OS ACROBATAS
Vinícius de Moraes
Subamos !

Queimando nas mãos

Subamos acima

Subamos à tona

Subamos além, subamos

Do grande mar de estrelas

Acima do além, subamos !

Onde dorme a noite

Com a posse física dos braços

Subamos !

Inelutavelmente galgaremos
O grande mar de estrelas

Tu e eu, herméticos

Através de milênios de luz.

As nádegas duras
A carótida nodosa

Subamos !

Na fibra do pescoço

Como dois atletas

Os pés agudos em ponta

O rosto petrificado
No pálido sorriso do esforço

Como no espasmo.

Subamos acima
Com a posse física dos braços

E quando

E os músculos desmesurados

Lá, acima

Na calma convulsa da ascensão.

Além, mais longe que acima do além
Adiante do véu de Betelgeuse

Oh, acima

Depois do país de Altair

Mais longe que tudo

Sobre o cérebro de Deus

Além, mais longe que acima do além !
Como dois acrobatas

Num último impulso

Subamos, lentíssimos

Libertados do espírito

Lá onde o infinito

Despojados da carne

De tão infinito

Nós nos possuiremos

Nem mais nome tem
Subamos !

E morreremos
Morreremos alto, imensamente

Tensos
Pela corda luminosa
Que pende invisível
E cujos nós são astros

Imensamente alto
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RESUMO

Esta tese apresenta a primeira aplicação sintética da metodologia
desenvolvida em nosso grupo de pesquisa, que se trata da contração de anel de 1,2diidronaftalenos promovida por trinitrato de tálio (TTN) para fornecer derivados indânicos.
A molécula-alvo da abordagem sintética é o Mutisiantol, um sesquiterpeno
fenólico, que foi isolado da Mutisia homoeantha em 1979, e que possui substituintes nas
posições 1 e 3 do anel ciclopentânico, com uma relação estereoquímica trans entre os
mesmos.
A rota proposta foi otimizada primeiramente na síntese de um compostomodelo e depois aplicada na síntese total do Mutisiantol.
O material de partida escolhido para a síntese do Mutisiantol foi o 2-metilanisol, que é um composto comercial e bastante acessível economicamente. A etapa chave
da seqüência envolveu a contração de anel do 1,6-dimetil-7-metóxi-1,2-diidronaftaleno
promovida por TTN, que forneceu um derivado indânico com bom rendimento e elevada
diastereosseletividade. Três etapas posteriores completaram a seqüência sintética,
fornecendo o Mutisiantol em um total de 12 etapas.
Descrevemos também o estudo de contração de anel de uma série de 1tetralonas e 1,2-diidronaftalenos promovida por TTN, visando à obtenção de outros indanos
e à complementação de estudos iniciados anteriormente.
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