 377 000 toneladas 
de cimento e 15 000 de ácido sulfú- 
rico.

VEJA TA M BÉM :África.
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Porfirio Díaz (esq.) governou o país por 3 4  anos e foi afastado em  1911 na revolta fom entada por M adero.
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Zapata

Porfirio Díaz* assumiu a presi
dência do México em 1876; aproxi
madamente um ano depois nascia, 
em Anenecuilco, Emiliano Zapata, 
filho de um casal de camponeses do 
Estado de Morelos. Passou grande 
parte de sua vida entre pessoas que 
eram submetidas à exploraçao, 
obrigadas a trabalhar em regime de 
semi-servidão — situação compar
tilhada pela maioria dos campone
ses, desde a conquista do México 
pelos espanhóis. Na ocasião, o país 
constituía o Vice-Reinado da Nova 
Espanha e estava dividido em gran
des áreas —  as encomiendas — , 
com pouquíssimos proprietários. A 
distribuição desigual das terras foi 
sempre o principal motivo das re
voltas dos nativos contra seus do
minadores.

A situação melhorou no governo 
de Benito Juárez* —  que, na Cons
tituição de 1857, entre outras refor
mas, proibiu ao clero (que era o 
maior latifundiário) a posse de 
grandes propriedades não-trabalha- 
das — , mas acabou agravando-se 
no governo de Porfirio Díaz.

A paz de Don Porfirio

Com base no slogan “Sufrágio 
efetivo; abaixo a reeleição”, Díaz 
foi eleito. Reeleito oito vezes, go
vernou o México durante 34 anos.

Ele propiciou um longo período 
de estabilidade ao país. No meio do 
século anterior, os governos não Emiliano Zapata foi o líder do sul do M éxico na grande rebelião civil.

duravam mais de um ano, e o Mé
xico só era conhecido por seus ban
didos e suas dívidas.

Díaz transformou os bandidos 
em "guardas rurales", a polícia 
montada. Ganhavam bons salários, 
belos cavalos e uniformes adorna
dos de prata. Não tinham muitos 
escrúpulos em m atar, quando rece
biam essa ordem, e isso ajudou o 
governo a reprimir a oçosição. No 
plano econômico, o país conheceu 
um período de grande prosperidade 
(pelo menos de acordo com as es
tatísticas, que depois eram cuida
dosamente encadernadas e envia
das ao exterior). Os poucos 
quilômetros de estrada de ferro 
cresceram para mais de 20 000; o 
comércio exterior aumentou dez 
vezes; as exportações diversifica
ram-se e a indústria nacional de
senvolveu-se. Em 1905, o país pôde 
adotar o padrão-ouro, o que lhe 
emprestou respeitabilidade finan
ceira definitiva. Cinco anos depois, 
conseguiu um financiamento com 
4% de juros e um desconto de ape
nas 3% (em 1890, Díaz fora obri
gado a pagar juros de 6% com 35% 
de descontos para conseguir um 
empréstimo).

Os eventuais opositores eram 
manipulados de tal maneira que 
acabavam antagonizando-se entre 
si. Se os chefes provinciais se tor
navam muito populares, eram logo 
transferidos para cargos que ofere
ciam menos “tentações”. Quando 
era necessário, Díaz sabia como in
centivar conflitos internos (ati
rando soldados contra civis, por 
exemplo). E o próprio exército, que 
sempre representara uma ameaça 
aos dirigentes anteriores, acabou 
sendo reduzido à impotência polí
tica. A renda, que crescia constan
temente, permitiu a multiplicação 
do número de funcionários públi
cos, sempre pagos em dia, de 
acordo com o seu eficiente iema 
"Pan o paio  ” (“ Pâo ou pau”). Aos 
intelectuais, tjdos como os princi
pais agitadores, Díaz abriu as alter
nativas políticas que a situação de 
paz e prosperidatle comportava. E 
a imprensa, quando se revelava in
conveniente, era comprada ou des
truída por “amigos do presidente” .

Díaz tinha tudo sob controle, de
monstrando conhecimento da si
tuação: “ Quanto mais filhos tem, 
melhor é o funcionário; ele teme a 
pobreza. As classes dirigentes tam 
bém a temem. Elas não temem a 
opressão nem se importam em ser 
subservientes” . Os estrangeiros não 
conseguiam entender como la paz 
de Don Porfirio era mantida. Ela se 
baseava na repressão.

O preço do progresso
Por trás dos números grandilo

qüentes das estatísticas existia um 
país mergulhado em profunda mi- 
stria. E havia ainda o problema 
dos estrangeiros. O envolvimento 
dos Estados Unidos na economia 
mexicana era tão grande que cor
riam boatos de que os norte-ameri
canos possuíam mais do país que 
os próprios mexicanos. E onde eles 
não estavam, havia os alemães, in
gleses, franceses ou espanhóis. 
Essa maciça presença estrangeira 
era explicável; para Díaz, os mexi
canos eram incapazes de gerar ri-
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O General Huerta aliou-se aos conservadores e assumiu o poder em  191 3 .

quezas. Assim, o investimento es
trangeiro deveria ser atraído para o 
México. Entretanto, o México re
presentava um grande risco para os 
investidores, e, dessa forma, ou o 
país oferecia altíssimos lucros, ou 
não se investia.

Díaz pretendia que o modelo de 
desenvolvimento dos estrangeiros 
servisse como bom exemplo e um 
alerta para os mexicanos. Só que 
ninguém conseguia enxergar as 
“boas intenções do ditador. Por 
outro lado, era muito difícil ima^i- 
ná-lo como um nacionalista: alem 
de favorecer os estrangeiros com 
inúmeras concessões, acabara diri
gindo uma campanha contra os 
índios e mestiços da população: 
“Ainda há muitos degenerados no 
México, um rebanho atacado pela 
pobreza ( . . . ) ,  uma raça sem inteli
gência, com seu sangue exausto, 
agonizando em silêncio sem nada 
deixar atrás de si, nem herdeiros 
para chorar sua partida” .

Díaz era mestiço, mas há muito 
tempo esquecera-se disso. O que 
lhe importava realmente era o po
der. Além de desconfiar dos jovens 
(a maioria de seus governadores e

ministros eram seus contemporâ
neos), ele não pretendia indicar su
cessores.

As estatísticas continuavam po
sitivas —  em dez anos,_ dobrou a 
produção de açúcar; só que, en
quanto isso, o Estado de Morelos, 
grande produtor dessa mercadoria, 
caía nas mãos de uns poucos e 
cruéis proprietários que, além de 
expulsarem os indígenas de suas 
terras para plantarem mais cana, 
obrigavam-nos a trabalhar no corte 
ou nas usinas. As vinte famílias 
que plantavam ju ta  no Yucatán uti
lizavam índios maias e iaquis como 
escravos.

No entanto, a situação estava 
sob controle —  poucas informa
ções sobre essas explorações che
gavam à Cidade ao México, e 
muito menos ao exterior. Às vezes, 
havia sinais de descontentamento e 
revolta, mas Díaz sabia o que fa
zer: os grevistas, por exemplo, 
eram castigados com a morte.

O tigre indomável

Emiliano Zapata cresceu no 
meio da pobreza e da servidão,

O novo presidente passou a ser com batido pelos rebeldes de Pancho V illa  (esq.). Emiliano Zapata (dir.), Venustiano Carranza e Álvaro Obregón.
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A luta dos cam poneses de Zapata (ala esquerda da revolução mexicana) visava sobretudo à reform a agrária.

compartilhando do sofrimento dos 
pais; assistindo em silêncio à morte 
pela fome e pela doença.

Já adulto, cansado de ver quase 
toda a população de Morelos so
frendo ininterruptamente, mais de 
uma vez manifestou-se contra o go
verno, pedindo que seu povo tivesse 
pelo menos o que comer.

Díaz tomou conhecimento das 
reivindicações daquele ousado 
camponês —  e mandou prendê-lo. 
Assim, Zapata ingressou nos 
meandros da política, dos quais só 
sairia morto.

As coisas talvez permanecessem 
inalteradas se não houvesse outros 
descontentes com o governo porfi- 
riano. Mas havia. Um deles, F ran
cisco Madero*, só esperava uma 
abertura —  que surgiu finalmente 
em 1908, quando, numa entrevista, 
Porfirio Diaz afirmou que permiti
ria a existência de um partido de 
oposição.

Madero criou-o. Suas idéias bá
sicas —  contidas em seu livro A  
Sucessão Presidencial — eram o 
voto livre de qualquer influência 
governamental, oposição à reelei
ção e à rejeição aos métodos não- 
legais. Ele não aprovava, por exem
plo, os violentos métodos 
empregados pelo líder do Partido 
Liberal, Ricardo Flores Magon, 
que, além de ter assimilado idéias 
anarquistas,participara de um con
flito em 1906.

Após a publicação do livro de 
Madero (1910), surgiu um governa
dor provincial “progressista” e po
pular, indicado pelo recém-criado 
Partido Democrático para disputar 
a vice-presidência. Mas o candi
dato, Reyes, recusou-se a desafiar 
Díaz.

Assim, Madero passou a ser o 
único oponente dos partidários do 
presidente, e, em suas viagens, con

seguiu inúmeros adeptos para seu 
Partido Anti-Reeleicionista.

Ele estava disposto a fazer um 
acordo com Díaz, mas o ditador re
cusou grosseiramente seu ofereci
mento. E, cada vez mais consciente 
da ameaça que representava o mo
vimento anti-reeleição, resolveu re- 
primi-lo duramente, utilizando to
dos os meios de que dispunha. 
Dessa forma, na campanha eleito
ral de 1910, dissolveu vários comí
cios do opositor e mandou pren- 
dê-lo. Libertado pouco depois, Ma

dero exilou-se nos Estados Unidos.
Fora do país, ele elaborou o cha

mado “Plano de San Luís Potosi”, 
onde apelava para a revolução ar
mada — agora considerada a 
única forma de investir contra 
Díaz, já  que os meios legais lhe ha
viam sido negados. E garantiu que 
restituiria às aldeias indígenas as 
terras ilegalmente tomadas pelos 
grandes proprietários. Embora suas 
promessas fossem modestas, seus 
planos atraíram para a revolução 
Emiliano Zapata — que se tornara

o líder dos camponeses do Estado 
de Morelos.

Quando Madero retornou do exí 
lio, em março de 1911, o conflito 
armado começou. A luta revolucio
nária tinha dois importantes cen
tros militares: no norte, no Estado 
Chihuahua, era financiada pela 
família de Madero, mas não tinha 
conteúdo social definido; no sul, 
Zapata comandava as ações, sem
pre em nome de sua idéia básica — 
a redistribuirão da terra.

A situaçao era incontrolável. 
Díaz descobria, tarde demais, que 
seu exército era impotente para 
conter uma revolução. Além disso, 
Madero contava com a ajuda do 
embaixador norte-americano 
Henry Lane Wilson, que reagia 
contra a preferência do ditador pe
los capitalistas britânicos. Assim, 
não demorou muito para que a 
grande comunidade americana que 
negociava no México chegasse à 
conclusão de que Díaz estava aca
bado. Aliás, não demorou muito 
para que o próprio Díaz chegasse 
a essa conclusão: a 25 de maio de 
1911, ele renunciou.

O governo ficou a cargo do con
servador La Barra, encarregado de 
convocar eleições; na ocasiao, M a
dero apresentaria sua candidatura.

Dois dias após a renúncia, Porfi
rio Díaz viajou para a França. Dei
xava uma triste lembrança e uma 
frase de desafio: “Madero libertou 
um tigre —  vamos ver se consegue 
domá-lo” .

A luta dos
sem-terras

“ Vocês não cjuerem pão. O que 
vocês querem é liberdade, porque 
com ela podem conseguir o pão”, 
repetia Madero ao povo mexicano, 
que o elegera presidente em novem
bro de 1911. Essa frase resumia 
sua posição democrática e idea
lista: ele acreditava que os indíge
nas deveriam ser capazes de se au
togovernarem.

Contudo, esse pensamento, diri
gido a um povo que vivera 34 anos 
sob a ditadura porfiriana, não se 
mostrou o mais adequado. Sem 
querer, Madero acabou criando 
uma cisão na política mexicana, e 
passou a ser atacado tanto pela di
reita como pela esquerda. Tudo 
nele era criticado: sua baixa esta
tura, seu vegetarianismo, sua ex
pressão bondosa.

Por outro lado, Madero deixou 
que o Exército Federal permane
cesse como uma força poderosa. E, 
ao invés de fazer com que os exér
citos revolucionários fossem um 
contrapeso às Forças Armadas ofi
ciais, preferiu dissolvê-los — prin
cipalmente o de Zapata, que estava 
se tomando a extrema esquerda da 
Revolução.

No entanto, Zapata continuava 
a lutar porque não acreditava que 
o novo governo efetuasse realmente 
a reforma agrária. Madero preten
dia devolver a terra ilegalmente to
mada aos indígenas, mas essa ati
tude não contentava _o líder 
camponês. Para ele, se não havia 
terra “ legal” para os que nada ti
nham, era preciso apoderar-se dos 
grandes domínios. Além disso, Za
pata estava irritado: o governo de
morava a cumprir as promessas, e

Quando Venustiano Carranza chegou ao poder, tratou da unificação e da 
estabilização da situação politica do pais. (M ural de González C am arena.)
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A Constituição de 1917  incorporou os ideais pelos quais Zapata morrera.

o revolucionário sentia-se enga
nado.

Os problemas de Madero au
mentavam. O General Huerta 
(1854-1916), em quem havia con
fiado, aliou-se ao embaixador Lane 
Wilson (agora contra o presidente 
e sua revolução, por terem causado 
danos à propriedade americana) e 
tornou-se um opositor de peso. 
Com a ajuda dos senadores conser
vadores, acabou obrigando o presi
dente a renunciar (1913), e assumiu 
o poder. (Madero seria assassinado 
logo depois.)

Com a nova ditadura, Pancho 
Villa* — que fugira para os Esta
dos Unidos quando Huerta man
dara fuzilá-lo — voltou ao México 
e juntou-se às forças de Carranza 
(1859-1920). Venustiano Carranza 
lutava em Coachuila; Álvaro Obre- 
gón (1880-1928) em Sonora; Za
pata nas montanhas do sul; e Pan
cho Villa em Chihuahua: todos 
contra Huerta.

Autonomeando-se “primeiro 
chefe do exército constitucional” , 
Carranza repudiava toda a idéia de 
uma tomada ilegal do governo; Za
pata e Villa, ao contrario, não ad
mitiam essa restrição. Zapata. não 
acreditava sequer que Carranza ti
vesse real interesse em distribuir a 
terra, além de vê-lo como um repre
sentante do governo local, que po
deria acabar com a hegemonia dos 
“homens do sul” em Morelos. Para 
Villa, Carranza era um indivíduo 
arrogante, “rodeado de políticos 
preocupados com seus próprios in
teresses e que assentou as bases de 
um governo mais despótico do que 
nunca” .

Mas havia críticas contra Villa 
e Z apata também. Embora comple
tamente abstêmio, Villa era meio 
vaqueiro e meio bandoleiro, emo
cional e impulsivo. Zapata era acu

sado de ser muito local em suas 
propostas, além de não possuir 
grande habilidade política. (More- 
los quase se transformou numa 
anarquia dominada pelos jovens 
generais revolucionários.)

Assim, não houve acordo entre 
Villa, Zapata e Carranza. E, no 
fim, foi o legalismo civil de C ar
ranza que saiu vencedor. Quando 
Alvaro Obregón entrou na Cidade 
do México e venceu Huerta, Car
ranza subiu ao poder. Em 1917, ele 
reuniu o Congresso que deu ao Mé
xico a Constituição mais moderna 
do mundo, na época.

Dois anos depois, no dia 10 de 
abril de 1919, Emiliano Zapata foi 
assassinado por um dos oficiais de 
Carranza.

Mas as sementes que o campo
nês lançara através do lema “terra 
e liberdade” já  haviam frutificado 
na Constituição de 1917. As modi
ficações inscritas eram uma síntese 
dos objetivos que haviam levado o 
México à revolução. Particular
mente aquela que abria caminho 
para a reforma agrária: todas as 
terras, águas e fontes de recursos 
naturais passariam a ser proprie
dade do Estado, só podendo ser ex
ploradas por particulares mediante 
concessão do governo.

No entanto esse item (e outros) 
não foi aplicado até 1934, por per
manentes conflitos internos. A par
tir da presidência de Lázaro Cárde- 
nas (1895-1970) teve início uma 
política mais nacionalista, quando, 
entre outras medidas, se procurou 
pôr em prática a reforma agrária 
pela qual lutara — e morrera — 
Emiliano Zapata.

VEJA TA M B É M : México; R e
form a  Agrária.

Zinco, 
Subgrupo do

O zinco faz parte do último sub
grupo dos elementos de transição
— zinco (Zn, Z =  30), cádmio 
(Cd, Z_ =  48) e mercúrio (Hg, Z = 
80). São todos elementos metálicos 
e seus números de oxidação são: 
Zn =  + 2 ,  Cd =  + 2  e Hg =  +  1. 
O zinco é um sólido branco azu
lado extremamente volátil; não 
ocorre na natureza no estado livre, 
mas como minérios, sendo o mais 
importante deles a blenda (sulfeto 
de zinco, ZnS); existe ainda na 
smithsonita (Z nC 03) e na zincita 
(ZnO). Foi descoberto em 1746 
pelo alemão Andreas Sigismund 
Marggraff (1709-1782), embora 
tambem se atribua sua identifica
ção a Paracelso*, no século XVI. 
No__ entanto, sua liga com cobre (o 
latão*) já  era conhecida e fabricada 
em época anterior a 400 a.C.

Como os outros elementos do 
subgrupo, o zinco funde a tempera
tura relativamente baixa: 419° C . 
É um metal mole, raramente utili
zado em sua forma pura. Quando 
aquecido, reduz a água a hidrogê
nio. Esse desprendimento de hidro
gênio é mais pronunciado em 
acido, sobretudo se o metal conti
ver impurezas como arsênio e anti- 
mônio, que servem de centros, onde 
o gás se desprende. Exposto ao ar, 
o zinco perde seu acentuado brilho 
metálico devido à formação de 
óxido ou carbonato, que recobrem
o metal com uma película branca.

Todos os seus compostos são in
colores e possuem numero de oxi
dação +  2. Em solução aquosa, so
frem hidrólise^ acidificando a 
solução. A adição de bases a solu
ções de seus sais provoca a forma
ção de um precipitado branco de 
hidróxido de zinco Zn (OH)2 que 
é anfótero; se a base estiver em ex
cesso, resulta o íon zincato Zn 
(OH)42~. Por isso, o zinco metálico 
e um redutor mais forte em bases 
do que em ácidos.

Um dos métodos de determina
ção de íons de zinco, muito usado 
em química analítica qualitativa, 
consiste em passar gás sulfídrico 
em soluções ácidas; forma-se sul
feto de zinco, branco, solúvel em 
soluções fortemente ácidas. Esta 
substância é empregada na fabrica
ção de telas fluorescentes, dada sua 
capacidade de converter a energia 
de um feixe de elétrons em luz visí
vel; quando impurificada com bis
muto, chumbo, cobre ou manganês, 
apresenta luminescência de diferen
tes cores.

Produção e emprego

Outras formas de ocorrência do 
zinco são: sulfeto duplo de ferro e 
zinco, carbonato, óxido e silicato. 
Os minerais silicatados são os de 
mais difícil tratamento, e de maior 
abundância no Brasil (região de 
Vazantes, Minas Gerais). Os con
centrados de minérios sulfetados
—  fonte mais importante —  apre
sentam de 50% a 60% de zinco.

Inicialmente, o concentrado de 
sulfeto é ustulado: o enxofre é quei
mado e forma-se óxido de zinco 
pela reação 2Z nS+  302—>2ZnO +  
2SOj. Essa operação é realizada 
em um forno de patamares, que 
consiste em uma serie de pratelei
ras circulares dispostas em tomo 
de um eixo vertical e dotado de um 
furo. Pás rotativas impelem o con
centrado em direção ao furo, obri
gando-o a cair de uma prateleira 
para outra. O sistema e fechado 
por uma carcaça cilíndrica e per
corrido por uma corrente de fumos 

uentes, ricos em ar, provenientes 
e maçaricos colocados na parte 

inferior do forno. Em contato com 
esses gases oxidantes, o concen
trado se aquece e se oxida.

Em seguida, nos processos piro- 
metalúrgicos, o produto da ustu
lação, constituído basicamente 
de óxido, é carregado em retor
tas refratárias (aquecidas a
1 400 /  1 500° C), juntamente com 
carvão* mineral (como redutor). 
Nessas condições, o zinco reduzido 
encontra-se na forma de vapor, que 
destila da mistura e se condensa 
sob a forma líquida na parte da re
torta  m antida à temperatura mais 
baixa. O vapor de zinco oxida-se 
com grande facilidade; o óxido 
eventualmente formado reage com 
o material da retorta (sílica ou car- 
beto de silício}, provocando sua rá
pida destruição. Por isso, deve-se 
impedir a entrada de ar no sistema.

O zinco bruto assim produzido 
contém impurezas, e, a fim de que 
se preste a determinadas aplica
ções, deve ser refinado mediante re- 
destilação, com o que se obtêm 
produtos com mais de 99,9% de 
pureza. (Esse tipo de redução foi 
desenvolvido no início do século
XIX, na Bélgica.)

Modernamente, o zinco é redu
zido em larga escala por processo 
eletrolítico: após a ustulação, o 
concentrado sulfetado é lixiviado 
com ácido sulfúrico; o zinco entra 
em solução, juntamente com as im-

Ímrezas, na forma de Z nS04. A so- 
ucão obtida é purificada e subme

tida a eletrólise* em células com 
ânodos de chumbo e cátodos de 
zinco ou alumínio*. A presença de 
impurezas, como antimônio, ger- 
mânio e telúrio, causa problemas 
mesmo em concentrações de 
0,0001%. Depois o zinco deposi
tado é fundido em lingotes.

Os principais empregos do zinco 
ocorrem na galvanização* do aço, 
protegendo-o contra a corrosão at
mosférica, e na fabricação de ligas 
(como o latão, que contém entre 
30% e 45% de zinco, e o zamak, 
com cerca de 4% de alumínio).

O zamak possui propriedades 
mecânicas deficientes (baixa resis
tência e ductilidade quase nula); 
devido, porém, a seu baixo ponto 
de fusão e suas boas características 
de fundibilidade, é empregado na 
fundição sob pressão (die casting) 
de peças de desenho intricado, 
como, por exemplo, emblemas, 
adornos e maçanetas para automó
veis, corpos de carburador, etc.

Para pilhas atômicas
O cádmio é um metal branco, 

brilhante, muito mole, que, em con
tato com o ar, escurece ligeira-
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mente, tal como acontece com o 
zinco. Suas propriedades são prati
camente iguais às desse metal, 
junto com o qual sempre ocorre na 
natureza, sendo, no entanto, bem 
mais raro. Foi descoberto em 1817 
pelo alemão Strohmeyer, e seu 
nome deriva da antiga denomina
ção do zinco: kadmia (“terra”). 
Trata-se de um metal ávido por 
nêutrons, sendo, por isso, muito 
usado em pilhas atômicas para re
tardar as reações em cadeia. Mais 
volátil que o zinco, separa-se deste 
por evaporação, quando se prepara 
o zinco por destilação. E utilizado 
também no revestimento de metais, 
como, por exemplo, o aço.

O hidróxido de cádmio não é an- 
fótero como o de zincoj pois só se 
dissolve em ácidos. O íon de cád
mio (Cd2+) é incolor; fazendo-o 
reagir com gás sulfídrico (H2S), ob
tém-se sulfeto de cádmio (CdS), 
amarelo. À semelhança do zinco, o 
cádmio forma íons complexos: Cd 
(CN)a2~, C dL 2 - ; forma também 
peróxido (C dõ2) e perclorato Cd 
(C 104)2, muito solúvel em álcool.

Líquido e venenoso

O mercúrio (Hg) é o único metal 
líquido à temperatura ambiente
(acima de 28°C, o césio e o gálio 
também o são).

Conhecido desde a Antiguidade, O zinco é empregado no revestim ento de chapas de aço (galvanização).

quando teria sido descoberto pelo 
grego Teofrasto, seu nome é uma 
homenagem ao planeta Mercúrio, e 
o símbolo provem de sua denomi
nação latina, hydrargirium (“prata 
líquida”).

E extremamente brilhante e tem 
condutibilidade térmica e elétrica 
muito baixa para um metal. O ma
nuseio prolongado é evitado, pois 
se trata de um dos metais mais vo
láteis, e seu vapor (estado em que 
se tom a monoatômico) é venenoso. 
Emprega-se normalmente em con
tatos elétricos, dada a sua mobili
dade, e em termômetros e barôme
tros, pois seu coeficiente de 
dilataçao térmica é uniforme e 
muito elevado.

Suas ligas com outros metais — 
amálgamas — podem ser sólidas 
ou líquidas, conforme a concentra
ção relativa do mercúrio; uma de 
suas maiores vantagens reside na 
diminuição da reatividade do outro 
metal, importante para as amálga
mas dos alcalinos. As de prata e 
ouro têm aplicações odontológicas. 
Ferro, cobalto e outros elementos 
não formam ligas com o mercúrio

Na preparação de mercúrio li
vre, utiliza-se geralmente o ciná- 
brio (sulfeto), seu principal miné
rio, de cuja ustulação obtém-se o 
mercúrio elementar, sob a forma de 
vapor; com o resfriamento, pro
duz-se o líquido.

O cádm io (esferas no alto) é utilizado tanto na indústria eletrônica como nos reatores nucleares, onde tem  a função de absorver os nêutrons.
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Zola

Filho de um engenheiro jtaliano 
e de mãe francesa, Émile Édouard 
Charles Antoine Zola, um dos cria
dores do Naturalismo*, nasceu em 
Paris, a 2 de abril de 1840.

Sua infância transcorre em Aix- 
en-Provence, onde recebe a maior 
parte de sua educação formal e se 
liga estreitamente a Paul Cézanne*.

Com a morte do pai, em 1858, 
retom a a Paris, passando por uma 
série de privações ao lado da 
mãe. (As recordações românticas 
da infância e as agruras da pobreza 
posterior formam um quadro de ex
pectativas e frustrações na maioria 
de seus romances.)

Após cerca de dois anQs de boê
mia em Paris, o jovem Emile em
prega-se na Livraria Hachette, da

3uai, posteriormente, torna-se chefe 
e publicidade (1862/66). O con

tato diário com livros e literatos 
desperta seu ardor literário e o leva 
a produzir Contes à Ninon (1864), 
La Confession de Claude (1865) e 
Le Voeu d  'une M orte (O Desejo de 
uma Morta, 1866), sob _a influência 
dos ideais estéticos românticos.

Para dedicar-s“ ao jornalismo

em 1866, Zola deixa a Livraria 
Hachette. Sofrendo a influência do 
positivismo determinista de Taine* 
e das doutrinas de Stendhal*, de 
Balzac* e dos irmãos Goncoujt*, 
publica artigos nos jornais L ’Êvé- 
nement, Figaro e Gaulois, que mar
cam seu progressivo rompimento 
com o Romantismo*. Nessa época, 
concebe sua teoria do “romance ex
perimental”, em que pretende que o 
romancista assuma o papel do ex
perimentador tjue pesquisa os ca
racteres hereditários do homem e 
as transformações que sofre em 
conseqüência do ambiente social 
em que está inserido. Em 1867, ma
terializando os princípios estéticos 
naturalistas, publica o romance 
Thérèse Raquin.

Nos mesmos moldes da Comé
dia Humana, onde Balzac retratara 
a sociedade francesa da restaura
ção e da monarquia, Zola pro
grama sua grande obra cíclica, Les 
Rougon-Macquart, Histoire Natu- 
relle et Sociale d'une Famille sous 
le Seconde Empire (Os Rougon- 
Macquart, Historia Natural e So
cial de uma Família sob o Segundo 
Império). Através dos Rougon- 
M acquart, uma família que se ra
mifica em todas as classes sociais, 
Zola materializa sua tese de que o 
comportamento individual é condi
cionado pelos caracteres hereditá
rios transmitidos e pelo ambiente

O zinco desloca o íon hidrogênio nos ácidos, fenôm eno usado no aparelho 
de Kipp (acima) para pequenas quantidades desse gás.

O mercúrio metálico dissolve-se 
em fósforo; é o único metal a fa
zê-lo em solvente não-metálico. E, 
da mesma maneira que o zinco e o 
cádmjo, ele recobre-se de uma pelí
cula de óxido, quando fica exposto 
ao ar.

Em seus compostos, apresenta 
mais de um estado de oxidação: 
+  1 (íon mercuroso) e +  2 (mercú- 
rico). O primeiro corresponde a 
dois átomos de mercúrio com liga
ção covalente (Hg22+) entre si. 
Existe um equilíbrio entre mercúrio 
metálico, íon mercuroso e mercú- 
rico. O mercuroso comporta-se de 
modo semelhante ao íon de prata, 
que também é mono-positivo: reage 
com soluções de íon cloreto, preci
pitando sob a forma de cloreto de 
mercúrio I, que escurece quando 
exposto à luz, como A gC l: há des- 
proporcionamento, dando mercúrio 
metálico — que provoca o escure
cimento — e cloreto de mercúrio 
II. O precipitado de cloreto de mer
cúrio I (chamado “calomelano”) é 
usado em elétrodos para a medição 
de pH. Os haletos mercurosos são 
todos insolúveis, exceto o fluoreto; 
o lon mercuroso nao forma com

plexos com amónia, ao contrário 
do íon prata. Isso permite diferen
çar os dois nas análises guímicas 
qualitativas. O íon mercurico —  
cujos compostos são geralmente in
solúveis —  forma varios comple
xos: com cianeto [Hg(CN)4J2_; 
com amónia [Hg(NH3) J 2+. Com o 
íon cloreto, ele precipita como 
H g C l,, mas, em excesso de_ clo
reto, dissolve-se com a formação de 
complexos, de fórmula (HgC 13)~ e 
(HgC 14)2 - . O sulfeto de mercúrio
II e um composto preto que tem um 
produto de solubilidade de aproxi
madamente 10"54, e não se dis
solve nem em ácido nítrico concen
trado fervente; apenas com 
água-régia —  mistura de ácidos 
clorídrico e nítrico concentrados
— é capaz de dissolver-se, devido 
ao íon cloreto (que forma comple
xos com o mercurico) e ao íon ni
trato  (que oxida o sulfeto).

VEJA TAM BÉM : Elementos, 
Classificação Periódica dos; Gal
vanização; Metalurgia; Superfi
ciais. Tratamentos. Zola preocupava-se tanto  com  a beleza quanto com  a verdade científica.
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A conveniência de adequar espaços ao desempenho de funções especializa
das resultou num  zoneam ento espontâneo em  diversas cidades. (Gênova.)

social, e retrata de forma impres
sionante todos os aspectos da so
ciedade francesa no período do se
gundo império. O primeiro 
romance da série, publicado em
1871, é La Fortune des Rougon (A 
Fortuna dos Rougon), que trata  
das conseqüências do golpe de Es
tado de Napoleão* III na provín
cia; e o vigésimo e último romance 
da série, publicado em 1893, Le  
Docteur Pascal (O Doutor Pas- 
coal), trata  da vitória da ciência e 
da razão. Pertencem a essa série 
suas obras mais conhecidas — 
Nana  (1880), onde disseca a alta 
prostituição, Germinal (1881), re
putada por muitos como sua obra- 
prima e que mostra as lutas dos mi
neiros, e La Bête Humaine (A 
Besta Humana, 1890), em que des
creve as condições de vida dos fer
roviários. O mesmo ocorre com 
L ’Assom m oir (A Taberna), publi
cado em 1877 e que converteu 
Zola no mais célebre escritor fran
cês da época.

Desde a publicação de L A ssom 
moir, a casa de Zola em Médan 
transforma-se no mais importante 
núcleo intelectual da França, onde 
o escritor recebia regularmente um 
grupo de artistas e amigos. Como 
resultado das discussões que se tra
vavam, Zola escreveu L ’Attaque  
du Moulin, um dos livros de Les 
Soirées de Médan (As Noites de 
Médan), obra escrita por seis auto
res, em 1880.

Após concluir o ciclo dos Rou- 
gon-Macquart, o autor dedica-se a 
uma série de três romances sobre 
cidades (Lourdes, Rom e  e Paris), 
que foram publicados entre 1894 e 
1898. No mesmo período, edita di
versos volumes de crítica literária 
e artística.

Engajamento e morte

A partir de 1897, sua preocupa
ção central desloca-se para a polí
tica, influenciado pelas teorias so
cialistas em voga, como as de 
Claude Henry de Rouvoy Saint-Si- 
mon*. Isso faz com que ele evolua

para uma visão messiânica do fu
turo na série Les Quatre Evangiles 
(Os Quatro Evangelhos), publicada 
entre 1899 e 1903.

No final do século XIX , a 
França foi agitada pelo caso do ca
pitão judeu Alfred Dreyfus*, acu
sado judicialmente de alta traição. 
Convencido de sua inocência, Zola 
publica no jornal Aurore (13 de ja  
neiro de 1898) um artigo apresen
tado sob a forma de uma carta en
cabeçada pelas palavras J'Accuse  
(Eu Acuso) e contendo pesadas 
acusações ao ministro da guerra e 
a chefes militares.

Pretendendo continuar seu li
belo, Zola desloca-se para Paris em 
fevereiro, com o intuito de reunir 
provas que possibilitem elucidar in
tegralmente o caso. Os chefes mili
tares, no entanto, fazem valer sua 
influencia e o escritor é condenado 
pela divulgação de calúnias. Ele re
corre da condenação em abril, e a 
Cour de Cassation anula o pro
cesso. O segundo julgamento de
verá realizar-se em Versalhes, mas 
Zola, aconselhado por amigos e ir
mãos —  e prevendo um resultado 
desfavorável — , prefere abandonar 
a França. Em julho, exila-se na In
glaterra, e só retorna a Paris em ju 
nho de 1899, após a revisão do pri
meiro julgamento de Dreyfus.

A partir daí, Zola passou a pre
parar o romance Vérité (Verdade), 
onde procuraria esclarecer inciden
tes relacionados com o caso.

A obra foi interrompida na ma
drugada do dia 29 de setembro de 
1902, quando o autor morreu no 
porão de sua casa em Paris, asfi
xiado pelas emanações de §ás de 
um fogareiro. Em meio a dúvidas 
quanto ao caráter acidental de sua 
morte, seu funeral, que contou com 
a presença do Capitao Dreyfus, foi 
coroado por vibrante e apaixonada 
homenagem que Anatole France* 
lhe prestou à beira do túmulo.

VEJA TAM BÉM : Naturalismo; 
Realismo; Romance; Romantismo.

"N an a" (acim a em  gravura de Lo- 
vatti) retrata a alta prostituição.

Em "L'Assom m oir", ele usa o natu- 
raiismo para fa lar do operariado.

Zoneamento

O desempenho de funções diver
sificadas necessita de instrumentos 
de trabalho e de espaço* adequa
dos. Em aglomerados urbanos sim
ples, como a aldeia neolítica ou a 
taba indígena, os espaços diferen- 
ciam-se pouco; o trabalho humano 
é feito no terreiro, ou em alpendres 
e setores de uma das ocas. Muitas 
funções ligadas à produção* (de 
alimentos, adornos, abrigos, armas 
e instrumentos) são realizadas no 
mesmo espaço utilizado para o 
sono e a recreação.

Na Idade Média européia, a 
forma de organização do trabalho 
agrupava sob o teto da casa as pes
soas que, lideradas por um mestre, 
desempenhavam as funções de pro
dução. A família medieval e o 
grupo trabalhador partilhavam do 
mesmo espaço doméstico, e os 
aprendizes freqüentemente resi
diam nessa mesma casa. Esse 
convívio espacial permitia a parti
cipação da mulher nas tarefas de 
produção. Nas cidades* medievais, 
no entanto, havia nítida separarão 
física de algumas de suas funções: 
a hierarquia eclesiástica concen
trava na catedral e em sua praça as 
atividades de culto, procissoes, fun
ções associativas rotineiras, pro
movidas pela Igreja* e de grande 
alcance social. A administração 
feudal concentrava-se no castelo ou 
palácio, em edifício adequado, 
junto a local que permitisse o de
sempenho de cerimônias cívicas e 
militares. E, para a crescente ativi
dade mercantil entre campo e ci
dade, destinava-se uma praça, ini
cialmente fora dos muros urbanos, 
perto de um de seus portões de

acesso; e, mais tarde, dentro do 
próprio recinto urbano. Por isso, a 
cidade caracterizava-se .geralmente 
por três praças, às vezes interliga
das, destinadas a funções significa
tivas: a praça da igreja, a praça do 
pal ácio e a praça do mercado.

Consumo de lugar
A conveniência de adequar espa

ços ao desempenho de funções es
pecializadas resultou em um zonea
mento espontâneo. Até a época da 
Revolução Industrial*, as cidades 
mantinham- dimensões relativa
mente modestas e o uso do solo da- 
va-se sem conflitos de funções.

A grande concentração urbana 
que ocorreu nos séculos X IX  e
X X , indicando sensível tendência à 
urbanização da sociedade, aliada 
ao aumento demográfico e à dimi
nuição da mortandade, trouxe no
vos elementos para o problema do 
uso do solo.

O desenvolvimento tecnológico 
especializou consideravelmente as 
diversas funções de trabalho, tor
nando algumas incompatíveis com 
a vizinhança*. A dimensão neces
sária para produzir e o enorme au
mento de demanda na economia de 
mercado resultaram na ocupação 
de espaços urbanos extensos para 
instalaçao de um a ou mais fabri
cas. O crescimento da população 
traduziu-se em densidades maiores 
e maior procura de solo para cons
truir; o terreno urbano adquiriu um 
preço flutuante e crescente, e a ci
dade transformou-se em “lugar de 
consumo e consumo de lugar” , se
gundo alguns autores.

A concorrência entre funções, 
para a conquista de espaços urba
nos, provocaria o desalojamento de 
residencias, que passaram a invadir 
campos lavrados, enquanto os 
edifícios administrativos tomavam 
o lugar de prédios comerciais. Tor-
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nou-se patente que o zoneamento 
não poderia permanecer apenas es
pontâneo, pois isto acarretava cres
centes custos sociais, além de ten
sões e incômodos resultantes desses 
alojamentos sucessivos. Aperfei
çoaram-se assim a legislaçao do 
uso do solo e as plantas de zonea
mento, peças fundamentais de 
qualquer plano urbanístico ou dis
ciplina de vida urbana.

As funções urbanas

A legislação de zoneamento pro
cura adequar os espaços urbanos 
ao melhor desempenho e busca evi
tar o desconforto de funções de 
difícil contiguidade ou convivência. 
Assim, procura-se situar uma zona 
industrial perto de rodovias, ferro
vias e portos e destinam-se a resi
dência os locais bem afastados de 
ruído e poluição, inerentes à produ
ção fabril.

Os arquitetos europeus, em boa 
parte liderados por Le* Corbusier, 
redigiram a Carta de Atenas 
(1936/45), documento em que fo
ram definidas quatro funções urba
nas : habitação, trabalho, recreação 
e circulação. A partir daí chegou-se 
a planos e leis de zoneamento, in
terpretados às vezes de forma 
rígida; criaram-se, nas cidades, as 
zonas industriais, as zonas residen
ciais, as áreas verdes, as zonas cen
trais ou comerciais. Diversas cida
des passaram a legislar o uso de 
seu solo, dividindo-o em setores 
funcionalmente especializados.

Em centros de rápido cresci
mento, como algumas cidades bra
sileiras, percebeu-se, no entanto, a 
inconveniência de um zoneamento 
rígido e exclusivo: as zonas de tra
balho transformavam-se em áreas 
m ortas à noite; e as zonas residen
ciais careciam de comércio e servi
ços nas proximidades. As cidades 
tenderiam, assim, a perder sua 
principal característica: a riqueza 
de opções e diversificação.

Desse modo, urbanistas brasilei
ros passaram a desenvolver o con
ceito de zoneamento de predomi
nância (a partir de J. Wilheim, no 
plano de Joinvile, de 1964), em que 
a legislação se preocupa não ape
nas em adequar o espaço a uma 
função predominante, mas também 
em indicar quais as condições e 
correções gue permitiriam a convi
vência e vizinhança entre essa fun
ção predominante e outras funções 
urbanas.

As leis de zoneamento distri
buem funções e estabelecem condi
ções de convivência. Mas também 
determinam densidades máximas, 
afastamentos e recuos dos edifícios 
e taxas de ocupação e construção 
total, permitida para cada lote. 
Têm, por isso mesmo, influência 
sobre o valor de mercado dos terre
nos, pois este valor depende de sua 
localização e topografia* e daquilo 
que sobre ele se permite edificar. 
Assim, o preparo e a promulgação 
de leis de uso do solo provocam de
bates, conflitos e negociações entre 
o poder público e os interesses pri
vados.

VEJA TAM BÉM ; Cidade; M etró
pole; Vizinhança. Co m planos e legislações urbanísticas procura-se evitar o desconforto de funções de dlficil convivência.
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Em alguns zoológicos, nem  todas as espécies podem viver em  liberdade. 
M as, nos modernos, procura-se reproduzir o am biente natural dos bichos.

Zoologia

Zoologia é a parte da  biologia* 
que estuda os animais em todos os 
seus aspectos. Devido à complexi
dade com que se defronta, ela re
corre às ramificações básicas e in
terdependentes da biologia: 
morfologia, histologia*, citologia, 
fisiologia*, nutrição*, embriolo
gia*, genética*, ecologia*, zoogeo- 
grafia e taxonomia*.

A zoologia instituiu-se ao se 
classificar os animais em grupos 
distintos, tomando como base ape
nas a observação. A separação foi 
feita pela coordenação que mais se 
aproximasse da noção intuitiva de 
espécie*.

O mais antigo documento zooló
gico é um trabalho grego de medi
cina, do século V a.C., que contém 
uma classificação simples dos ani
mais comestíveis, principalmente 
peixes*. Aristóteles*, em sua Histo
ria Animalium, fez uma tentativa 
de classificação para as espécies 
animais conhecidas na época.

Somente na Renascença* volta
ram a ser feitos estudos comparati
vos de anatomia*, aparecendo en
tão os primeiros museus de história 
natural. E, a partir do século XVI, 
editaram-se continuamente obras 
em que se destacava uma espécie 
ou grupo maior, alguns ou todos os 
animais de uma região (obras 
faunisticas) ou todo o reino animal.

O naturalista Lineu* estabeleceu 
um sistema de classificação com 
nomenclatura latina, reunindo es
pécies semelhantes num grupo 
maior, de caráter imutável, consti
tuindo um gênero. A publicação de 
seu Systema Naturae teve doze edi
ções. A décima (de 1758) serviu de 
base ao sistema de classificação 
atual.

No entanto, havia um sério obs
táculo: a crença generalizada de 
ç]ue as espécies sempre foram 
iguais, sem mudança. Coube a Le- 
clerc de BufFon (1707-1799) des
truir essa imagem, lançando a pri

meira teoria em que a diversidade 
das formas atuais aparece como 
produto da evolução de outras 
mais antigas. Esta teoria, adotada 
por estudiosos posteriores, como 
Lamarck* e Saint* Hilaire, foi 
aceita mundialmente depois que 
Darwin* publicou seus trabalhos.

O progresso nos estudos de em
briologia mostraram-se eficientes 
para a sistemática ou taxonomia e 
muitos animais passaram a ser 
classificados em função das carac
terísticas de seu embrião e de sua 
larva, antes englobadas no estudo 
simplista das formas adultas.

A harmonia

Ouvier abriu novos caminhos 
nos estudos de zoologia ao obser
var que, no corpo do animal, cada 
parte está perfeitamente relacio
nada com o todo, e que há uma re
lação forma-função. Com isto, 
pôde desenvolver os estudos de fós
seis, pois, partindo apenas de pou
cas peças osseas, podia reconstruir 
o corpo inteiro. A confirmação se 
deu quando foi descoberto, vivo, 
um celacanto (animal de um grupo 
de peixes considerado extinto). A 
reconstrução feita anteriormente, 
com base apenas em poucas partes 
ósseas, era correta, inclusive em re
lação à parte mole do corpo.

A partir dos estudos para classi- 
ficaçao animal, muitos outros cam
pos da zoologia foram ampliados 
ou descobertos. A zoologia pode 
ser dividida em grandes seções, 
como a protozoologia, entomolo
gia, malacologia, herpetologia, 
mastozoologia, ictiologia, omioto- 
logia, todas relacionadas com o es
tudo dos processos vitais de grupos 
zoológicos particulares. Com os 
microscópios eletrônicos descobri
ram-se estruturas menores que as 
intercelulares, vinculando a zoolo
gia a ciências tão complexas como 
a físico-química, que trata  de as
pectos intramoleculares.

VEJA TAM BÉM : Anim ais; Biolo-

f ia; Embriologia; Evolucionismo; 
'axonomia.

Zoológico

Construídos originalmente para 
exibir animais raros, os jardins 
zoológicos são atualmente áreas de 
estudo e de atração turística em to
das as grandes capitais do mundo. 
Alguns especializam-se em deter
minados tipos de animais, como 
aves (aviários) ou peixes (aquá
rios). Outros incluem quase todas 
as espécies, mesmo as comuns e 
domésticas, como gatos, tartarugas 
e coelhos. Os mais modernos pro
curam reproduzir o ambiente natu
ral dos bichos, pois o confinamento 
em jaulas e restritas áreas cercadas 
por fossos altera-lhes o comporta
mento, provocando-lhes o definha
mento e até a morte.

Assim, a grande preocupação 
dos responsáveis pelos zoologicos 
centralizou-se numa reprodução do 
habitat*, tão natural quanto possí
vel. Para tanto, desenvolvem pes- 

uisas sobre as condições de vida 
o animal a ser adquirido, com es

tudos a respeito de dieta, ventila
ção, iluminação e vários outros as
pectos que permitam sua perfeita 
a d a p tab ilid ad e . E m  a lg u n s  z o o ló g i
cos aboliu-se totalmente a jaula: os

animais são deixados livres em es
paços razoavelmente adequados à 
sobrevivência. Chega-se a concen
trar num mesmo habitat diversas 
espécies pacíficas. Com o desenvol
vimento desse método, o homem 
pretende confirmar sua capacidade 
de manter, controlar e cuidar de 
animais, no interior de extensas re
servas naturais.

Ponto de fuga

Um dos mais sérios problemas 
enfrentados pelos organizadores 
dos zoológicos tradicionais tem 
sido o elevado índice de morte da 
população animal mantida em cati
veiro. Aponta-se como uma das 
causas corriqueiras a transgressão 
do chamado “ponto de fuga” , li
mite para a aproximação humana 
que varia de acordo com a espécie 
enjaulada. Alguns animais supor
tam com maior tranqüilidade a pre
sença do homem, seu virtual ini
migo. Outros são constantemente 
forçados a violar o instintivo com
portamento de ataque e defesa, e 
passam a viver acuados. Violada a 
distância mínima a ser mantida en
tre o bicho aprisionado e o homem, 
o primeiro geralmente entra em de- 

ressão e sua possibilidade de so- 
reviver no cativeiro diminui pro

gressivamente, até o colapso final.
O bem-estar dos animais de-Antes do desenvolvim ento da zoologia, era com um  a representação fan ta 

siosa do reino anim al. A baleia, por exem plo, era vista com o um  monstro.
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pende de condições que também 
são essenciais ao homem. Por isso, 
as pesquisas realizadas nos zooló
gicos tem se revelado inestimáveis, 
quando aplicadas às ciências médi
cas e sociológicas e aos estudos 
psicossociais. Assim, a reunião de 
várias espécies nüm parque especí
fico de uma cidade nao tem por ob
jetivo apenas a exibição do “exó
tico” e o lazer* de adultos e 
crianças. O estudo científico é ou
tra forte razão de sua existência: 
muitos zoológicos mantêm labora
tórios de biologia*, dedicados ao 
estudo das várias fases da vida do 
animal, seus problemas e neuroses 
decorrentes da limitação de liber
dade. Algumas espécies só foram 
convenientemente descritas após 
sua manutenção em cativeiro. Da 
mesma forma, diversos volumes de 
história natural foram escritos com 
base em observações coletadas em 
zoológicos.

O mais antigo jardim  zoológico 
existente pertence ao Museu de 
História Natural de Paris. Trata-se 
do Jardin des Plantes, fundado em
1793. Entretanto, o costume de co
lecionar animais vivos é bem mais 
velho. Na China, o Imperador Wen 
(da dinastia Chou, século XII a.C.) 
mantinha junto ao palácio uma 
vasta variedade de animais domés
ticos e selvagens. E no Egito e na 
Assíria, eram muito freqüentes as 
expedições à procura de espécies 
desconhecidas que, capturadas, 
eram levadas às cidades, onde rece
biam nomes.

Na Grécia, manteve-se por 
muito tempo a predileção por vivei
ros de pássaros. Mas sabe-se que 
Aristóteles* contrariou a regra, ins
talando um zoológico particular 
com animais capturados e tratados 
por soldados de Alexandre*. Fo
ram os romanos, porém, que supe
raram  todas as expectativas, 
criando centenas de leões, tigres e 
leopardos, utilizando-os nos com
bates de gladiadores e para devora
rem cristãos nas arenas. Segundo o 
testemunho de alguns historiado
res, Otaviano Augusto* possuía 
420 tigres, 260 leoes e seiscentos 
outros animais (incluindo panteras, 
leopardos, rinocerontes, hipopóta-

Fc

mos, focas, ursos, elefantes, águias 
e crocodilos).

Durante a Renascença*, os bi
chos passaram a fazer parte de ins
tituições cívicas, como em Flo
rença, ou de parques reservados à 
nobreza. Com o tempo, os m onar
cas perceberam a conveniência de 
levar as distrações também à plebe 
e abriram as portas de seus jardins. 
Luís* XIV liberou verbas especiais 
para a manutenção de um zooló
gico em Versalhes e enviava ao ex
terior encarregados da compra de 
animais. E Luis* XV foi o primeiro 
soberano, desde o Império Ro
mano, a conseguir um rinoceronte 
de dois chifres (1770).

Na Inglaterra, Henrique* I esta
beleceu sua coleção em Woods
tock, que foi mais tarde transferida 
para a Torre de Londres. Em 1829, 
a exposição britânica de animais

Elassou para a tutela da Royal Zoo- 
ogical Society, constituinao-se no 

Jardim Zoológico de Regent’s 
Park.

Os bichos, um jogo

O primeiro jardim zoológico 
brasileiro foi instalado em 1888, na 
Guanabara, pelo barão de Drum 
mond (1825-1897), nos terrenos de 
sua propriedade em Santa Isabel. 
Durante o primeiro ano, recebia 
subvenções da família imperial 
para comprar e manter novos ani
mais. Contudo, com a proclama
ção da República*, perdeu o auxí
lio e viu-se forçado a cobrar o 
ingresso dos visitantes. Estes paga
vam 1 000 réis e recebiam um bi
lhete com o número de um dos ani
mais enjaulados. No fim da tarde, 
sorteava um desses números. O 
portador do bilhete contemplado 
recebia então um prêmio de 20 000 
réis.

Com a morte do barão de Drum 
mond, em 1897, seu jardim  foi se 
extinguindo gradativamente. O 
jogo do bicho, porém, já  fazia parte 
do folclore carioca.

VEJA TAM BÉM : Animais; Ecolo
gia; Habitat.

A rtaxerxes II diante de Orm uz: a representação solene do zoroastrismo.

Zoroastrismo

O barão de Drum m ond criou o prim eiro zoológico brasileiro, que se extin 
guiu, e o jogo do bicho, que se tom ou parte do folclore e perm aneceu.

A exemplo de outros povos da 
Antiguidade, os persas acredita
vam em divindades representativas 
de forças cósmicas e telúricas, 
como Mitra, deus do sol, e Anaita, 
deusa da fertilidade. Herdaram 
também das antigas .tradições aria
nas o culto do fogo, simbolizado 
pelo deus Atar, e o rito da bebida 
da imortalidade, o haoma. Quando 
se formou o império persa, porém, 
essa religião ja  fora impregnada 
por uma ética mais elaborada e de 
cunho basicamente monoteísta: o 
zoroastrismo.

O profeta

O autor dessa reforma foi Zara- 
tustra (Zoroastro, em grego), que, 
segundo as lendas persas, apareceu 
em certa época no Airyana-vaejo, 
o “ lar dos arianos”, para anunciar 
o verdadeiro deus e combater as 
falsas crenças. O lídio Xantos men
ciona-o no século V, e os historia
dores costumam situá-lo entre os 
séculos VII e VI a.C.

Provavelmente filho de pastores, 
o reformador teria nascido numa

firovíncia do Irã oriental. A única 
ónte a seu respeito são os Ghatas, 

série de dezessete hinos que consti
tuem a parte mais antiga do Avesta
—  a coletânea dos textos sagrados 
da religião. Mesmo aí, porém, não 
há uma versão única para o nasci
mento do profeta. Numa delas, Za- 
ratustra foi concebido de maneira

milagrosa, do casamento de um sa
cerdote, que recebeu a visita de um 
anjo, com uma virgem iluminada 
pela divindade. Ao nascer, teria 
afugentado a hoste de demônios 
que o esperava. Noutra versão, Za- 
ratustra surge, a princípio, como 
uma figura comum no cenário da 
civilização agropastoril da Pérsia 
antiga. Teria pertencido ao clã dos 
Spitana (“ branquíssimos”), e seu 
pai, Puroshaspa, seria o líder reli
gioso de uma comunidade de agri
cultores. Ainda segundo esta ver
são, Zaratustra atendeu muito 
jovem a um chamado da fé, afas- 
tando-se do convívio humano para 
viver solitário nas colinas irania
nas, alimentando-se somente de 
queijo e frutos da terra. Resistiu às 
tentações do demônio e suportou 
dolorosas provações, fortalecendo 
a fé em Ormuz, o deus supremo. 
Recebendo, finalmente, os ensina
mentos que viriam a constituir o 
Avesta, começou a pregar ao 
mundo a nova doutrina.

Zaratustra desgostou-se das di
vindades antigas e combateu o ri
tual do haoma, rebelando-se contra 
os sacerdotes da religião tradicio
nal. Como os profetas hebreus, ex
purgou as crenças antigas de seus 
aspectos mais mesquinhos, e insis
tiu na veneração a um único deus, 
Ormuz, “senhor da luz e dos céus”. 
Por muito tempo foi ridicularizado 
e perseguido, até que seus ensina
mentos foram acolhidos e difundi
dos por um rei, Vishtaspa. Afir- 
ma-se também que teria plantado 
um cipreste em Kismar, árvore que 
existiria ainda em 861 d.C., para 
comemorar a conversão de Vish
taspa (talvez Histaspes, pai de Da- 
rio I*). Conta a lenda que, ao mor
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Respeitando sua religião, os persas deixavam  os cadáveres nas "torres do silêncio". (Incisão de B. Pacart.)

rer, Zaratustra foi levado ao céu 
por um raio.

A luta entre o bem e o mal

Diz a tradição que o Avesta  era 
constituído originalmente por 21 li
vros (Nasks), dos quais apenas um 
permaneceu intato (o Vendidad), 
restando dos demais meros frag
mentos esparsos em outras obras. 
Composto de hinos e orações, o 
Avesta  narra a história da criação 
do mundo, a descendência dos ho
mens de um primeiro casal, o esta
belecimento de um paraíso terres
tre, o descontentamento do criador 
com a criatura e o castigo na forma 
do dilúvio. Nele se encontram ele
mentos inspirados, em parte, na 
tradição indo-européia (através do 
Rig-veda) e, menos marcadamente, 
na religião mesopotâmica. Esses 
elementos, contudo, são caracteri
zados por um traço específico: a 
concepção do mundo como o palco 
de um conflito constante entre o 
bem e o mal.

A doutrina de Zaratustra admite 
um deus supremo, Ormuz (contra
ção de Ahura Masda), criador do 
céu, da terra, dos homens e de tudo 
que é agradável no universo. Se
gundo a doutrina original do pro
feta, Ormuz possuía sete qualida
des ou aspectos: Luz, Bom 
Espírito, Justiça, Domínio, Pie
dade, Bondade e Imortalidade. 
Seus discípulos, de certa forma ten
dendo ao politeísmo, interpretaram 
esses atributos como pessoas (os 
amesha spenta, ou as criaturas sa
gradas), que, sob a chefia de Or
muz, dirigem o mundo. E quando 
a religião foi incorporada à organi

zação política, Ormuz passou a ser 
visto na forma de um rei, assistido 
por uma legião de divindades me
nores — fogo, água, sol, lua, vento 
e chuva.

O princípio do bem, Ormuz, 
contrapunha-se ao princípio do 
mal, personificado por Arimã (con
tração de Angra Mainjü), num an
tagonismo que se iniciara nos pró
prios dias da criação: Ormuz 
criara üm paraíso terrestre, mas 
Arimã nele introduziu os insetos 
daninhos; nos rebanhos de Ormuz, 
Arimã intrometeu animais ferozes; 
à honestidade, Arimã opôs a men
tira; e, contra a fé, enviou a dúvida 
corrosiva. Criando serpentes e pes
tes, gafanhotos e formigas, inverno 
e escuro, crime e pecado, Arimã ar
ruinou, dessa forma, o paraíso em 
que Ormuz colocara o primeiro ca
sal humano. Essa entidade demo
níaca era cercada por um exército 
de espíritos maléficos (Daevas, 
Drujs, Pairikas, latus), encarrega
dos de dar combate as legiões de 
Ormuz (Anchaspends, Iazatas, 
Fravachis).

A moral de Zaratustra

No zoroastrismo, o conflito 
constante entre os princípios do 
bem e do mal se repete no íntimo 
e na alma de cada homem. Os seres 
humanos poderiam escolher entre o 
serviço de Ormuz ou de Arimã, en
tre o caminho da Luz ou da Men
tira (já que Arimã personificava so
bretudo a falsidade). Todo ato 
franco e piedoso implicaria um ser
viço ao deus, e cada gesto impuro, 
uma reverência ao demônio. De 
acordo com o Avesta, o dever do

homem é “ fazer do inimigo, amigo; 
fazer do iníquo, justo; fazer ins
truído o ignorante” . A principal 
virtude é a piedade e, em seguida, 
a honra e a honestidade.

O dever mais importante era a 
oração, mas essa atividade não exi
gia templos ou ídolos: o culto se 
realizava em altares erguidos nas 
colinas, nos palácios ou na cidade, 
com fogos acesos em honra de Or
muz, e fazia parte do ritual manter 
a chama permanentemente viva em 
cada lar. Além do culto ao fogo, re
verenciado também como A tar  (an
tigo deus, visto agora como filho 
do “senhor da luz ), o sol era cul
tuado como a mais alta forma de 
Ormuz: “ Enquanto os homens não 
reverenciam o sol, as boas obras 
que fazem nesse dia não são suas”.

De acordp com os ensinamentos 
da doutrina de Zaratustra, existe 
uma alma imortal que será julgada 
em um outro mundo. Conforme te
nha servido a Ormuz ou a Arimã, 
a pessoa irá após a morte para o 
mundo dos justos, para a mansão 
dos pesos iguais ou para as regiões 
da escuridão eterna. Mas, além 
deste julgamento individual, have
ria um juízo final. A luta entre Or
muz e Arimã, condicionando todas 
as alternativas de vida no universo 
e na humanidade, deveria durar
12 000 anos. Após quatro épocas 
de 3 000 anos cada, com o domínio 
alternado de Ormuz e Arimã, as 
forças do mal seriam afinal destruí
das. (O nascimento de Zaratustra 
teria iniciado a última era de 3 000 
anos.) Com o término dos ciclos vi
ria o reino de Ormuz, os bons res- 
suscitariam c os maus seriam casti- 
gados.

A religião de um império

A reforma que Zaratustra intro
duziu na religião persa provocou a 
ira e a oposição dos Kavi e dos Ka- 
rapans, velhos sacerdotes da antiga 
religião, que não concordavam 
com as depurações efetuadas nas 
crenças indo-européias tradicio
nais.

Mas com Dario I foi declarada 
guerra aos velhos cultos, e o zo
roastrismo, que se tomou a religião 
oficial, mostrou-se tolerante com as 
crenças dos povos conquistados. 
Em alguns casos, os reis da Pérsia 
passaram a ser o elemento que re
presentava as forças do bem e da 
salvação nas religiões dos vassalos: 
assim, Ciro foi considerado o Mar- 
duc dos mesopotâmios, e Cambises 
e Dario, o Ra dos egípcios. Os su
cessores de Ciro nao perseguiram 
os deuses locais nem implantaram 
seu credo pela força.

Embora a religião de Zoroastro 
tenha sido a expressão espiritual da 
Pérsia em seu apogeu, j á  sob o rei
nado de Dario I começaram a res
surgir os cultos de Mitra e Anaita, 
que terminaram por se impor nova
mente. Mas os elementos zoroas- 
trianos da religião persa, gradual
mente apagados, foram revividos 
por algum tempo sob a dinastia dos 
Sassânidas (226/651), na forma do 
masdeísmo.

As inovações do masdeísmo fo
ram secundárias, consistindo so
bretudo num acento maior no dua
lismo entre o bem e o mal. Da 
mesma forma que no zoroastrismo, 
Ormuz trava uma batalha ininter
rupta com Arimã, e haverá um dia 
em que a vitória caberá definitiva
mente ao primeiro.

O culto restringe-se fundamen
talmente à manutenção do fogo sa
grado, que não é mais, entretanto, 
como no zoroastrismo, uma ativi
dade doméstica, mas um ritual feito 
por sacerdotes especializados, que 
obtêm as graças divinas através da 
queima de madeiras aromáticas e 
da leitura de versículos do Avesta.

A antiga atitude em relação aos 
mortos é mantida: os cadáveres são 
considerados impuros, e conse
qüentemente nem a água nem a 
terra devem ser por eles poluídas; 
os coipos são levados às “torres do 
silêncio” para serem devorados pe
las aves de rapina. O masdeísmo 
prega ainda a imortalidade da 
alma, seu julgamento e a ressurrei
ção dos corpos: após a morte, a 
alma deveria atravessar uma 
enorme ponte pendente sobre um 
abismo, e só a dos justos consegui
ria ultrapassá-la —  as más cairiam 
em um infemo graduado de acordo 
com a gravidade de seus pecados. 
Os justos ressuscitariam quando o 
reino de Arimã fosse definitiva
mente aniquilado.

Não obstante o zoroastrismo 
tenha persistido sob formas diver
sas ainda no século XX, sua 
influência principal se fez sentir 
nos elementos que transmitiu a vá
rias outras religiões: o_monoteísmo, 
o dualismo e a existência de uma 
alma imortal.
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