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Q U E M C O N T RO L A A N O V A C O R R I D A A O E S P A Ç O ?

QUEM CONTROLA
A NOVA CORRIDA AO ESPAÇO?
Em vez de olharmos para a Lua e Marte como territórios
de conquista e de colonização, sob a lei das grandes
potências e dos maiores milionários, urge definir uma nova
ética na exploração do cosmos – capaz de evitar a repetição
dos erros cometidos na Terra
AEON, THE TIMES, NEW SCIENTIST

DOSTOIÉVSKI
Fevereiro 2022

OS MISTÉRIOS
DA ALMA
RUSSA
KOMMERSANT

JOGO

FRANÇA

COMO A
EXTREMA-DIREITA
RECRUTA NO ‘ROBLOX’

UM PESADELO
CHAMADO
ZEMMOUR

WIRED

REACTION, DIE ZEIT

S
SUMÁRIO

FEVEREIRO 2022
EDIÇÃO Nº 312

PROPRIETÁRIA Courrier International S.A.
- O Courrier Internacional é publicado sob licença da
Courrier International S.A. - Sede: 80, Boulevard Auguste
Blanqui, 75013 Paris, França - CRC Paris, Inscrita no Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris n.º B344 761 861
- Capital Social: € 106 400
PROPRIETÁRIA/EDITORA:
TRUST IN NEWS, UNIPESSOAL LDA.
Sede: Rua da Fonte da Caspolima – Quinta da Fonte
Edifício Fernão de Magalhães, nº8, 2770-190
Paço de Arcos
NIPC: 514674520.
GERÊNCIA DA TRUST IN NEWS: Luís Delgado,
Filipe Passadouro e Cláudia Serra Campos.

04 Editorial
06 Fontes

48 Quando
a extrema-direita
joga para recrutar

10 Retrato
Éric Zemmour
e Kamala Harris

Planeta 360º

BRASIL
16 O caminho até à última
fronteira

MILORAD DODIK
22 O homem
que faz tremer
os Balcãs

AMÉRICA LATINA
FOTO GETTY IMAGES

24 Os cartéis
de narcotraﬁcantes
mundializam-se

Capa
Courrier

ROBLOX

08 Cartoons

Atual

Capa

Investigação

26 Balbúrdia no Espaço

DELTA DO EBRO
56 Laboratório natural
da crise climática

ENERGIA
58 Rhur, o futuro país
das maravilhas
do hidrogénio

INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL
60 Pequenos acordos,
decisões adiadas

Saber
LITERATURA
64 Dostoiévski
e os mistérios
da alma russa

Internacional

TELEGRAMA
Receba a newsletter
da Courrier Internacional,
com a seleção dos
melhores artigos da
Imprensa mundial que
nos ajudam a compreender
o mundo pelo olhar
dos outros.
Subscreva a newsletter
Telegrama
em www.visao.sapo.pt/
newsletters

36 A revolução
do telescópio
James Webb

MOBILIDADE
72 Berlim, aqui estou!

STREAMING

38 O grande voo
das casas de banho
sem gravidade

76 Séries legendadas,
tradutores mal pagos

Olhar

78 Embarque para Waiheke

QUÉNIA
40 A água desapareceu

VIAGEM

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL DA ENTIDADE
PROPRIETÁRIA: 10.000,00 euros,
Principal acionista: Luís Delgado (100%)
PUBLISHER: Mafalda Anjos

Courrier

internacional

DIRETOR Rui Tavares Guedes
DIRETOR DE ARTE João Carlos Mendes
TRADUÇÃO Aida Macedo, Ana Marques,
Fernanda Barão, Helena Araújo, Jorge Pires,
Maria Alves
REVISÃO Maria João Carvalhas, Rui Carvalho e Teresa Machado
Colaboradores da revisão: Margarida Robalo e Sónia Graça
INFOGRAFIA: Álvaro Rosendo
SECRETARIADO: Soﬁa Vicente , Ana Paula Figueiredo
COURRIER INTERNATIONAL Arnaud Aubron (Diretor),
Claire Carrard (Diretora de Redação),
Sophie-Anne Delhomme (Diretora de Arte)
REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS COMERCIAIS:
Rua da Fonte da Caspolima – Quinta da Fonte
Edifício Fernão de Magalhães, nº8, 2770-190
Paço de Arcos – Telefone.: 218 705 000
Delegação Norte: CEP – Escritórios, Rua Santos Pousada
441- sala 206/208, 4000-486 Porto, Telefone: 220 990 052
PUBLICIDADE: Telefone 218 705 000
Vânia Delgado (Diretora Comercial) vdelgado@trustinnews.pt
Maria João Costa (Diretora Coordenadora de Publicidade)
mjcosta@trustinnews.pt Mónica Ferreira (Gestora de Marca)
mferreira@trustinnews.pt Rita Roseiro (Gestora de Marca)
rroseiro@trustinnews.pt Mariana Jesus (Gestora de Marca)
mjesus@trustinnews.pt Florbela Figueiras (Assistente Comercial
Lisboa) ﬃgueiras@trustinnews.pt Elisabete Anacleto (Assistente
Comercial Lisboa) eanacleto@trustinnews.pt
Delegação Norte - Telefone: 220 990 052
Margarida Vasconcelos (Gestora de Marca) mvasconvelos@
trustinnews.pt Rita Gencsi (Assistente Comercial Porto)
rgencsi@trustinnews.pt
MARKETING
Marta Silva Carvalho (Diretora) mscarvalho@trustinnews.pt
Joana Hipólito (Gestora de Marca) jhipolito@trustinnews.pt
BRANDED CONTENT
Rita Ibérico Nogueira (Diretora) rnogueira@trustinnews.pt
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO: João Mendes (Diretor)
PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO
Vasco Fernandez (Diretor), Pedro Guilhermino (Coordenador
de Produção), Nuno Carvalho, Nuno Gonçalves e Paulo Duarte
(Produtores), Isabel Anton (Coordenadora de Circulação)
ASSINATURAS: Helena Matoso (Coordenadora de Assinaturas)
SERVIÇO DE APOIO AO ASSINANTE
Tel.: 21 870 50 50 (Dias úteis das 9h às 19h)
apoiocliente@trustinnews.pt
IMPRESSÃO: Lisgráﬁca – Estrada de São Marcos Nº 27
S. Marcos – 2735-521 Cacém
DISTRIBUIÇÃO VASP - MLP, Media Logistics Park,
Quinta do Grajal, Venda Seca, 2739-511
Agualva-Cacém, Tel.: 214 337 000
Pontos de Venda: contactcenter@vasp.pt
Tel.: 808 206 545
TIRAGEM 10.300 exemplares. Registo na ERC
com o n.º 124.692 - Depósito Legal n.º 224.413/05
ESTATUTO EDITORIAL: www.visao.sapo.pt/informacaopermanente

APOIO AO CLIENTE/ASSINANTE

apoiocliente@trustinnews.pt

80 Livros
82 Flashback

A Trust in News não é responsável pelo conteúdo
dos anúncios nem pela exatidão das características
e propriedade dos produtos e/ou bens anunciados.
A respetiva veracidade e conformidade com a realidade
são da integral e exclusiva responsabilidade dos anunciantes
e agências ou empresas publicitárias. Interdita a
reprodução, mesmo parcial, de textos, fotografias
ou ilustrações sob quaisquer meios, e para quaisquer
fins, inclusive comerciais.

Assine a

Courrier

internacional

Ligue 21 870 5050
Dias úteis, das 9h às 19h

FEVEREIRO
FEVEREIRO2022
2022--Nº
N.º311
312

3

E

A

EdITORIAL

R U I TAVA R E S G U E D E S
rguedes@visao.pt

COURRIER INTERNACIONAL

Disponíveis nas lojas
da Apple e da Google
as aplicações necessárias

4

FEVEREIRO 2022 - N.º 312

É PRECISO OLHAR MAIS
LÁ PARA CIMA
A história da exploração espacial tem sido, até agora, uma narrativa em que
se mistura o espírito heroico e aventureiro com a gloriﬁcação das nossas
capacidades cientíﬁcas e tecnológicas. É ainda uma história de descobertas
sucessivas, em que vamos ampliando o conhecimento sobre o universo e,
em simultâneo, percebendo o quanto ainda nos falta saber sobre o cosmos.
Nesta história, que é contada a um ritmo cada vez mais acelerado, vamos
fortiﬁcando a nossa crença nas ciências exatas, ao mesmo tempo que
redobramos as nossas dúvidas e interrogações sobre a origem e o sentido
da vida.
Mas esta história não acaba aqui. O Espaço é igualmente, e cada vez
mais, um novo território de exploração – no sentido mais marxista da
expressão. Apesar da enorme e benéﬁca cooperação internacional que
tem sido possível realizar a muitos quilómetros de altitude, de forma
mais ou menos imune às divisões e rivalidades terrestres, também ali se
começa a intensiﬁcar a disputa por tudo o que possa ser relevante para a
riqueza e o poder, quer dos países quer dos maiores milionários. Além das
missões de descoberta e de exploração, agora todos estão interessados em
procurar novos recursos, utilizações rentáveis da ausência de gravidade
e até, num futuro longínquo mas cada vez mais próximo, a possibilidade
de administrarem colónias noutros planetas, numa alternativa à vida na
Terra.
Para já, o Espaço mais próximo de nós começa a ﬁcar superlotado,
com os milhares de satélites e de outros aparelhos que nos permitem
comunicações mais rápidas, conhecer a localização exata do sítio
geográﬁco em que nos encontramos e ajudar a prever a meteorologia dos
dias seguintes, além de uma série de outras funções, incluindo as ações
de vigilância secretas e militares que, em alguns casos, já ultrapassam a
imaginação dos argumentistas dos primeiros ﬁlmes de James Bond.
Segundo a NASA, há à deriva, neste momento, na órbita da Terra, perto
de 30 mil objetos suﬁcientemente grandes para poderem daniﬁcar satélites
ou naves espaciais, com consequências graves. E os inúmeros projetos que
existem para povoar a mesma órbita com constelações de satélites, com
o objetivo de melhorarem as nossas comunicações na Terra, começam a
ser já uma ameaça para a Ciência, já que, na prática, criam uma espécie de
nuvem que turva a visão dos nossos telescópios de observação do cosmos.
Para os próximos anos, está anunciada uma série de lançamentos que,
a concretizar-se, vai aumentar o número de protagonistas relevantes na
exploração espacial. E isto de uma forma variada: a China e a Rússia têm
planos para uma base conjunta na Lua, o milionário Elon Musk acredita
que vai ser o primeiro a criar uma colónia em Marte. Os programas
espaciais animam, ainda, os dirigentes da Índia, do Japão, de Israel, dos
Emirados Árabes Unidos. E, aos poucos, o turismo espacial torna-se uma
atividade mais comum, com novos atores a oferecerem o serviço de uns
quantos minutos em gravidade zero.
Neste cenário, é conveniente criar regras diplomáticas que regulem,
da melhor forma possível, o congestionamento do tráfego que pode
começar a ocorrer lá em cima, tentando-se, se possível, evitar os erros
que, como sabemos, foram cometidos cá em baixo – quanto mais não seja,
para impedir que a exploração espacial acabe por transformar-se num
mau ﬁlme de terror distópico, à semelhança do que tantas vezes vimos no
cinema e quase sempre sem um ﬁnal feliz.

F

Kevin Merida, 64 anos, ex-jornalista da ESPN, escritor e
fundador da premiada plataforma multimédia The Undefeated, em que se explora “as
interseções de raça, desporto e
cultura” com documentários,
música, talk shows e livros para
crianças, em colaboração com
a Walt Disney.
www.latimes.com
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HAMBURGO, ALEMANHA
É a publicação de referência
alemã e uma autoridade alémReno. Este grande e exigente
jornal de informação e de
análise política distingue-se
também pelo seu graﬁsmo e
iconograﬁa muito apreciados.
Tolerante e liberal, sai às
quintas-feiras.

jornalística que funciona como
um hub transnacional que
confedera cerca de 150 jornais
em 20 países, do México à
Guatemala, da República
Dominicana ao Chile. Beneﬁcia
de um reconhecimento
internacional ligado à solidez
dos conteúdos que publica. Foi
lançada em 2013, por Carlos
Eduardo Huertas, jornalista
colombiano que é também
diretor de projeto no Centro
Internacional para os Jornalistas
(ICFJ) de Washington.

www.zeit.de
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MUNIQUE, ALEMANHA Fundado
em 1945, o “jornal do Sul
da Alemanha” é um dos
periódicos suprarregionais
de referência do país. De
tendência liberal, é um
grande defensor dos valores
democráticos e do Estado de
direito. Emprega ou empregou
os melhores autores do país.

www.kommersant.ru

Estimulante e ativa no
campo da ecologia, é uma
das melhores revistas de
informação cientíﬁca do
mundo. Está particularmente
vocacionada para a descrição
da evolução cientíﬁca e
tecnológica nos domínios
do ambiente e da indústria, e
também no da vida quotidiana.

www.sueddeutsche.de

2 NEW SCIENTIST
LONDRES, REINO UNIDO

3
LOS ANGELES TIMES

LOS ANGELES, EUA Galardoado com mais de 40 prémios
Pulitzer, o jornal foi criado na
cidade que lhe dá nome, na
Califórnia, em 1881. Hoje tem
sede em El Segundo, na baía de
Santa Mónica. É a publicação
mais à esquerda dos diários de
grande circulação dos EUA,
especialista em temas de
sociedade, sobretudo imigração
e desastres ambientais, e de
indústria do entretenimento.
O jornal é agora dirigido por
6

1 Südeutsche Zeitung

MOSCOVO, RÚSSIA
Um dos primeiros diários
russos independentes criados
desde 1990, um ano antes
da queda da União Soviética.
Com enfoque económico,
continua a ser uma referência
no mercado da Imprensa russa
de qualidade. Kommersant
também dá nome a um grupo
de Imprensa que controla cerca
de 15 edições regionais, revistas
temáticas e o semanário
Ogoniok.
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MADRID, ESPANHA
Fundado em 1976, é o jornal
mais lido em Espanha. Pertence
ao grupo espanhol Prisa.

Com o surgimento de novos
títulos de esquerda, o diário
posicionou-se mais ao centro
do que nos seus primórdios,
mas continua a ser considerado
uma instituição.
www.elpais.com

3 DER SPIEGEL

HAMBURGO, ALEMANHA
Uma grande revista de
reportagens, lançada em 1947,
agressivamente independente,
e que revelou diversos
escândalos políticos. Desde a
sua criação, optou pela linha do
jornalismo de investigação. É
a revista de atualidades alemã
com maior difusão.
www.spiegel.de

4 WIRED
SÃO FRANCISCO, EUA

Fundada em 1993, esta revista
é uma referência internacional
para a cultura tecnóﬁla. Wired
cobre sem preconceitos a
atualidade internacional,
com destaque para as novas
tecnologias e a Ciência. A
revista é publicada em edições
britânicas, italianas e japonesas.
www.wired.com

AEON
LONDRES, REINO UNIDO

“Read to get to the bottom
of things [Ler para ir ao fundo
das coisas]” é o slogan deste
website, fundado em setembro
de 2012. Especializada no
debate de ideias e cultura, a
Aeon publica contribuições de
pensadores, investigadores e
escritores. O seu conteúdo é de
livre acesso.
www.aeonmagazine.com

REACTION
LONDRES, REINO UNIDO

Instalado em Londres, descreve-se como “um sítio internet
que propõe artigos de opinião e
de análise sobre política, economia e cultura”, de orientação
centro-direita. O sítio foi fundado em 2016 por Iain Martin,
antigo chefe de redação do
diário escocês The Scotsman, e
intende oferecer aos seus leitores “algo de novo, de diferente e
de grande qualidade”.
www.reaction.life
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Trogloditas
ao ataque
Donald Trump e o aniversário
da invasão do Capitólio
CHAPPATTE, PARA DER SPIEGEL,
HAMBURGO, ALEMANHA
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Jornais vigiados
Xi Jinping a “eliminar” a liberdade de Imprensa em Hong Kong
RIBER, PARA SYDSVENSKAN, ESTOCOLMO, SUÉCIA

Línguas atadas
Joe Biden e Vladimir Putin
a “defenderem” a paz na Ucrânia
KAZANEVSKY, UCRÂNIA

Começou a Taça das Nações
Africanas
“Já está bom. Pode aumentar os preços”,
aconselha um assessor ao líder da Argélia
DILEM PARA LIBERTÉ, ARGÉLIA
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ÉRIC ZEMMOUR

Um pesadelo
começado por

E

Z

NÃO, ÉRIC ZEMMOUR NÃO IRÁ TORNAR-SE PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– MAS IRÁ APROVEITAR A CAMPANHA PARA REVELAR OS INSTINTOS
MAIS ESCONDIDOS DE FRANÇA

stamos na noite de 25 de abril de 2022.
Éric Zemmour acaba de ser eleito Presidente
da República e dirige-se à nação a partir
do seu principesco gabinete no Palácio do
Eliseu. Tem um ar um pouco assustado.
Não é caso para menos. Tem nos olhos um
luzir de excitação e na fronte uns indícios
de transpiração. É como se, aos 63 anos,
ele acabasse por aferir a enormidade do que
havia conseguido e do programa alucinante
que estava prestes a anunciar.
Deita uma olhadela aos bastidores,
respira fundo e começa a falar. “Minhas
senhoras, meus senhores, meus caros compatriotas: não é simplesmente um novo dia,
mas uma nova era que se inaugura para a
República. Nada, no nosso país, voltará a
ser como antes...”
A partir daí, é o grande desabafo: as
fronteiras vão ser encerradas e guardadas,
vai-se pôr termo à imigração proveniente
do Terceiro Mundo, sobretudo dos países
muçulmanos; zelar-se-á doravante pelo
respeito escrupuloso da laicidade; a França irá abandonar o comando integrado da
NATO e estender a mão à Rússia, mantendo
as suas distâncias em relação aos EUA. Vão
ser tomadas medidas draconianas para lu-

R
10
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AUTOR
Walter Ellis

tar contra a delinquência, designadamente
nos subúrbios; à polícia e aos depositários
da autoridade, entre os quais os professores, serão atribuídos os poderes de que eles
necessitam para restabelecer a ordem. Irá
pôr-se termo ao “diktat” de Bruxelas, o
que permitirá restaurar vastas facetas da
soberania nacional. Acima de tudo, irá restabelecer-se o respeito pelos detentores do
saber e do poder (essencialmente homens)
que, com o apoio do novo Chefe de Estado,
irão repor os valores tradicionais no cerne
da civilização francesa.
No ﬁnal da sua alocução de uma hora,
acompanhada por mais de 90% da população adulta, faz-se um silêncio, ao qual se
segue um clamor entusiástico por parte
dos partidários do novo Presidente e vaias
furibundas por parte dos seus críticos. Parece impossível – inconcebível. Como se
pôde chegar a isto? Como pôde acontecer
semelhante coisa?
Fazer barulho
A resposta é, evidentemente, que ela não
pôde acontecer e que não irá acontecer. Éric
Zemmour não será o próximo Presidente
da República. Vai fazer muito barulho. A

DATA
03.12.2021

TRADUTOR
Jorge Pires

sua campanha será tonitruante. Ele irá
ser até ao ﬁm uma força perturbadora e
dissonante, até à noite de 10 de abril, que
assinalará o ﬁm da primeira volta das presidenciais. Mas, no seguimento do escrutínio, irá perceber-se que Zemmour não
está qualiﬁcado para a segunda volta, 15
dias mais tarde, que irá opor, portanto,
Emmanuel Macron – que nos nossos dias
representa o statu quo – e, ou a candidata da
direita [Valérie Pécresse, que foi designada
como tal no sábado, 4 de dezembro], ou
(menos provavelmente) Marine Le Pen, a
velha veterana do Rassemblement National.
O que é evidente é o que este Rastignac
terá feito com pés e mãos para despertar
os instintos mais recalcados do Hexágono.
Num discurso difundido na terça-feira, 30
de novembro, e no qual ele anuncia ﬁnalmente a sua candidatura (um segredo de
Polichinelo), veem-se desﬁlar imagens de
De Gaulle, de Joana d’Arc e de Napoleão,
e, para desempenhar o papel secundário,
uma vedeta de cinema defunta (que não
tem risco), Jean-Paul Belmondo. Uma
coisa é certa, Zemmour não tem falta de
descaramento. Resta saber onde todo este
cinema irá levá-lo.
Ouvir o homem da rua
No dia 24 de abril serão revelados os resultados deﬁnitivos. Irá Macron ser reconduzido
para um segundo mandato durante o qual

Matreiro e imprevisível,
Zemmour é tanto mais
perigoso quanto inteligente
FOTO GETTY IMAGES
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– desde que a Covid já pertença ao passado – ele será pelo menos livre para levar a
bom porto o seu objetivo de modernizar a
economia, ou irá um dos seus oponentes
ocupar o lugar dele no Eliseu? Nos meios
bem informados, aﬁrma-se que o atual titular do cargo, que ainda se mantém em
pé após cinco anos de infortúnios diversos,
exacerbados por uma personalidade dura
e inﬂexível, acabará por levar a melhor,
ensanguentado, mas invicto.
Será essa, porém, a garantia de uma
renovação em França? Permitam-me que
duvide. O sucesso de Zemmour garantiu
que os próximos cinco anos irão ser um
percurso de combatente, ou mesmo um
caminho da cruz, para quem vier a aceder
às responsabilidades. Tal como Nigel Farage
durante a campanha do referendo [sobre o
Brexit] ou Donald Trump ao longo da jornada desde o anúncio da sua candidatura à
presidência, o candidato a quem chamam
“Z” soube pôr o dedo nos assuntos que mais
incomodam o homem da rua.
Atabalhoadamente, aí temos a imigração, o terrorismo islâmico, a Covid, a
estagnação dos salários, a delinquência,
as escolas em situação de xeque e, acima
de tudo, o sentimento de que, ano após
ano, aquela “certa ideia da França” que
era feita por de Gaulle já não está virada
para o futuro, mas assume a forma de uma
nostalgia lamurienta. Matreiro e impre-

12
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visível, Zemmour é tanto mais perigoso
quanto ele é dotado de uma inteligência
acerada, e diz aquilo que outros à direita
gostariam de dizer mas não dizem, com
receio de passarem por “inumanos”.
Onde outros acarinham em segredo o
sonho de uma França forte e cristã, apoiada num poderoso exército e em empresas
líderes de mercado, na qual os cidadãos
de origem negra ou muçulmana saberiam
manter-se no seu lugar e os camponeses*
levariam uma existência bucólica nos seus
campos, Zemmour anuncia claramente a
cor. Ele não traz os muçulmanos no coração. A sorte deles não lhe interessa de todo.
Não se contenta em ser contra a imigração
clandestina, julga que nem sequer deveriam
existir vias de imigração legais. Também

...

As sondagens mostram
que a opinião pública
que tanto apreciava
Zemmour no papel do
franco-atirador está
nitidamente menos
embalada com a ideia
de o ver na cheﬁa do
Estado

Zemmour na apresentação da sua
candidatura à Presidência de França
FOTO GETTYIMAGES

não pensa que a assimilação – ainda que
desejável – funcione.
Resposta bombástica
Quando foi revelado que alguns dos terroristas que massacraram cerca de 400
parisienses inocentes nos atentados de
novembro de 2015 eram originários de
Molenbeek, um subúrbio de Bruxelas, ele
exprimiu o desejo de que a Força Aérea fosse
bombardear Molenbeek. Aos seus olhos,
os muçulmanos só estão em França por
uma única razão: substituir a população
branca, tendo em vista implantar a dominação islâmica.
Na parte económica, ultrapassa todos
os limites. Iria repor a idade de entrada na
reforma aos 64 anos, mas baixaria a CSG
(contribuição social que permite ﬁnanciar
os sistemas de aposentação e de saúde) de
9% para 2,5% do salário. Para compensar
em parte a inevitável falta de receitas para
o Estado, iria suprimir as dotações para os
imigrados. Os empregadores, fez ele saber,
devem ter o direito de recusar contratar
“árabes e negros”.
Adora o automóvel. Cético quanto ao
clima, não aumentaria o preço do gasóleo e
reporia o limite de 90 km/h nas pequenas

estradas do campo. É contra a livre troca e
restringiria a importação dos produtos que,
segundo ele, deveriam ser fabricados em
França. Não traz a União Europeia (UE) no
coração, mas parece ter integrado que mais
valia ignorá-la simplesmente, na medida
do possível, do que apelar com veemência
ao desaparecimento dela. Se, no passado,
ele qualiﬁcou a moeda única de principal
causa do declínio da Europa, nos tempos que
correm prefere largamente iludir a questão,
tendo tomado consciência de que o remédio – uma dissolução da União – seria, sem
dúvida, pior do que o mal.
Reconquistar a soberania
Ao conﬁrmar a sua candidatura, ofereceu
uma prova daquilo que a UE poderia vir a
esperar se ele alguma vez tivesse assento no
Conselho Europeu. “Devemos reconquistar
a nossa soberania”, declamou ele, “abandonada aos tecnocratas e aos juízes europeus
que despojaram o povo francês da capacidade para decidir a sua sorte, em nome das
quimeras de uma Europa que nunca há de
ser uma nação”.
Em Bruxelas, Ursula von der Leyen e os
seus comissários estremeceram ao ouvirem
tais palavras, embora certamente acreditem
mais nas hipóteses de Macron vir a conservar o seu lugar no Conselho. Uma coisa é
atirar balas ardentes à Europa, ao modo de
um Nigel Farage, e outra é esperar que os
eleitores franceses virem costas a 64 anos
de História do pós-guerra.
Contudo, quando Zemmour perder, em
abril próximo, será, antes de mais e acima
de tudo, por causa da sua posição sobre as
mulheres e o feminismo. É mais forte do que
ele. Considera que a primazia dos homens
releva da ordem natural das coisas e que é
inevitável que estes últimos, que são por
natureza predadores sexuais, desçam por
vezes à violência. Da mesma maneira, vê na
homossexualidade uma aberração promovida
pelos publicitários do século XX, desejosos
de explorarem um novo mercado. Opõe-se
ao casamento para todos e ridiculariza as
reivindicações dos transgénero.
A política externa de Zemmour assentaria
em dois princípios erguidos bem alto. É pela
Rússia e contra a América. Admira Vladimir
Putin, julgando muito naturais os projetos
deste para devolver à Rússia a sua grandeza
e o seu território. Por outro lado, embora
admire as intuições de Donald Trump, vê na
adoção cega da cultura e dos valores norte-americanos uma das chaves que permitem
compreender o declínio da França no século
XX. Ele próprio um judeu originário do Norte
de África (e antes disso imigrado), defende
Israel e não deixa qualquer esperança ao povo
da Palestina que, diz ele, perdeu há muito

O candidato
do ódio

PARA ANUNCIAR A SUA CANDIDATURA,
O POLEMISTA DE EXTREMA-DIREITA OPTOU
POR SE APRESENTAR NUM VÍDEO COM UMA MENSAGEM
INCENDIÁRIA, E NÃO SEM CONSEQUÊNCIAS
PARA A SUA CONCORRENTE MARINE LE PEN
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le não pretende reformar a França,
mas salvá-la. É essa a mensagem do vídeo
de uma dezena de minutos pelo qual o
populista de direita Éric Zemmour anunciou, ao meio-dia da terça-feira, 30 de
novembro, a sua candidatura à eleição
presidencial francesa que irá ter lugar em
abril próximo. Sobre um fundo de música
alemã – excertos do segundo movimento
da Sétima Sinfonia de Beethoven –, vê-se
Zemmour diante de uma biblioteca com
livros encadernados em couro, sentado
atrás de um grande microfone que quase
o esconde. Praticamente não olha para a
câmara, lê o seu manuscrito.
A encenação destina-se manifestamente a recordar Charles de Gaulle, que,
durante a ocupação alemã, havia enviado
a sua mensagem de esperança para França
a partir de Londres. Zemmour encena-se
como um novo de Gaulle, como o pai de
uma nação que está em perigo e cuja alma
ele pretende salvar da invasão estrangeira. Porque é essa a verdadeira mensagem
deste vídeo: é a ilustração da teoria da
“grande substituição”, que circula nos
círculos de extrema-direita e segundo a
qual os franceses brancos e cristãos são
substituídos por imigrantes muçulmanos de pele escura. O que ele quer, é uma
guerra de culturas.
A análise desta sua mensagem em vídeo ocuparia porventura os semióticos
e os historiadores de arte. É impossível
não ver as semelhanças com os ﬁlmes de
propaganda nacional-socialista. Apenas
lhe faltam os ratos, com os quais se comparavam na época os concidadãos judeus.
No entanto, para o cidadão judeu Zemmour, a ameaça não são os judeus mas os
muçulmanos. Opõe cenas de violência
nos subúrbios, muçulmanos a orarem
na rua e raparigas veladas a imagens de
uma França ideal, bela, pura: um paraíso
perdido.
Quanto às façanhas da nação francesa,
escapam-lhe alguns erros. Por exemplo,

segundo ele os franceses não teriam inventado somente o cinema, mas também
o automóvel. O escândalo, porém, não é
esse. O escândalo é a demagogia descarada de que ele dá provas a respeito dos
estrangeiros, dos migrantes e da União
Europeia.
Os juristas deverão veriﬁcar se o spot
de campanha dele não entra no campo
do delito de incitamento ao ódio racial.
Zemmour já teve de prestar contas por isso
diante da Justiça uma dezena de vezes, e
em duas foi deﬁnitivamente condenado.
Tem, neste momento, um processo em
curso por haver qualiﬁcado os refugiados
menores de idade como “ladrões, assassinos e violadores”.
A candidatura de Zemmour não é
uma surpresa. Pode até dizer-se que ela
chega um pouco tarde. Os seus slogans
provocadores e o seu comportamento
nauseabundo corroeram-lhe a credibilidade e valeram-lhe recentemente a
perda dos apoios ﬁnanceiros de que dispunha. Ainda no anterior ﬁm de semana,
mostrou o dedo grande a uma transeunte
que lhe havia feito o mesmo. Há muito
tempo que isto se reﬂete nas sondagens.
Embora ainda há pouco se encontrasse à
frente de Marine Le Pen, passou para trás
dela. No entanto, a clientela política dos
dois candidatos representa mais de um
terço dos eleitores.
É também aí que reside o problema
para ambos. Se eles não forjarem nenhuma aliança, terão diﬁculdade em chegar à
segunda volta. Marine Le Pen tem doravante duas opções: regressar ao seu antigo
radicalismo ou manter a sua estratégia de
desdiabolização. Os primeiros discursos
dela indicam que bastam poucos minutos
para reduzir a nada cinco anos de esforços
para fazer reentrar o partido na ordem.
Contudo, poderá fazer tudo o que queira,
mas em matéria de incitamento ao ódio
racial Zemmour continua a ser o melhor
candidato.
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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tempo a batalha pelo estado palestiniano
e deverá aceitar as consequências.
Isso dar-vos-á uma ideia do personagem. Zemmour é parecido com aqueles
cronistas de extrema-direita que, pregando aos convertidos, imaginam exprimir o
sentimento profundo de uma maioria da
opinião. Foi o súbito sucesso de Macron
como candidato presidencial, primeiro
convincente e depois triunfante, que o
incitou a trocar os seus bilhetes de opinião
pelas alegrias de uma tribuna privilegiada.
Aos olhos deste populista, o centro congrega
todas as pessoas que pensam como ele.
Agora que se expôs ao anunciar a sua
ambição de vir a tornar-se o mais poderoso
dos dirigentes europeus, os seus feitos e os
seus gestos irão ser examinados à lupa, e é
pouco provável que isso venha a resultar
em sua vantagem. O eleitorado católico
não gostou de o ver abandonar a esposa
sexagenária por uma conselheira política
de 28 anos, que estaria, aliás, grávida dele.
Em França, uma coisa é ter-se uma amante,
e outra é largar a mulher para ir juntar os
trapinhos com a substituta (como Zemmour
fez): isso não é considerado digno de um
cavalheiro. Não que Zemmour se preocupe
com as convenções. Ainda esta semana,
em Marselha, mostrou o dedo grande, à
americana, a uma mulher que o interpelou
em público, acrescentando, para rematar:
“E bem fundo.” Desde já, as sondagens
mostram que a opinião pública que tanto
o apreciava no papel do franco-atirador
está nitidamente menos embalada com a
ideia de o ver na cheﬁa do Estado.
A direitização [da direita] será suﬁciente
para eliminar simultaneamente Zemmour
e Le Pen na primeira volta, e depois Macron
na segunda? Quem sabe? Os eleitores são
imprevisíveis e voláteis nos tempos que
correm e podem passar da extrema-esquerda para a extrema-direita por um “sim”
ou por um “não”, arrastando o centro na
sua esteira. No que me diz respeito, aposto
sem hesitação no centro-direita (Macron,
portanto) e não na direita do centro [Les
Républicains]. A terceira opção não é mais
do que um engodo. O que, pelo menos,
deverá fazer desta campanha a mais eletrizante e a mais divertida desde há muitos
anos.
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O que
aconteceu
a Kamala
Harris?

AS EXPECTATIVAS QUE RODEAVAM A PRIMEIRA
MULHER VICE-PRESIDENTE DOS EUA ERAM ENORMES.
MAS DESDE A SUA INVESTIDURA, EM JANEIRO DE 2021,
KAMALA HARRIS PERMANECEU NA SOMBRA
DE JOE BIDEN. E A SUA TAXA DE POPULARIDADE
É MAIS BAIXA DO QUE A DO PRESIDENTE

P

ara onde foi Kamala Harris? Ela estilhaçou muitos telhados de vidro quando
Joe Biden a escolheu como sua cocandidata
durante a campanha presidencial e quando
foi eleita vice-presidente. Desde então,
tem-se mantido bastante afastada da rotina política quotidiana de Washington e
dos melodramas que se jogam em torno
do programa do Presidente.
Mas o que aconteceu a Kamala Harris?
A resposta é muito simples: ela passou a
ser vice-presidente.
Embora tenha a seu cargo um largo
conjunto de dossiers, ainda que tenha
ido recentemente a Paris [entre 9 e 13 de
novembro] para consertar a tensa relação com França, o facto é que o papel da
número dois da Casa Branca está intrinsecamente limitado.
E não é ser-se racista ou misógino
recordar tal facto no momento em que o
cargo é ocupado por Kamala Harris.
À exceção de Dick Cheney, que inﬂuenciou excecionalmente a política
externa e de defesa do Presidente repu-
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blicano George W. Bush, quase todos os
vice-presidentes da História recente viram
a sua aura diminuir quando assumiram
essas funções.
Uma das principais exigências do cargo
de vice-presidente consiste, com efeito,
em manter-se longe dos projetores – a não
ser quando se trata de aplaudir o Presidente
e a sua política.
A vice-presidência de Kamala Harris – primeira mulher, negra e de origem
indiana, a ser nomeada para este cargo –
suscitava muitas outras expectativas. Nunca se tinha visto alguém como ela chegar
ao topo do Estado. Pensava-se que todos
os seus feitos e gestos seriam históricos e
mereceriam uma atenção mediática muito
particular.
Só que a regra inabalável – não fazer
sombra ao Presidente e não lhe roubar
o protagonismo – não conhece qualquer
exceção. Isso torna-se ainda mais verdade
quando o Presidente é um homem frágil
de 78 anos.
Desde que assumiu funções, Kamala
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A prudência sempre foi uma
característica de Kamala Harris
FOTO DE GETTY IMAGES

Harris fez da humildade a sua prioridade,
além das diversas missões que lhe foram
conﬁadas pelo Presidente – a questão do
direito de voto, a exploração espacial, o
lugar das mulheres no mercado de trabalho, a imigração proveniente da América
Central e muitas outras coisas.
Não há nisto nada de espantoso. A
prudência sempre foi uma característica
de Kamala Harris, e a natureza apagada
do papel de vice-presidente, somada à
vigilância dos ﬁéis de Joe Biden, à espera
do menor sinal de ambição pessoal, não
fez mais do que acentuar esse pendor.
Há outro fator que explica o apagamento de Harris: a sua pouca experiência em Washington. Habitualmente, os

...

À exceção de Dick Cheney,
que inﬂuenciou George
W. Bush, quase todos
os vice-presidentes da
História recente viram a
sua aura diminuir quando
assumiram essas funções

vice-presidentes são indivíduos aptos a
“poder fazer aquilo que o Presidente não
pode fazer, ou não faz bem”, explica Chris
Devine, professor de Ciências Políticas na
Universidade de Dayton, no Ohio, e coautor de dois livros sobre a vice-presidência
nos Estados Unidos da América.
Os vice-presidentes Biden, Cheney e
Gore dispunham de um conhecimento do
Congresso que os seus respetivos presidentes – Obama, Bush e Clinton – não
possuíam. Deputado durante mais de dez
anos antes de ser eleito governador do
Indiana, Mike Pence servia como emissário
de Donald Trump junto da ala conservadora e evangélica do Partido Republicano.
Kamala Harris não pode fazer grande
coisa além daquilo que Joe Biden saberia
fazer – ou que ele próprio já fez enquanto
vice-presidente.
Efetivamente, o Presidente Biden teve
assento no Senado de Washington durante
36 anos, ao passo que Kamala Harris só
lá passou quatro – boa parte dos quais a
preparar a sua candidatura às eleições de
2020.
Biden não necessita verdadeiramente
de Kamala Harris para o ajudar a estabelecer ligações com os parlamentares ou
a encontrar o caminho entre a Pennsyl-

vania Avenue [que liga a Casa Branca
ao Capitólio], o Senado e a Câmara dos
Representantes. Kamala Harris também
não pode brincar às negociações com os
parlamentares, como Biden pôde fazer
durante a presidência de Obama.
Kamala Harris foi escolhida como cocandidata de Biden em boa medida porque
o seu nome – a sua relativa juventude, a
sua cor de pele e o seu género – permitiam equilibrar a candidatura presidencial
democrata.
O Presidente bem tentou fazê-la
aparecer como uma parceira de pleno
direito, mas, na realidade, ela ainda está
a aprender.
Um certo número de vice-presidentes conseguiram sair da sombra da Sala
Oval e do seu posto de número dois para
chegarem à presidência. Incluindo alguns
que haviam oﬁciado junto de presidentes
ultracarismáticos como Ronald Reagan ou
Barack Obama.
Salvo algum imprevisto, Kamala Harris
tem pelo menos três anos diante dela, ou
então sete, para aprender e encontrar o
seu lugar na Casa Branca.
Um trabalho que ela irá fazer essencialmente longe dos olhares e com toda
a discrição.
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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O caminho
até à última
fronteira
A BR-319 PERCORRE QUASE 900 QUILÓMETROS ATRAVÉS DA AMAZÓNIA,
ABRINDO MANAUS, ISOLADA NO NOROESTE DO PAÍS. MAS ESTA “ESTRADA”
TEM PERMANECIDO EM GRANDE PARTE UM SIMPLES CAMINHO DE TERRA
QUE ATRAI AVENTUREIROS À PROCURA DE FLORESTA PARA DESBRAVAR
A QUALQUER CUSTO. REPORTAGEM ENTRE A LAMA E O PÓ
El País Brasil
São Paulo
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O
O Sol já está alto. São sete horas da manhã
quando, na estação de serviço, um homem
desce eufórico de um camião. Aproxima-se
da primeira mulher à vista, apresenta-se
com pompa como Carlinhos Raimundo
da Auxiliadora e dispara: “Tens marido?”
Tresanda a álcool e agita uma nota de 200
reais (31 euros), das que raramente se veem
no Brasil. Exultante, procura companhia
para comemorar esta bonita quantia que
lhe acabam de pagar por um trabalho, e
por algo ainda mais importante. “Estou
tão feliz, ﬁnalmente comprei uma terra!” Aos que o avisam para tomar cuidado
com o dinheiro, responde entre risadas,
em jeito de cowboy de um western: “Eu
tomo, com o meu calibre 38 à cintura.”
Com a camisa larga por fora das calças, é
impossível saber se realmente está armado.
Isto é Realidade, a terra prometida
a aventureiros e pobres. E esta estação
de serviço é a primeira que se encontra
nos primeiros 500 quilómetros, de norte
para sul, da BR-319, a estrada mais controversa da Amazónia. Jair Bolsonaro fez
uma grande promessa aos habitantes da
região, uma das mais pobres do Brasil:
completar o asfalto deste grande eixo. Uma
necessidade que ele considera estratégica
para o desenvolvimento económico local.
Percorrer a BR-319 de ponta a ponta, de
Manaus, capital do estado do Amazonas, a
Porto Velho, capital do estado de Rondônia,
permite à equipa do El País observar a olho
nu o impacto produzido pelos colonos que
desembarcam atraídos por promessas e
terras a bom preço. O desmatamento avan-
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ça velozmente. No mapa, a estrada é um
traço minúsculo. Pelo olhar de um drone,
uma linha reta alaranjada num cerrado
manto verde que parece brócolos. Provavelmente, poucos dos que participaram
na conferência COP26 de Glasgow sabem
da sua existência, mas os que observam a
maior ﬂoresta tropical do mundo não tiram
os olhos dela. O desenlace desta obra dirá
se a parte mais virgem da selva amazónica
continuará a proteger a biodiversidade e
a capturar dióxido de carbono ou não. E
isso inﬂuirá no resto do planeta, porque
ﬂorestas como esta são cruciais para regular a temperatura global.
O povoado de Realidade é uma sucessão
de bares, motéis, oﬁcinas, igrejas evangélicas e casinhas de madeira em ruas de
terra que frequentemente se transformam
num lamaçal. Nos últimos anos cresceu a
ponto de merecer escola e posto de saúde,
um boom que assenta em negócios lucrativos criados nas margens da estrada que
dizimam a selva: o corte ilegal de madeira,
a criação de gado e de plantações de soja
que atraem pessoas de outros estados.
Sempre alerta
A lei é um conceito distante e maleável. É
um território tenso onde prevalecem os
factos consumados e o receio do forasteiro
que investiga. Ninguém vem para fazer
turismo ou por acaso, vêm sempre com um
objetivo. Todos estão em alerta constante.
E, em centenas de quilómetros, não há
um polícia. Os locais esperam ansiosos o
asfalto há décadas, convencidos de que
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trará prosperidade. Mas para cientistas e
ecologistas é um cenário de pesadelo. Temem que o monstro que viram crescer em
Realidade nesses anos suba estrada acima.
Os 887 quilómetros da BR-319 cruzam
uma das áreas mais bem preservadas da
ﬂoresta que cobre a metade do Brasil, uma
superfície do tamanho da União Europeia
repleta de rios, correntes e lagoas. Du-

...

“Quando chega o
desenvolvimento, chega
o desmatamento, as
invasões, a prostituição,
as drogas...”, diz Dona
Mocinha, da Associação
de Amigos e Defensores
da BR-319

Os ativistas ambientais desconﬁam
das palavras de ordem do governo
e dos defensores do asfalto, que
aﬁrmam que a obra será sustentável
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rante meio ano, a estrada é um atoleiro.
Os viajantes deixam para trás fazendas
batizadas como Grande Esperança, Terra
Rica e Deus Me Deu.
Entre os mais envolvidos na batalha a
favor do asfalto está Dona Mocinha. Tem
uma pousada no quilómetro 260, óculos
enormes e disposição suﬁciente para ir à
escola noturna aos 64 anos. Instalou-se
na Unidade de Conservação Igapó Açu há
décadas, uma reserva de desenvolvimento
sustentável de palaﬁtas de madeira para
evitar as enchentes. “Houve uma época
em que, de novembro a maio, por aqui
ninguém passava. Ninguém!”
Agora, com a estrada mais ou menos
transitável todo o ano, vê da sua varanda mais tráfego de camiões e veículos
de tração às quatro rodas. “Dizem que
a estrada (asfaltada) terá impacto, mas
qual impacto? Olhe, eu não sou bióloga,
mas o maior impacto foi gerado quando
a construíram”, nos anos 70, durante a
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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ditadura. Deve ter sido uma obra titânica, porque o terreno é pantanoso e, por
isso, “é uma área muito produtiva, rica em
biodiversidade. “Sulcada por rios muito
ricos em peixes, jacarés e mosquitos”, diz
Rômulo Batista, da Greenpeace.
Mesmo a simpática Dona Mocinha, da
Associação de Amigos e Defensores da BR319, sabe que as melhorias que a pavimentação traria à sua vida não viriam sozinhas.
“Quando chega o desenvolvimento, chega
o desmatamento, as invasões, a prostituição, as drogas... mas mais preocupante é
não ter a BR-319 para ir e vir”, reﬂete, na
sua cadeira de balanço. Sentem-se presos
nessa belíssima mas isolada região, porque
é a única conexão terrestre de Manaus com
o coração do Brasil.
As pressões chegaram à casa da senhora
antes do asfalto trazidas por compatriotas
vindos de longe com suculentas ofertas,
atraídos pelas fabulosas oportunidades
que vislumbram. “Muitos vêm de Rondônia e Mato Grosso. Procuram terreno,
terreno, terreno. Digo-lhes que ‘não’, que
não tenho terras para vender, que isto é
uma reserva natural! Olhe, cheguei aqui
há 44 anos e nunca vendi um lote de terra. E fui até ameaçada de morte”, aﬁrma.
Vender parcelas de uma reserva é crime.
Mas descomunais extensões de terras públicas ladeiam a rodovia. Qualquer um se
apropria facilmente delas com documentos
falsos e cumplicidade política. É a chamada
“grilagem”.
O panorama é um aperitivo do catastróﬁco cenário antecipado por cientistas
como a agrónoma tropical Jolemia Chagas,
que monitorizou o trecho entre os quilómetros 250 e 280. “O asfalto vai intensiﬁcar as invasões dos últimos cinco anos”,
alerta. Isso traz especulação imobiliária,
conﬂitos violentos com os locais e agrava
problemas ambientais de consequências
tangíveis. Destaca ainda que “a retirada da
cobertura ﬂorestal interfere diretamente
na produção dos rios voadores (correntes
de vapor de água) que abastecem parte da
América do Sul, inﬂuenciando diretamente
a produção agrícola”.
Nativos isolados
A região é povoada por famílias que vivem
principalmente nos extremos da rodovia,
e que se sustentam através da agricultura
de subsistência e do comércio. E indígenas,
18 povos dispersos e afastados da estrada
principal. Uma das vias de terra secundárias que começaram a ser construídas
praticamente atinge o território onde vive
um grupo de nativos isolados, umas 30
pessoas, provavelmente descendentes dos
juma que sobreviveram a uma matança em
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1964, diz o indigenista Pedro da Silva, do
Conselho Missioneiro Indígena.
Com o aumento do tráfego, surgiram
restaurantes, fazendas e igrejas. Pela via,
circulam camiões, carros que carregam
toda a vida de alguém que persegue um
futuro melhor, ou o negócio da sua vida,
lícito ou não, motoqueiros cinquentões
a viajar... Percorrê-la signiﬁca sair de
Manaus por uma estrada asfaltada com a
pista cuidadosamente pintada de amarelo e a berma de branco. Pouco depois,
o rio Amazonas que se cruza de balsa. O
transporte ﬂuvial, caro e lento, é o mais
comum. Quilómetro 198. Fim do asfalto.
Bem-vindos ao chamado trecho do meio,

O desmatamento avança velozmente
nesta região da Amazónia, onde
chegam sempre novos colonos
FOTO GETTYIMAGES

que perdeu a pavimentação no ﬁnal dos
anos 1980 por abandono. Graças a isso e
às reservas ambientais e indígenas criadas
a partir de então, o impacto dos humanos
é muito menor do que em outras regiões
amazónicas.
Até o olho menos treinado distingue,
de dentro do veículo, quando se circula
dentro de uma reserva ecológica. As árvores e a vegetação formam um manto

verde tão denso que impede de ver mais
à frente. Mas os melhores olhos sobre a
região são os satélites, que fotografam
parcelas de três metros para medir onde
e a que velocidade a ﬂoresta tropical é
destruída. O desmatamento já estava em
crescimento, mas com Bolsonaro disparou.
O último ano foi o pior dos últimos 12,
com o desaparecimento de 11 mil quilómetros quadrados de árvores. Como se a
cada minuto do último ano a Amazónia
perdesse o equivalente a três campos de
futebol, diz a Greenpeace.
O fazendeiro Joeliton Silva, 53 anos,
não nega o desmatamento. Ele mesmo
contribui para isso há anos, abrindo caminhos entre a vegetação para outros que
depois cortam as árvores mais valiosas
num negócio bilionário. Desaﬁa os jornalistas a contarem o que chama de “a
verdade”, uma tese baseada no seguinte
argumento: a magnitude da ﬂoresta é tal
que o dano é mínimo. Contra o consenso
cientíﬁco, e citando um cientista concreto,
o afável Silva aﬁrma que “o efeito da ação
humana sobre a temperatura é insigniﬁcante”. E para ﬁnalizar, mostra as suas
contas: “Nessa velocidade, demoraremos
140 anos para desmatar 10% do Brasil.”
É um discurso que divulga no YouTube a
partir de sua casa, nos arredores de Realidade, a cidade dos aventureiros.
Está convencido de que o alarme internacional pelo desaparecimento das
riquíssimas ﬂora e fauna amazónicas é
exagerado, nada mais do que uma desculpa
para camuﬂar a cobiça dos estrangeiros
que pretendem roubar do Brasil as suas
riquezas naturais. Dono de duas fazendas
que somam 6 400 hectares, tem uma à
venda porque a sua incursão na piscicultura não deu certo. Apesar da abundância
de rios, os peixes também são ali criados.
Contribuir para atividades ilícitas não
tira o sono a Silva porque, aﬁrma, desmatar legalmente é impossível. Ele tentou, é
árduo e não compensa. É melhor fazê-lo
“na marra” (à força) e, se for apanhado,
recorrer das multas –que, diante da burocracia, poucas vezes acabam por ser
efetivamente cobradas. Fã de Bolsonaro,
mostra com orgulho um vídeo em que
abraça o ministro da Infraestrutura enquanto este aﬁrma que “a BR-319 já está
se materializando”.
Impunidade e lucro fácil
O discurso de Bolsonaro de que a proteção ambiental impede o desenvolvimento
tem muita força e dá asas à exploração
predatória, ao lucro fácil e à impunidade. Triunfa “a ideia perversa de que, se os
outros países desmataram para se desen-

volver, esse é o preço a ser pago”, aﬁrma
Fernanda Meirelles, em Manaus, na sede
do Observatório da BR-319, uma aliança
de ONG que supervisiona a estrada. “Não
somos contra a estrada, mas queremos
que antes (de asfaltar) sejam resolvidos
os problemas de titularidade da terra, de
ﬁscalização, de como gerir as unidades
de conservação...”, diz. Após detalhadas
explicações dos inumeráveis desaﬁos, ﬁnaliza, sorridente: “O meu sonho era uma
passarela (ponte) elevada.”
Os ativistas ambientais desconﬁam
das palavras de ordem do governo e dos
defensores do asfalto, que aﬁrmam que a
obra será sustentável. “Mais de 90% do
desmatamento acontece num raio de até
100 quilómetros das grandes estradas”,
diz Batista, da Greenpeace, e acrescenta
que mesmo as estradas projetadas com
critérios de sustentabilidade, como a BR163, que corre paralela rumo ao Leste,
causaram graves danos sócioambientais.
Mas também sabem que a região é pobre
e são necessários negócios que tragam
prosperidade. A sua receita é exploração
sustentável.
Dona Mocinha participou nas recentes audiências públicas, a melhor amostra
de que o processo burocrático avança. O
governo Bolsonaro deu mais impulso ao
projeto do que qualquer predecessor. Falta
o Ibama, órgão governamental que gere
a política ambiental, autorizar ou não a
pavimentação. Nenhum dos consultados
acredita que irá negar, mas as ONG lembram que os indígenas já deveriam ter
sido consultados. Depois viria o desaﬁo
do ﬁnanciamento.
Frequentemente, um camião preso
no atoleiro corta totalmente a circulação
mesmo nesses dias do ﬁnal da temporada
seca. Um rebocador vai resgatá-lo. É impressionante ver como o imenso veículo
patina. O condutor Aulcides Costa, de
49 anos, chegou a ﬁcar oito dias preso.
“A comida e a água mineral acabaram no
quinto dia”, lembra.

...

O último ano foi o pior
dos últimos 12, com o
desaparecimento de 11 mil
quilómetros quadrados de
árvores. Como se a cada
minuto do último ano
a Amazónia perdesse o
equivalente a três campos
de futebol

Estas zonas eram incomunicáveis até
que a internet lhes abriu uma janela para
o mundo, as transformou em comunidade e as entretém durante a longa estação
chuvosa. É muito útil. Qualquer um pode
saber em tempo quase real como está o
caminho graças aos 46 grupos de WhatsApp da Associação de Amigos da BR-319,
que tem quase dez mil membros.
Com o avanço rumo ao sul, surgem
espaços abertos nas margens. Cada vez
mais frequentes e maiores. De repente,
vacas e mais vacas pastando placidamente.
A bucólica cena disfarça o seu efeito nefasto sobre a Amazónia. As próprias reses
e o corte de árvores para abrir pastos são
os principais responsáveis pelas emissões
brasileiras de gases de efeito de estufa, que
aumentaram mesmo no ano da pandemia, enquanto mundialmente decaíram
pela inédita paralisação. Após o corte, os
pastos servem para se apoderar da terra e
depois chegam as plantações de soja. No
caos aparente existe um método.
O empresário António Graças, de 71
anos, está convencido de que é agora ou
nunca. Na sua loja em Carreiro de Castanho, cercado de camas, eletrodomésticos
e ventiladores, opina que não há ninguém
mais propício do que um Presidente formado nos quartéis e nostálgico da ditadura,
com um ministro da Infraestrutura que
serviu como militar na Amazónia, para dar
continuidade ao projeto impulsionado pelos generais há meio século. Desbravaram
a selva para construir estradas. Doaram
terras. Em plena Guerra Fria, a obsessão
era povoar aquela imensidão, habitada
durante milénios por indígenas, para se
assegurar de que ninguém a roubaria.
“Integrar para não entregar” era o lema
da época.
Graças deseja fervorosamente que Bolsonaro não deixe a ocasião passar. “Se não
der um empurrão inicial para que uma
empresa faça dez quilómetros, outra mais
100... não vai dar. Então, somente Deus
dirá.”
O empresário descarta qualquer risco
de que os crimes ambientais aumentem
porque, para isso, o Estado está aí; e enumera uma longa lista de instituições com
poder ﬁscalizador. Existem no papel. Na
prática, é outra história. Rumo ao ﬁnal da
BR-319, onde cruza com a mítica estrada
Transamazónica, chega-se a Humaitá. Uma
turba incendiou em 2017 a sede do Ibama
na cidade. O vice-presidente brasileiro,
o general Hamilton Mourão, aﬁrma que,
com o asfalto, o risco de desmatamento
pode aumentar e será preciso reforçar a
vigilância, mas aﬁrma que também facilitará a chegada da Polícia Federal.
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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MILORAD DODIK

O homem
que faz tremer
os Balcãs
O líder político dos sérvios da Bósnia poderá levar o seu país para
um novo conﬂito. Vinte e seis anos após o ﬁm da guerra, a paz
continua frágil neste pequeno Estado europeu
Der Spiegel
Hamburgo

Visto de perto, o homem que
tem a intenção de provocar a
fragmentação de um estado
situado na fronteira da União
Europeia é quase um gigante. Impõe-se,
com o seu metro e noventa e o seu férreo
aperto de mão: “Drago mi je”, tenho muito
prazer em conhecê-los, declara Milorad
Dodik. Este encontro com Dodik tem lugar
em Banja Luka, na sede do governo da
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Republika Srpska, a república sérvia da
Bósnia. Aqui, o parlamento tem de votar
uma série de questões que a prazo poderiam implicar a separação entre a maioria
sérvia do país e o resto do estado [o que se
concretizou]. Dodik deseja que a Republika
Srpska se torne autónoma. Este território
artiﬁcial que conta com 1,2 milhões de
habitantes faz atualmente parte da Federação da Bósnia-Herzegovina.
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O que pode levar alguém como ele a
lançar fogo à pólvora num país devastado
pela guerra, atingido pela miséria e pela
imigração? Quem é, pois, este homem
que encara com desprezo o estado a que
preside, na companhia de um representante dos bósnios muçulmanos e de um
representante dos croatas católicos, como
sendo o resultado de um “falso parto”? O
seu comportamento estaria porventura
relacionado com o medo de vir a perder
o poder em breve, nas eleições do próximo
ano, bem como das consequências jurídicas
das suspeitas de corrupção de que é alvo?
“Não há nada contra mim que se
aguentasse perante um tribunal”, aﬁrma Dodik, “mas a difusão de mexericos
desse género a meu respeito é a razão de
ser da oposição”. Seja como for, ele recusa
qualquer responsabilidade numa eventual
nova guerra. “Não posso conceber tal coisa,
declara ele. Em todo o caso, não seremos
nós a desencadear um novo conﬂito: é
politicamente que nós nos batemos para
atingir o nosso objetivo.” O que não tem
nada de verdadeiramente tranquilizador.
Um estado situado no coração do continente estará uma vez mais ameaçado de
se desconjuntar, enquanto as guerras na
ex-Jugoslávia, a partir de 1991, custaram a
vida a 130 mil pessoas e levaram à deslocação
de milhões de outras? Decerto ainda não
chegámos aí, apesar de todas as tentativas
separatistas de Dodik. Mas a situação é grave
– porque o princípio de uma coexistência
pacíﬁca entre bósnios, servos e croatas,

baseado nos acordos de Dayton de 1995,
foi enterrado por diversas partes.
Manta de retalhos
A Bósnia-Herzegovina continua a ser uma
manta de retalhos étnica e, sobretudo,
um edifício complexo. Desde o ﬁm das
hostilidades que ela é composta por duas
“entidades” que têm mais ou menos a
mesma dimensão, o território sérvio e o
território bósnio-croata; a isso soma-se
o caso particular do distrito de Brcko, na
fronteira croata. Tudo isto sob o domínio – na medida em que elas não sejam
abertamente boicotadas pelos antigos
adversários – das instituições do Estado
federal: a presidência, o governo, a justiça,
o exército.
O conﬂito atual eclodiu quando Valentin Inzko, o alto representante internacional na Bósnia-Herzegovina, impôs,
na véspera de abandonar as suas funções,
alterações a uma lei que interditava a negação do genocídio e dos crimes de guerra.
No seguimento disso, Milorad Dodik bloqueou pouco a pouco todas as instituições
federais.
De 1992 a 1996, mais de dez mil pessoas, entre as quais 1 600 crianças, encontraram a morte sob os bombardeamentos
incessantes das tropas sérvias. O croata
Zeljko Komsic, que governou com Dodik
no colégio presidencial do país, diz
agora a respeito dele: “Enquanto esse
senhor não tiver recuperado o juízo
e não tiver iniciado uma boa terapia, a loucura irá continuar.”
O que Komsic deixa por esclarecer é que até o HDZ,
o mais poderoso partido croata, trabalha
em concertação com o
sérvio Dodik para fazer
tremer os alicerces da
república. A maioria dos
croatas da Bósnia dispõe
de passaportes croatas da
União Europeia.
Elmedin Konakovic,
líder da oposição bósnia, adverte que em 1992,
na véspera da guerra, a situação era a mesma. Há muito tempo que
circulam rumores sobre o facto de que,
na parte sérvia do país, a polícia andaria
a armar-se massivamente, inclusive com
espingardas de assalto. Mas também do
lado bósnio se brinca com o fogo: “Munições em Konjic e Gorazde, obuses em
Travnik, lança-granadas em Hadzici” –
publicou no Twitter, há poucos dias, o
cônsul da Bósnia em Frankfurt, por mais
espantoso que isso possa parecer, antes
ILUSTRAÇÃO: DE FABER

de recordar que centenas de milhares de
bósnios já tinham experiência da guerra
e estavam prontos para o combate.

o novo alto representante internacional
em Sarajevo? Mesmo abstraindo-nos da
“retórica que é muito corrente na região”,
existe razão para nos “inquietarmos seriaMaior tensão
mente”, reconhece Schmidt. Nos últimos
Estará a Europa pronta, no caso de se re- tempos passaram-se certas coisas, foram
tomarem as armas nesta região sensível? proferidas certas palavras, que poderão ter
Ou uns e outros não fazem mais do que impacto muito para além das fronteiras
ﬂetir os músculos, como habitualmente, da Bósnia: “O sistema internacional de
trocando ameaças? Fazemos a pergunta manutenção da paz está abalado.” É por
nas instalações do Campo Butmir, sede da isso que ele conta explicar sem rodeios
missão da força da União Europeia (Eufor) que está fora de questão que a Republika
na Bósnia-Herzegovina, onde estão esta- Srpska se safe com tanta facilidade.
cionados 600 militares de 19 países. Desde
A nomeação de Schmidt não se fez sem
2004 que esta missão é o garante da paz diﬁculdade e arrastou-se no tempo, entre
no país. “Graças ao nosso destacamento, outras razões porque Milorad Dodik, com
pudemos ganhar tempo a ﬁm de alcançar o apoio de Vladimir Putin, se opôs à sua
soluções políticas duradouras”, assegura candidatura. Dodik não tem nada cono comandante da missão, o general aus- tra ele pessoalmente, deseja apenas que
tríaco Alexander Platzer, num tom dos a função que ele ocupa seja suprimida. O
mais diplomáticos.
interesse da UE e dos EUA pela Bósnia,
Platzer refere que as tensões se acen- em qualquer caso, está em declínio, e,
tuaram nos últimos tempos. De momen- portanto, é quase lógico que a Rússia se
to, porém, ninguém fala ainda de conﬂito esforce por garantir uma maior margem
armado. Os dois helicópteros do campo de manobra na região, eliminando o cargo
servem principalmente para treino. A úl- de alto representante.
Mais algumas perguntas para Dodik:
tima verdadeira urgência foi uma picadela
de vespa que causou um choque alérgico é verdade que jovens sérvios da Bósnia
num soldado. Mas claro que não se pode vão treinar em campos militares russos
excluir uma escalada, concede Platzer.
e que foram destacados cossacos russos
Como se veem as coisas a partir do para a república sérvia? E porque é que o
gabinete do alemão Christian Schmidt, oligarca russo Konstantin Malofeev visita
regularmente a Bósnia, antes dos
sufrágios eleitorais? Dodik, que foi
Croácia
recebido várias vezes por Putin no
Kremlin, está bastante conversaRepublika
dor nessa tarde. Mas, de repente,
Srpska
Brcko
Belgrado
mostra-se pouco loquaz. Isso são
só boatos, diz ele.
Bósnia-Herzegovina
Sarajevo

Sérvia

Espiral de guerra
A Bósnia era e continua a ser o
nó górdio da Europa. Foi aqui,
Republika
Srpska
em Sarajevo, que um sérvio de
Mar
boa cepa desencadeou a espiral
Montenegro
Adriático
devastadora da Primeira Guerra
Dubrovnik
Kosovo
Mundial ao disparar os tiros que
mataram o herdeiro do trono da
Áustria-Hungria. Foi aqui que, em
1992, as tensões entre os grupos étnicos
degeneraram e causaram os piores massacres que o continente conheceu desde
...
1945. E é ali que, primeiro e antes de tudo,
se decidirá a questão de saber se a paz será
Parece pouco provável
duradoura no próprio coração da Europa,
onde continua a haver seis estados sem
que uma Republika
reais perspetivas de entrada na União
Srpska independente
Europeia.
seja do interesse
Sobre essa questão, é Aleksandar Vucic,
o
Presidente
da Sérvia – que se encontra
da Sérvia ou do seu
em Belgrado, a quatro horas de estrada
tradicional aliado,
a leste de Banja Luka, e governa um país
a Rússia
de sete milhões de habitantes – que tem
Federação
Croácia-Bósnia

Goradze
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as cartas na mão. Vucic tornou-se mestre
na arte de atiçar conﬂitos, para melhor os
resolver ostensivamente. Noutras regiões dos
Balcãs em que também vivem sérvios, ele
sabe tirar partido da manifesta inconstância
da UE. A qual, a poucos dias da cimeira dos
Balcãs ocidentais que ocorreu no início de
outubro, nem sequer estava de acordo quanto à manutenção do estatuto de candidato
à integração europeia para países como a
Sérvia, a Bósnia ou a Macedónia do Norte.
Parece pouco provável que uma Republika Srpska independente seja do interesse
da Sérvia ou do seu tradicional aliado, a
Rússia. Mas nas negociações com Bruxelas
ou Washington, o agitador Dodik demonstra
que só com o apoio de Belgrado e de Moscovo
se pode garantir a paz.
A razão prevalecerá?
Se um especialista dos Balcãs como Janusz
Bugajski, da Jamestown Foundation de
Washington, considera a possibilidade de
uma escalada da violência em dois dos seus
três cenários bósnios, no interior do país
uma nítida maioria quer acreditar que a
razão acabará por prevalecer. É o caso de
Edin Forto, o primeiro-ministro do cantão
de Sarajevo. Regressado à Bósnia após ter
vivido nos EUA, estima que não pertence a
nenhum grupo étnico. Ora qualquer pessoa
que, como ele, assinale “ostali” (outro) nos
formulários eleitorais, está excluído da candidatura à presidência, o que ele sublinha,
aliás. Trata-se de uma anedota reveladora,
que mostra que a classe política dirigente
continua a obedecer a uma estrutura nacionalista. Forto assegura querer abolir as
quotas étnicas e lutar contra a corrupção,
pelo menos no seu cantão.
Mas ele próprio considera que a situação é verdadeiramente séria. “Dodik nunca
deixou de jogar com a secessão para ganhar
as eleições. Desta vez, ele poderá verdadeiramente pôr em marcha o seu projeto.”
Dodik, do qual se fala demasiado, segundo
Forto, não veria aparentemente outro meio
de continuar no poder: “Para ele, é o ﬁnal
da partida.” No entanto, Forto não crê que o
país esteja à beira da guerra. Dodik é decerto
“um pouco louco, mas ele não é idiota. Não
vai fazer vir soldados russos para aqui, e não
tem assim tanta gente com ele”.
Em Banja Luka, Dodik conclui a conversa nestes termos: enquanto continuar
no seu cargo, irá bater-se para que os sérvios tenham o seu destino nas mãos. “Decisões irresponsáveis de estrangeiros que
não foram legitimados por eleições”, e que
visariam criar um “estado muçulmano da
Bósnia-Herzegovina”, segundo o dirigente
sérvio, irão confrontar-se com uma viva
resistência.

24

FEVEREIRO 2022 - N.º 312

AMÉRICA LATINA

Os cartéis de
narcotraﬁcantes
mundializam-se
Os traﬁcantes latino-americanos mudaram de métodos:
agora preferem aliar-se em vez de se confrontarem,
e organizam-se como as multinacionais
Connectas

(excertos)
América Latina

No âmbito da sua digressão sul-americana, Antony
Blinken aterrou em Quito
no dia 20 de outubro. Era a
primeira vez, desde há dez anos, que um
secretário de Estado norte-americano
visitava o Equador. Entre os assuntos na
ordem do dia com o Presidente Guillermo
Lasso, o tráﬁco de droga. Na véspera, o
Presidente equatoriano havia decretado
um estado de emergência de dois meses
para combater as violências que estavam
em curso no seu país, e a sua decisão foi
apoiada publicamente por Blinken.
Os EUA, que durante o mandato de
Trump haviam decidido reduzir a sua
inﬂuência na América Latina, têm agora uma prioridade na região: recuperar
o tempo perdido. Dois problemas colocam-se com acuidade: a democracia
perde terreno em muitos países (Nicarágua, Venezuela, El Salvador, Guatemala,
Honduras), e o narcotráﬁco estende as
suas ramiﬁcações em toda a região. Aliás,
segundo aqueles que acompanharam a
evolução dele nas últimas décadas, esse
tráﬁco está em plena mutação. Com efeito, o tráﬁco de droga destinado e proveniente da América Latina, uma “indústria” que não conheceu a crise durante a
pandemia da Covid-19, transformou-se
numa nebulosa de cartéis e de organizações criminosas transnacionais. Em vez
de fazerem concorrência entre si como
no passado, os traﬁcantes hoje colaboram
urdindo redes mundiais que aumentaram
o seu poder económico e a sua capacidade
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para inﬂuenciarem os governos, muitas
vezes impotentes.
Toda a gente ainda tem na memória o
“Culiacanazo” que teve lugar há dois anos,
em 17 de outubro. O cartel de Sinaloa tinha
invadido a cidade mexicana de Culiacán
para exigir a libertação de Ovidio Guzmán,
o ﬁlho de El Chapo, que as autoridades
federais haviam detido. Após uma longa jornada de confrontos sangrentos, o
Presidente Andrés Manuel López Obrador
decidira libertá-lo, revelando a extensão
do poder dos narcos.
Após o declínio dos grandes cartéis
colombianos nos anos 1990, foram os seus
homólogos mexicanos que vieram ocupar o
lugar. Intensiﬁcaram o comércio de droga,
e a violência atingiu níveis sem precedentes. A partir do México, poderosos cartéis
como o de Sinaloa começaram a inserir-se
nas estruturas do crime organizado, que se
mundializou. Para Silver Meza, um jornalista de Sinaloa que investiga o tráﬁco de
droga há anos, a gravidade do problema
deve-se a “uma grande parte das máﬁas
do mundo, do crime organizado, terem a
sua base na América Latina. É assim que
os cartéis se mundializam, e ultrapassam
as fronteiras”.
Esta mudança de escala torna a ameaça
muito mais complexa para os governos da
região. Já não se trata de simples gangsters
que produzem e vendem droga, mas de
organizações transnacionais que operam
numa espécie de mundo subterrâneo e
acumulam capitais incomensuráveis.
Esse poderio económico fornece-lhes os
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meios para atacarem a democracia, caso
isso sirva os seus interesses. É o que explica
a presença de Blinken no Equador, um
país que começa a inquietar Washington
e a DEA. O território equatoriano, onde
Pablo Escobar iniciou a sua carreira de
narcotraﬁcante, foi igualmente o berço
das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) no auge da sua guerra
contra o estado colombiano, no início dos
anos 2000. Seria precisamente a desmobilização dessa guerrilha, na sequência do
acordo de paz [de 2016, após 50 anos de
conﬂito armado], que explicaria o atual
problema do narcotráﬁco no Equador. O
abandono da produção de cocaína pelas
FARC ocasionou uma descentralização:
“Essa realidade deu origem a novas alianças, a conﬂitos territoriais, e deu lugar
à emergência de atores que utilizam o
Equador como plataforma de comércio
e de transporte marítimo para as entregas
de droga”, explica Renato Rivera Rhon,
investigador na Rede Latino-americana
ILUSTRAÇÃO DE LANGER, PARA MONGOLIA, BARCELONA

de Análise da Segurança e do Crime Organizado (RELASEDOR).
Segundo ele, o Equador passou do estatuto de país de trânsito para o de país
produtor. Na fronteira com a Colômbia,
as plantações de coca e os laboratórios de
transformação multiplicam-se a cada ano
que passa. “Segundo as nossas pesquisas,
haverá cerca de 700 hectares de plantações
de coca junto à fronteira”, explica este
especialista.

...

O principal poder destes
grupos criminosos
organizados é corromper
as estruturas sociais e
governamentais através
do dinheiro, das armas
e das ameaças

Foram apreendidas no Equador 79
toneladas de droga em 2019, 128 toneladas em 2020. E, daqui até ao ﬁm do ano,
deverá aproximar-se das 170. Trata-se,
efetivamente, de uma atividade criminosa
em plena expansão. Mas o Equador está
longe de ser um caso isolado. De acordo
com uma reportagem publicada recentemente no jornal brasileiro Estado de São
Paulo, a Bolívia tornou-se o “santuário do
Narcosul”, o cartel de droga do Primeiro
Comando da Capital (PCC), no Brasil. É
“a organização criminosa que conhece o
crescimento mais rápido em todo o mundo
hoje em dia”, explicava ao jornal o advogado Márcio Sergio Christino. Fica-se a
saber nessa reportagem que “Narcosul”
é o nome atribuído pela polícia federal
brasileira ao cartel que agrupa o PCC e os
seus associados no tráﬁco internacional de
droga. Os barões da droga, baseados em
Santa Cruz, na Bolívia, apanham frequentemente o avião para irem passar férias
nas praias do Nordeste Brasileiro. Também acertam contratos de vários milhões
com as famílias da máﬁa ’Ndrangheta, que
concentra pelo menos 40% do tráﬁco de
droga na Europa.
Neste contexto sombrio, estarão os
estados da América Latina prontos a fazer face à nova ameaça dos narcos? Para
o jornalista Silver Meza, apesar do precedente de Culiacán, onde o fator-surpresa desempenhou um papel maior, os
governos sempre dispuseram de meios
superiores aos dos traﬁcantes de droga no
que concerne o recurso à força, ainda que
isso não baste para os travar: “O principal
poder destes grupos criminosos organizados é corromper as estruturas sociais
e governamentais através do dinheiro,
das armas e das ameaças. Se o Estado for
poderoso, é-lhes muito difícil penetrar de
maneira profunda e organizada nas estruturas deste, fazer coisas como aquelas que
se passam no México. Nos Estados fortes,
como os da Europa, dos Estados Unidos da
América ou do Canadá, os traﬁcantes de
droga não ousam desaﬁar as autoridades.”
A grande questão é saber em que
medida os Estados da América Latina se
podem proteger contra a inﬂuência e os
meios militares do tráﬁco de droga. Com
Estados fracos, forças de segurança impotentes e cartéis criminosos cada vez mais
temíveis, as sociedades latino-americanas estão confrontadas com o problema
da droga sem nenhuma solução à vista,
como se vivessem num eterno recomeço
há décadas. E devem agora contar com um
novo fator: a transformação do comércio
de droga, que se tornou uma indústria
criminosa transnacional.
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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Balbúrdia
no Espaço
A EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO ACELERA. CADA
VEZ MAIS ATORES PRIVADOS E PÚBLICOS ESTÃO
A LANÇAR MIRÍADES DE SATÉLITES, A PREPARAR
MISSÕES LUNARES E MARCIANAS, A SONHAR
COM SATURNO OU COM MÍSSEIS EXTRAATMOSFÉRICOS. PARA EVITAR A COLONIZAÇÃO,
A EXPLORAÇÃO E O ESGOTAMENTO DAS
RESERVAS DO COSMOS, É URGENTE DEFINIR
UMA ÉTICA RADICALMENTE NOVA
Aeon

Londres

Espaço

D
Daqui a quatro anos, os astronautas norte-americanos voltarão a pôr o pé e a bandeira na superfície poeirenta da Lua. Não
serão os únicos: as agências espaciais chinesas, europeias e russas também têm os
olhos postos no corpo celeste mais próximo
da Terra, bem como empresas privadas,
como a Moon Express ou a Blue Origin,
de Jeﬀ Bezos.
A Lua é apenas uma testa de ponte, uma
primeira etapa no limiar de um território
imenso. A Humanidade está à beira de uma
nova era na exploração, em que [as atuais]
viagens espaciais curtas, intermitentes
e temporárias poderão ser substituídas
por uma multiplicidade de atividades
cósmicas ao serviço de uma vasta gama
de interesses concorrentes. Dentro de 20
a 30 anos, as missões tripuladas poderão
dar saltos de gigante até Marte – que está
500 vezes mais afastado de nós do que a
Lua –, para fazerem o reconhecimento
do local e até estabelecer colónias. Depois
virão os asteroides e outros destinos distantes. No alvorecer desta nova era, temos
a responsabilidade coletiva de examinar
os desaﬁos morais que a acompanham.
As conceções do Espaço orientadas
pelo poder e pelo lucro apresentam semelhanças inquietantes com a mentalidade das potências coloniais europeias ou
norte-americana. A empresa SpaceX, do
bilionário Elon Musk, com as suas constelações de satélites que brilham na noite,
já começou a transformar o céu noturno
– património cultural da Humanidade. As
agências espaciais militares continuam a
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desenvolver armas, como os mísseis antissatélite, cujos ensaios estão a despejar
lixo para a órbita baixa da Terra. Mas se
as empresas privadas ou se outros atores
começarem a cortar pedaços da Lua, como
bem entenderem, isto pode alterar irrevogavelmente a sua aparência, inclusive
para nós. Embora a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (NASA)
e outras agências espaciais sejam mais
responsáveis e transparentes do que as
empresas privadas, também elas carecem
de um guia de marcha comum, a longo
prazo, para os acontecimentos futuros.
Sem diretrizes claras que especiﬁquem
o que pode e o que não pode ser feito no
Espaço, o cosmos tornar-se-á não uma
zona de exploração colaborativa, para
benefício de todos, mas um caldeirão de
conﬂitos, poluição e extrativismo.
Se nada mudar, os interesses comerciais e militares irão inﬂuenciar e até suplantar o interesse comum; a busca de
recursos, como a água, os minerais e o
espaço precioso em órbita, saldar-se-á no
despojamento do Espaço e do céu noturno.
Os investimentos na exploração espacial
serão, então, uma forma de os poderosos
evitarem a responsabilidade que têm nas
questões de justiça social na Terra.
Cada vez mais se levantam vozes na
comunidade astronómica a favor de uma
conceção diferente: uma visão pacíﬁca,
sustentável e igualitária do Espaço, que
não perderia de vista as injustiças e as
desigualdades existentes na Terra. “A
grande questão ﬁlosóﬁca que se levanta
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Os cartazes que ilustram estas
páginas fazem parte da coleção
Visões do Futuro, em que
vários artistas, a convite do Jet
Propulsion Laboratory (o centro
tecnológico responsável pelo
desenvolvimento das sondas
não tripuladas da NASA),
imaginaram as viagens que, um
dia, poderemos fazer ao Espaço.
A coleção pode ser vista (e até
descarregada para impressão)
em www.jpl.nasa.gov/galleries/
visions-of-the-future

é: ‘Estarão outros mundos à disposição
dos humanos ou eles serão soberanos?’”,
nota Lucianne Walkowicz, astrónoma do
Planetário Adler de Chicago. “Os colonizadores europeus partiram sempre do
princípio de que tudo era deles, e agora
estamos a assistir ao resultado lógico de
vários séculos a pensar desta forma.”
Futuro mais inclusivo
Lucianne Walkowicz, que tem uma longa
história de ativismo político, incluindo na
oposição à guerra no Iraque e no apoio ao
movimento Black Lives Matter, formou,
recentemente, com outros ativistas a aliança JustSpace, no intuito de promover
“um futuro mais inclusivo e ético no Espaço”. Outras organizações estabeleceram
uma missão semelhante, como o centro de
investigação Space Enabled, no Media Lab
do Massachusetts Institute of Technology [MIT], que defende a sustentabilidade
social e ambiental do Espaço e utiliza tecnologias espaciais para promover a justiça
na Terra; o Outer Space Institute, liderado
por investigadores da Universidade da Colúmbia Britânica [em Vancouver, Canadá],
que se concentra na paz e sustentabilidade
do Espaço, começando pela atmosfera;
e a Secure World Foundation, com sede
em Broomﬁeld, Colorado, que tem como
objetivo neutralizar os conﬂitos espaciais
e promover a diplomacia espacial.
Motivados por objetivos convergentes,
estes diferentes organismos pretendem
inspirar uma mudança cultural que levaria
as agências espaciais a rever as suas prioridades e que acalmaria os ânimos crescentes
do setor privado. Têm alguma hipótese de
serem bem-sucedidos?
Atualmente, o cosmos não é nem tão
distante nem tão impenetrável como o

Cronologia

2022
Aventura
no Espaço
Eis os principais
acontecimentos previstos
para este ano, com datas que
poderão ser alteradas, de
acordo com as contingências
técnicas e meteorológicas.
Janeiro de 2022: a NASA lança
o novo foguetão gigante, Space
Launch System, para pôr a
nave espacial Orion, na órbita
lunar, antecipando o regresso a
uma missão tripulada à Lua.
21 de fevereiro de 2022: Ax-1,
o primeiro voo totalmente
privado da nave Crew Dragon,
da SpaceX (a companhia de
Elon Musk), rumo à Estação
Espacial Internacional (ISS),
para uma estada de oito dias
no Espaço.
15 de abril de 2022:
lançamento da missão
Tripulação 4, da Flórida, para a
ISS, a bordo da cápsula Crew
Dragon, da SpaceX.
Início de agosto: lançamento
da primeira sonda espacial da
Coreia do Sul para explorar a
superfície da Lua.
Por volta de 20 de setembro:
lançamento do rover marciano
Rosalind Franklin, da Agência
Espacial Europeia e da agência
espacial russa Roscosmos.
Objetivo: procurar vestígios
de vidas passadas no Planeta
Vermelho.
Fim de setembro: a sonda
norte-americana Dart,
lançada a 24 de novembro
de 2021, deverá colidir com
a lua Dimorphos, do duplo
asteroide Didymos (localizado
a 11 milhões de quilómetros da
Terra), a ﬁm de desviar a sua
órbita.
Quarto trimestre de 2022:
lançamento, na Flórida, do
foguetão gigante (mais de 100
metros de comprimento) New
Glenn, da Blue Origin,
a empresa de Jeﬀ Bezos.
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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foi. As agências espaciais e as empresas
privadas têm os olhos postos em mundos
situados muito para além da atmosfera terrestre. Daqui a algumas décadas,
os humanos poderão estar solidamente
estabelecidos na Lua, a realizar estudos
cientíﬁcos, a estabelecer postos avançados ou colónias, a extrair recursos e
já com ofertas para um turismo espacial.
Seguir-se-á Marte. Podemos esperar por
mais missões a asteroides, especialmente
se algumas contiverem metais do grupo
da platina, tão raros como lucrativos. Os
investigadores do MIT, das universidades
do Arizona e da Flórida Central, associados às missões de exploração em curso a asteroides próximos da Terra, mas
também a Plutão e a planetas extrassolares, estiveram ou estão em contacto
com empresas mineiras de asteroides,
tais como a Planetary Resources, a Deep
Space Industries e a TransAstra Corporation [as três são norte-americanas].
Além do cinturão de asteroides, podemos
mesmo, até ao ﬁnal do século, ser capazes
de enviar missões tripuladas para as luas
de Júpiter e de Saturno para descobrir os

Elon Musk ou os senadores, defendem a
exploração comercial do Espaço, dizendo
“Podemos escavar na Lua”, não se pode
deixar de pensar no extrativismo em ação
no tempo das colónias”, observa Natalie
Treviño, uma teórica do Espaço da Universidade do Ontário Ocidental [no Canadá].
À semelhança de uma ﬂoresta antiga que
desapareceu para sempre, os recursos da
atmosfera e do Espaço podem esgotar-se
depressa, e mesmo os locais impróprios
para a vida podem ﬁcar irremediavelmente
degradados.
Cintura de detritos
Vários milhares de satélites em funcionamento orbitam à volta da Terra, e a sua
órbita baixa está repleta de milhares de
destroços de veículos espaciais e de resíduos [ver caixa]. Esta cintura de detritos é
composta, nomeadamente, por inúmeros
fragmentos de mísseis e outros detritos de
testes de disparos de armas antissatélite,
como os realizados pela China, em 2007,
e pela Índia, em 2019 [e pela Rússia, em
15 de novembro]. Se no oceano é sempre
possível contornar o vórtice dos detritos

AS CONCEÇÕES DO ESPAÇO ORIENTADAS PELO PODER
E PELO LUCRO APRESENTAM SEMELHANÇAS
INQUIETANTES COM A MENTALIDADE DAS POTÊNCIAS
COLONIAIS EUROPEIAS OU NORTE-AMERICANA. A EMPRESA
SPACEX, DE ELON MUSK, COM AS SUAS CONSTELAÇÕES
DE SATÉLITES, JÁ COMEÇOU A TRANSFORMAR O CÉU
NOTURNO – PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
mundos oceânicos da Europa, Enceladus
e Titã.
Mas quem decide para onde devemos ir
e quem é exatamente este “nós”? Danielle
Wood, diretora da Space Enabled, vê laivos
de imperialismo no facto de se autorizar
as nações e as empresas mais poderosas a
reivindicar a propriedade, os territórios
ou os recursos do Espaço. “Se ﬁcarmos na
conceção hoje dominante, as pessoas vão
lá para fora com uma visão extrativista,
cuja mensagem é: ‘Tenho a tecnologia,
o dinheiro e o poder, então vou extrair
todos os recursos que eu quiser’.”
Esta corrida à extração põe em perigo
os espaços comuns do Espaço, segundo os
procedimentos que não são diferentes da
pilhagem descarada das sociedades humanas e dos ecossistemas levada a cabo
pelas potências coloniais. “Quando os
atores da indústria espacial, sejam eles
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do Pacíﬁco Norte, na atmosfera esta já é
uma questão diferente. Mesmo um simples parafuso no ar pode entrar em colisão com uma nave espacial e causar uma
avaria. Ora, não existe nenhum tratado
internacional para garantir que ninguém
produzirá novos resíduos espaciais, e as
tecnologias para eliminá-los ainda estão
numa fase embrionária.
A isto acresce o problema das missões
de longo curso, que precisam de abastecimento no caminho. Cada litro de água
e cada peça de equipamento transportada da Terra ocupa espaço nos foguetões,
onde cada pequeno espaço é importante, e
requer combustível a mais para escapar à
atração gravitacional exercida pelo nosso
planeta. Expedições longínquas poderiam,
portanto, necessitar de extrair água das
poeiras lunares geladas, de imprimir em
3D peças do foguetão ou de elementos es-

truturais, a partir de materiais retirados
de outros mundos, ou mesmo de peneirar
minerais de um asteroide. O único problema é que ninguém quer que as atividades
espaciais dos próximos anos transformem
a Lua num queijo suíço ou enchem Marte
com estações e escavadoras abandonadas.
Além disso, o gelo e os outros materiais
espaciais são essencialmente recursos
fósseis e, portanto, não renováveis.
Além da poluição do Espaço e do esgotamento dos seus recursos, a coordenação
das várias “megaconstelações” de satélites
é também um problema. A constelação
Starlink, da SpaceX, totalizará, a longo
prazo, várias dezenas de milhares de naves
espaciais, uma malha que será visível a
olho nu [a partir da Terra]. A SpaceX bem
tentou criar uma pintura de camuﬂagem
chamada “DarkSat”, mas os astrónomos
descobriram que o protótipo de satélite
era apenas ligeiramente menos visível do
que os outros.
Os oceanos foram, outrora, considerados pelos nossos antepassados como uma
extensão vasta e atraente [como o Espaço
o é hoje], explorada, primeiramente, pelos
navios dos povos austronésios e demais civilizações antigas, e depois pelas marinhas
mercantes e militares dos impérios britânico, espanhol, português e outros, que
utilizavam frotas para conﬁscar território
e rotas comerciais. Mais recentemente,
os Estados Unidos da América governaram um império menos ostensivo que se
estendia da América Latina às Caraíbas,
passando pelo Médio Oriente e o Leste
Asiático. O império norte-americano –
tal como os antecessores – açambarcava
minerais e outros recursos para as elites,
deixando na sua esteira fraturas sociais e
um ambiente devastado.
Recursos e colonizadores
Em 1971, em As Veias Abertas da América
Latina [ed. Antígona], o escritor uruguaio
Eduardo Galeano recorda: “Tudo, desde
a época das Descobertas até aos dias de
hoje, foi sempre transformado em capital,
primeiro europeu, depois norte-americano, que se acumulou em distantes centros
de poder. Tudo: a Terra, os seus frutos e
as suas entranhas ricas em minerais, as
pessoas e a sua capacidade de trabalho e
de consumo, os recursos naturais e humanos...”
Será que vai ser diferente no Espaço
no século XXI? Os primeiros exploradores
dos conﬁns do Espaço terão necessidade
de água para sobreviver, abrigo para se
proteger da radiação cósmica, combustível para regressar à Terra. Os primeiros
colonizadores europeus, também eles,

Satélites
muito grandes
Em meados de 2009, já existiam
quase dois mil satélites ativos
em órbita à volta da Terra. “Hoje,
há mais do dobro – a que se
juntam os satélites reformados
que ainda estão lá em cima”, diz
a NEW SCIENTIST. Como resultado,
avisa a revista, “haverá
inevitavelmente colisões, que
podem ser perigosas para os
satélites ativos e aumentar o
risco de os detritos caírem na
Terra e causarem danos”. O pior
que se pode esperar é o efeito
em cadeia: “Além de um limiar
crítico de objetos em órbita, a
pulverização de detritos de uma
colisão causa muitos outros que
não podem ser parados.” Como
se isso não fosse suﬁciente,
o lançamento pela SpaceX
de “megaconstelações”, um
grande número de pequenos
satélites em órbita baixa,
causa uma poluição luminosa
desastrosa que está a apagar
as estrelas. A longo prazo,
poderá mesmo “impedir a
vigia da chegada de asteroides
que matariam toda a vida no
planeta”.
aﬁrmavam que só precisavam de recursos
para sobreviver ou que estavam a trabalhar
para o interesse comum da Humanidade, quando navegavam pelos oceanos e
se aventuraram em territórios indígenas,
recorda Natalie Treviño, salientando que
“a exploração espacial traz consigo uma
boa dose de utopia”.
O próprio vocabulário utilizado para
falar sobre o assunto merece da nossa parte alguma atenção. Enquanto a NASA e
outras organizações substituíram, há uns
anos, o termo “manned” [“tripulado”,
a partir da raiz “man”, “homem”] por
“com tripulação” ou “humano” para se
referir a missões tripuladas, ainda é possível encontrar termos problemáticos como
“colonos”, “colónias” e “fronteira” [que
evoca a conquista do Oeste], com uma
conotação colonial. Até agora, não existe outro léxico para descrever as nossas
novas incursões ao Espaço, observa Natalie Treviño – pelo menos, fora da ﬁcção
cientíﬁca afrofuturista e indígena, cujos
autores enfatizam frequentemente a partilha, os conhecimentos ancestrais e as
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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comunidades heterogéneas, inclusivas e
resilientes.
Numa altura em que empresas privadas e as agências espaciais se preparam
para colonizar a Lua até 2030, comenta
Danielle Wood, existe o risco de estas
seguirem o mesmo padrão e, portanto,
que se apressem a extrair e a açambarcar matérias-primas. “Se não pararmos
para reﬂetir e mudar as coisas, é previsível
que, no Espaço, grandes empresas, como
a Amazon, em particular, se comportem
da mesma maneira. Porque não o fariam?”
O Exército também desempenhou
sempre um papel preponderante. As
tecnologias necessárias para fazer foguetões são similares às utilizadas para
determinados mísseis; o mesmo se aplica
aos telescópios espaciais e aos satélites de
reconhecimento. Os subcontratantes da
indústria espacial e do Exercito são muitas
vezes os mesmos. E para os cientistas há
muitas pontes entre a investigação e empresas como a Northrop Grumman, que
desempenha um papel central na conceção
das tecnologias para o telescópio espacial
James Webb, cujo lançamento está previs-

em que se estabelece que os recursos naturais do Espaço “são património comum
da Humanidade”. Mas nem os EUA nem a
URSS o ratiﬁcaram, pelo que o texto tem
apenas um alcance limitado. Há 50 anos,
estas visões divergentes já existiam, uma
dando prioridade à Ciência e aos bens comuns, a outra permitindo a prossecução
de objetivos comerciais ou militares.
À medida que a Humanidade se aventura para lá da atmosfera terrestre, duas
grandes diferenças emergem em relação
aos impérios do passado. “Não há populações indígenas para explorar e ninguém
está autorizado a anexar territórios”, resume Christopher Johnson, especialista em
Direito Espacial, na Secure World Foundation. Mas a exploração espacial distante
envolverá, sem dúvida, o fornecimento
de água e de combustível, e isto exigirá
um consenso relativamente a quem terá
acesso a estes recursos e que atividades
serão permitidas.
Benefício de todos
Nos anos 60, no auge da corrida às estrelas, dois anos antes dos primeiros passos

NUMA ALTURA EM QUE EMPRESAS PRIVADAS
E AS AGÊNCIAS ESPACIAIS SE PREPARAM PARA
COLONIZAR A LUA ATÉ 2030, EXISTE O RISCO
DE ESTAS COMEÇAREM A EXTRAIR E A AÇAMBARCAR
MATÉRIAS-PRIMAS. É PREVISÍVEL QUE, NO ESPAÇO,
GRANDES EMPRESAS, COMO A AMAZON, EM PARTICULAR,
SE COMPORTEM DA MESMA MANEIRA QUE FAZEM NA TERRA
to para dezembro. A nova força espacial
norte-americana beneﬁcia de um amplo
apoio político, e os governos norte-americanos, independentemente do partido,
olham por norma para o Espaço como um
domínio militar estratégico.
Em 2015, o Space Act [a chamada Lei do
Espaço], aprovada na presidência de Barack Obama, declarou que os Estados Unidos
da América não reivindicariam qualquer
território no Espaço, mas consagraram
a possibilidade de as empresas privadas
possuírem, utilizarem e venderem quaisquer recursos que aí pudessem encontrar.
Os especialistas em direito espacial ainda
estão a debater se esta lei trai o espírito do
Tratado [Internacional] Espacial de 1967.
Representantes de um pequeno punhado
de países concordaram com um texto mais
restritivo, o Tratado sobre a Lua, em 1979,
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na Lua, representantes norte-americanos, soviéticos e britânicos negociaram
o Tratado Espacial. Mais de meio século
depois, continua a ser o quadro de referência do Direito Espacial Internacional. Os
negociadores conceberam o acordo para
proteger o Espaço em nome da Humanidade e para evitar a sua militarização,
recorda Jason Wright, astrónomo e especialista em planetas da Universidade
Estadual da Pensilvânia. O tratado estabelece que a exploração e a utilização do
Espaço “devem ser feitas em benefício de
todos os povos, independentemente do
estádio de desenvolvimento económico
ou cientíﬁco”. Também proíbe as armas
de destruição em massa, bem como as
bases e manobras militares.
“Se olharmos para as ﬁlmagens dos
primeiros passos dados na Lua, estamos

O Espaço,
a nova
América
O semanário italiano
PANORAMA dedicou a sua

edição de 10 de novembro à
luta pelos recursos do universo.
“O momento histórico que
estamos a viver pode ser
comparado à conquista da
América”, escreve a revista,
que observa que esta nova
“corrida ao ouro” envolve o
setor privado, bem como as
grandes potências. Com os
asteroides repletos de metais
e o potencial económico do
turismo espacial e dos satélites,
todos querem a sua fatia do
bolo num ambiente cada vez
mais competitivo. “O Homem
é um lobo para o Homem,
mesmo no Espaço”,
conclui o jornal.

perante visão mais colonialista que se
pode imaginar: um conquistador a espetar uma bandeira em terra incógnita”,
observa Daniel Immerwahr, historiador
da Universidade de Northwestern e autor
de How to Hide an Empire [“Como Esconder um Império”, não traduzido em
português]. Mas, apesar do simbolismo,
Neil Armstrong e Buzz Aldrin chegaram
com uma placa que ainda está na superfície
da Lua e que tem uma mensagem muito
diferente: “Aqui, os homens do planeta
Terra puseram os pés na Lua pela primeira vez, em julho de 1969 d.C. Viemos em
paz, em nome de toda a Humanidade.” Os
norte-americanos não estavam a tomar
posse da Lua.
Estes primeiros passos na Lua são a
prova de que “os Estados Unidos da América estavam, de facto, a tentar distanciar-se
de qualquer forma de colonialismo”, diz
Daniel Immerwahr – os impérios europeus e norte-americano descolonizaram
em grande escala nos 20 anos que se seguiram à II Guerra Mundial. No que diz
respeito ao Espaço, o investigador espera uma perpetuação desta política e, por
conseguinte, uma renúncia a qualquer
expansão territorial.
No entanto, subsistem tensões entre
uma perspetiva internacionalista, em benefício do maior número de pessoas, e uma
política que privilegie implicitamente os
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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monopólios comerciais e os Exércitos de
uns poucos países dominantes. Tensões
que se intensiﬁcaram nos últimos anos.
“Sempre houve duas visões concorrentes
quanto ao que pode ser o Espaço”, comenta
Jason Wright.
Há um precedente na Terra no que toca
a como lidar com estes interesses contraditórios: a Antártida. Um continente
hostil, gelado, anteriormente desabitado.
Uma terra em que interesses comerciais
diferentes se disputam, como a caça à
baleia e a exploração mineira, onde as
potências mundiais, ansiosas por se expandir, tentavam manter a concorrência
à distância. Contudo, em 1959, 12 países,
incluindo os Estados Unidos da América e
a União Soviética, assinaram o Tratado da
Antártida: um acordo que dava à Ciência
e à proteção do ambiente a primazia em
detrimento das atividades comerciais e
militares.

Para Danielle Wood, a única forma
sustentável de se abordar o assunto do
Espaço é tratar a Lua, Marte e outros
mundos como sítios classiﬁcados como
Património Mundial da UNESCO ou como
parques nacionais norte-americanos. Se
Lucianne Walkowicz, Danielle Wood e os
colegas conseguirem fazer-se ouvir, os
seus trabalhos levarão a uma visão radicalmente nova da exploração espacial – e
das suas ligações com a Humanidade na
Terra. Para tornar o Espaço sustentável e
partilhado por todos, devem ser estabelecidas regras que vão para além do Tratado
Espacial, como, por exemplo, por forma a
determinar que órbitas estão disponíveis
na atmosfera, que tipos de satélites e outros engenhos são ali permitidos e o que
lhes acontece após a respetiva utilização.
Também exigiria uma deﬁnição do que é
“propriedade” no Espaço e de quem é o
proprietário.

OS ACORDOS INTERNACIONAIS PODERIAM AUTORIZAR
ALGUMAS ATIVIDADES COMERCIAIS EM ÁREAS DEFINIDAS,
MAS ESTAS DEVERIAM SER SUSTENTÁVEIS
E IGUALITÁRIAS, CENTRANDO-SE NA JUSTIÇA SOCIAL,
NA PROTEÇÃO AMBIENTAL, NOS DIREITOS
DOS TRABALHADORES E NA DISTRIBUIÇÃO JUSTA
DOS BENEFÍCIOS ECONÓMICOS
A gestão da Antártida pela Humanidade
está longe de ser perfeita. Alguns países
dominam o debate sobre que atividades
ali estão mas não são permitidas, e o texto
não prevê sanções por incumprimento. A
Antártida é vítima de poluição química
e por via do plástico, e os iates privados
navegam por lá sem qualquer autorização.
No entanto, este tratado de 60 anos ainda
se mantém. Os negociadores basearam-se
num espírito de colaboração internacional,
e só uma cooperação constante entre Estados permite mantê-lo vivo. Isto sempre
é melhor do que aceitar uma exploração
comercial anárquica ou reivindicações
territoriais e, depois, tentar reparar os
danos. Apesar da devastação das alterações
climáticas, a Antártida continua a ser em
grande parte o que tem sido desde o início
dos tempos: uma paisagem espetacular,
selvagem, composta por montanhas, vulcões, blocos de gelo, icebergues e glaciares.
Abriga várias estações cientíﬁcas e alguns
telescópios, mas sem plataformas petrolíferas, bases militares nem infraestruturas
de pesca à baleia.
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Se empresas como a SpaceX e a Blue
Origin gostam de se dizer independentes,
elas estão, no entanto, dependentes de
infraestruturas de agências espaciais, e a
maior parte do seu ﬁnanciamento provém
de contratos com a NASA e outras agências, recorda Lucianne Walkowicz. Por
outras palavras: se a legislação obriga as
agências espaciais a limitar o impacto das
suas missões, para que as calotas polares
da Lua não desapareçam e o relevo lunar
não sejam dizimados por escavadoras, o
setor privado também deve cumprir com
o mesmo.
No entanto, para alcançar estes objetivos, as decisões de política espacial
não podem ser da competência de alguns
políticos ou de líderes empresariais, mas
devem também envolver astrónomos,
cientistas sociais, deontologistas, especialistas em Direito Espacial, defensores
do ambiente espacial, povos indígenas e
outros que foram os primeiros a ser vítimas
dos saques do colonialismo.
Os povos indígenas têm todos os motivos para recear que as suas opiniões não

sejam ouvidas. Os telescópios e os locais
de lançamento estão frequentemente em
locais em que a população local não foi tida
em conta. O Telescópio de Trinta Metros
(TMT), em construção no Hawai, é um
excelente exemplo disto mesmo. É um
dos maiores telescópios do mundo, concebido para encontrar planetas habitáveis
– ou mesmo habitados – e para explorar
o universo vizinho. O local escolhido é o
vulcão Mauna Kea, um lugar sagrado para
os havaianos. O projeto provocou o protesto dos locais. “O objetivo é encontrar
novos planetas para colonizar e detetar
vida extraterrestre – à custa da vida indígena no nosso planeta e dos nossos locais
sagrados, como o Mauna Kea”, lamenta
Uahikea Maile, especialista em Políticas
Indígenas, na Universidade de Toronto.
Risco de desigualdade
Novos locais de lançamento estão também
a causar polémica. A SpaceX construiu
um em Boca Chica, Texas, sem consultar
a população – na maioria pessoas de cor
–, e a expansão do local de lançamento
de Alcântara, no Norte do Brasil, poderá
resultar no despejo de vários milhares de
descendentes de escravos. Num poema
de 1970, Gil Scott-Heron denunciava os
milhares de milhões injetados no programa
espacial norte-americano, enquanto às
pessoas, especialmente aos negros, era
negado o acesso aos serviços sociais básicos: “How come there ain’t no money
here? (Hmmm! Whitey’s on the moon)
Y’know I jus’ ‘bout had my ﬁll (of Whitey on the moon) I think I’ll sen’ these
doctor bills, Airmail special (to Whitey
on the moon).”
O romance afrofuturista de Octavia
Butler, de 1993, Parábola do Semeador
[ed. Morro Branco, Brasil, 1995], levanta
as mesmas questões, mas relativamente
a uma Terra devastada pelas alterações
climáticas. No seu mundo distópico, enquanto a maioria dos humanos carece de
comida e de água, vítimas de violências e
de incêndios, uns quantos privilegiados
voam para Marte.
“A descolonização da exploração
espacial não faz sentido, enquanto descolonizamos a Terra”, defende Uahikea
Maile. Como sociedade, temos de nos
interrogar quanto ao objetivo da exploração do Espaço. Esta corrida às estrelas
é uma forma de os poderosos escaparem
à sua cumplicidade para com as injustiças cometidas aqui na Terra. Jeﬀ Bezos e
Elon Musk, dois dos homens mais ricos
do mundo, estão a multiplicar projetos
para escapar a ela, ao mesmo tempo que
desviam a nossa atenção das violações ao

Militarização
do Espaço
O míssil disparado, a 15
de novembro, pela Rússia num
dos antigos satélites causou
muito burburinho.
A explosão gerou milhares de
destroços, obrigando os sete
astronautas (incluindo dois
russos) na Estação Espacial
Internacional a refugiar-se nas
cápsulas acopladas à estação.
Os destroços terão de ser
monitorizados durante anos a
ﬁo, “por forma a alterar o curso
de pequenos satélites para
se evitar colisões”, observa o
FINANCIAL TIMES. O caso “reorienta
as tensões entre a Rússia e os
Estados Unidos da América
no que respeita à crescente
militarização do Espaço”.
Moscovo acredita que “precisa
desta capacidade antissatélite
para contrariar os planos norteamericanos de desenvolver
armas que possam atacá-la a
partir do Espaço”. A China, em
2007, os Estados Unidos da
América, em 1985 e 2008, e a
Índia, em 2019, já realizaram tais
lançamentos, recorda o diário,
sublinhando que “Washington
sempre se recusou
a proibi-los”.
direito do trabalho cometidas na Tesla e
na Amazon.
Uma nova conceção do Espaço, baseada na preservação da sua beleza em
benefício de todos, terá de dar prioridade
à investigação cientíﬁca e ao bem comum.
Os acordos internacionais poderiam autorizar algumas atividades comerciais
em áreas deﬁnidas, mas estas atividades
deveriam ser sustentáveis e igualitárias,
centrando-se na justiça social, na proteção
ambiental, nos direitos dos trabalhadores e na distribuição justa dos benefícios
económicos. Apesar das crises que a Humanidade enfrenta atualmente, devemos
inspirar-nos no inabalável otimismo e realismo de Octavia Butler. Através da sua
personagem, ela explica que é possível
reimaginar o nosso mundo, visitando
outros mundos. O igualitarismo, a sustentabilidade e a justiça são alcançáveis
no Espaço, mas apenas se trabalharmos
em conjunto para alcançarmos os mesmos
objetivos na Terra.
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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A revolução
do telescópio
James Webb
O maior telescópio espacial da História foi lançado,
com êxito, no dia 25 de dezembro. Perseguindo as primeiras estrelas
e os vestígios de vida extraterrestre, mudará a nossa visão do universo
New Scientist
Londres

Estamos no início do mês de
outubro de 2021. Um cargueiro vira a estibordo e deixa o
Atlântico, ao largo da costa
leste da América do Sul, para entrar nas
águas lamacentas da foz de Kourou. É a
última etapa da viagem, e foram tomadas todas as precauções para se proteger
a preciosa carga que o navio transportava.
Esta carga excecional é o Telescópio Espacial James Webb (JWST na sigla em inglês).
E nunca se aguardou tão ansiosamente por
um equipamento cientíﬁco. Levou mais de
25 anos a desenvolver e o seu lançamento
foi muitas vezes adiado. Mas, ﬁnalmente,
concluiu a viagem até à plataforma de lançamento na Guiana Francesa [e descolou,
com sucesso, da superfície da Terra a 25 de
dezembro]. “Ainda não consigo acreditar”,
reconhece Torsten Böker, diretor-adjunto
do projeto JWST, na Agência Espacial Europeia (ESA). “Tudo isto tem qualquer coisa
de fantástico.”
E com razão, porque este dispositivo foi
concebido para servir como uma máquina
do tempo, recuando até à misteriosa era
das primeiras estrelas do universo, sobre
a qual não sabemos quase nada. É também
algo de fantástico, porque ele deve revelar,
com uma precisão sem precedentes, as
atmosferas de planetas potencialmente
habitáveis que orbitam noutras estrelas.
Não é um exagero dizer que este telescópio,
com o seu gigantesco espelho revestido
de ouro, vai revolucionar a nossa visão
do universo e o lugar que ocupamos nele.
A história do JWST começou por volta
do Natal de 1995. Durante dez dias desse
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mês de dezembro, o Telescópio Espacial
Hubble esteve apontado para uma área do
céu em que nada se conseguia distinguir
e que poderia ser tapada por uma cabeça
de alﬁnete que estivesse à distância de um
braço. Vista com a ajuda de telescópios
terrestres, esta zona do céu estava vazia,
mas, depois, surgiu a imagem do que
desde então tem sido chamado o “Campo Profundo do Hubble” [em inglês, The
Hubble Deep Field é uma região situada
na constelação da Ursa Maior], revelando
que este canto do céu está cheio de três mil
galáxias, cuja luminosidade é quatro mil
milhões de vezes mais fraca do que aquilo
que o olho humano consegue distinguir,
e que entre elas estavam as galáxias mais
antigas alguma vez observadas.
Querer saber mais
Os astrónomos não esperavam que galáxias tão antigas fossem detetáveis, especialmente em tão grande número. Entusiasmados, elaboraram um plano para
contemplar melhor o universo nos seus
primórdios. No início de 1996, juntaram-se
vários cientistas e começaram a trabalhar
no que então foi chamado telescópio espacial da próxima geração que, mais tarde, se
tornou o JWST, um projeto que envolve a
NASA, a ESA e a Agência Espacial Canadiana. O JWST só agora tentou a sua sorte na
rampa de lançamento; muitos cientistas,
agora grisalhos e com rugas, passaram a
maior parte das suas carreiras a trabalhar
neste telescópio único. E, durante esse
tempo, só tem crescido o desejo de ver
as primeiras estrelas do universo.
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Ao consumir-se, uma estrela produz
elementos químicos que expele, quando
morre, de volta para o Espaço, explodindo,
geralmente, numa supernova. Uma parte
destes destroços acaba por transformar-se
numa nova geração de estrelas, e o ciclo
repete-se. No início, presume-se que as
estrelas devem ter tido origem em elementos mais simples. As primeiras estrelas
ter-se-iam formado a partir de nuvens
de hidrogénio e de hélio [os átomos mais
leves que existem], numa época chamada
“Aurora Cósmica”. Então, lentamente, a
sua composição teria evoluído por forma
a incluir elementos químicos mais pesados. O problema é que os cálculos [dos
cientistas] sobre a origem dos elementos pesados no universo não encaixam.
Uma das hipóteses levantadas é a de que
as misteriosas primeiras estrelas tenham
desempenhado um papel mais importante
na sua criação do que se pensava.
Até agora, não conseguimos ver, com
precisão, as estrelas que viveram nos primeiros 100 milhões de anos após o Big
Bang. Apenas tivemos vislumbres indiretos. A luz das primeiras estrelas teria
interagido com os resíduos de hidrogénio
do universo primitivo, alterando a forma como o gás absorve o fundo difuso
cosmológico [radiação eletromagnética
muito homogénea] que é um vestígio das
radiações do Big Bang que ainda pode ser
detetado. Em 2018, investigadores que trabalhavam na experiência radioastronómica Edges [dedicada a investigar o período
histórico na formação do universo, após
o aparecimento das primeiras estrelas e
galáxias] anunciaram que tinham conseguido detetar esta mudança no fundo
difuso cosmológico, o que permitiu, assim, obter um sinal indireto das primeiras
estrelas. No entanto, esta descoberta foi

O TELESCÓPIO VAI COMEÇAR A RECUAR NO TEMPO,
PARA SE APROXIMAR DA ENIGMÁTICA EXISTÊNCIA
DAS PRIMEIRAS ESTRELAS
considerada ambígua por outros cientistas,
uma vez que o sinal é subtil e não se parecia
exatamente com o que tinha sido previsto.
Seja como for, a luz de algumas das
primeiras estrelas está a viajar em direção
a um aglomerado de galáxias. A gravidade
destas galáxias age como uma lupa que
nos permite ver a luz das estrelas. Mas
isto só acontece em casos muito raros.
Com o JWST, seria o ﬁm de tudo isto, e
poderíamos ter uma melhor observação.
“A sensibilidade do JWST é cem a mil
vezes maior do que a dos anteriores, e até
atuais, telescópios de infravermelhos”,
diz, entusiasmado, Roberto Maiolino, da
Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Para ele, esta diferença é comparável
à que separa a luneta de Galileu dos observatórios modernos em altitude. “Em
10 anos, vamos realizar o equivalente a
quatro séculos de descobertas”, diz.
Escudo térmico
Roberto Maiolino trabalha com o espectrógrafo do JWST, que funciona no infravermelho médio [a cor dos astros no universo primitivo] e é uma das peças-chave
tecnológicas que deverão contribuir para
estas descobertas. O instrumento decompõe as frequências que fazem parte da luz
estelar, permitindo medir a intensidade da
luz em cada frequência. Alguns elementos
químicos absorvem a luz em frequências
especíﬁcas, pelo que os fragmentos de luz
em falta indicam quais os elementos que
estão presentes nas estrelas e nas galáxias
mais antigas. “Vamos passar muito tem-

po a analisar em profundidade o espectro
das primeiras galáxias”, explica Maiolino.
“Queremos saber como se formaram os
primeiros elementos-chave no universo.”
No entanto, deparamos com um grande
obstáculo à observação da luz infravermelha. Ela não é emitida apenas por estrelas
e galáxias antigas, mas também pelo calor
de todo o tipo de objetos – incluindo o
nosso Sol e o nosso planeta. Isto signiﬁca
que não podemos limitar-nos a pôr um
telescópio espacial numa órbita terrestre
convencional. O calor da Terra impedi-lo-ia de captar o brilho ténue de estrelas
muito antigas. Seria como tentar ouvir
um sussurro num dos concertos de rock
mais barulhentos do mundo.
É por isso que o JWST está equipado
com um enorme escudo térmico e que
será posicionado num ponto especíﬁco
do Espaço [o ponto L2 Lagrange], situado
a uma distância equivalente a quase quatro
vezes a distância que separa a Terra da Lua.
Assim, se a primeira fase da viagem do
telescópio [no nosso planeta] foi intensa,
a sua odisseia de 1,5 milhões de quilómetros através do Espaço [até ao ponto L2
Lagrange] será verdadeiramente épica.
Este novo olho no céu é também o
maior telescópio espacial da História. Foi
impossível encaixar o seu espelho de 6,5
metros, mais alto do que um edifício de
três andares, na sua conﬁguração ﬁnal.
É, por isso, constituído por 18 segmentos
hexagonais que estarão dobrados aquando
do lançamento e que só se desdobrarão no
momento em que o telescópio estiver no

Espaço. “É como um Transformer gigante
[robô do ﬁlme Transformers] a eclodir
pelo Espaço”, descreve Knicole Colón,
diretora-adjunta do projeto na NASA.
Cada segmento do espelho está revestido de uma camada incrivelmente ﬁna de
ouro, o que aumenta consideravelmente
a capacidade de reﬂetir e de concentrar a
luz infravermelha do dispositivo.
Muito controverso, o telescópio tem
tido muitos problemas. Segundo as estimativas iniciais, deveria custar 500 milhões de dólares [440 milhões de euros].
Este valor acabou por atingir os 9,7 mil
milhões de dólares [8,6 mil milhões de
euros]. Depois, o seu lançamento, previsto
para 2018, foi adiado, devido a problemas
técnicos ligados ao escudo térmico e aos
propulsores. A pandemia Covid-19 causou
ainda mais atrasos. No ﬁnal de novembro,
a NASA anunciou que “o desaperto inesperado de uma banda de ﬁxação” tinha
causado vibrações no telescópio e que era
necessário tempo para veriﬁcar se este
tinha sofrido algum dano.
Até o seu nome gerou um problema.
James Webb foi o administrador da NASA
nos dias heroicos dos primeiros voos espaciais tripulados. Era um político, não
um cientista. Pior: alguns acusam-no de
ter estado envolvido no chamado “susto
da alfazema” de meados do século XX,
uma caça às bruxas que visava excluir de
qualquer função no governo membros da
comunidade gay. A NASA diz que investigou e que não encontrou “nenhuma prova,
nesta fase”, de uma ligação direta entre
James Webb e a homofóbica caça às bruxas.
Esta série de atrasos foi certamente
frustrante, mas pelo menos teve uma vantagem: graças a ela, vamos poder utilizar o
telescópio de uma forma ainda mais apaixonante. Em 1995, ainda não conhecíamos
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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quase nenhum planeta fora do Sistema Solar.
O primeiro exoplaneta a orbitar numa estrela
comparável ao Sol foi descoberto apenas dois
meses antes da transmissão da imagem do
Campo Profundo do Hubble. Ora, no quarto de
século que passou desde então, identiﬁcámos
mais de quatro mil destes mundos alienígenas
e começámos a estudá-los. Os exoplanetas
não são suﬁcientemente brilhantes e estão
demasiado longe para poderem ser observados com os telescópios existentes. Em vez
disso, normalmente identiﬁcamo-los olhando para as estrelas distantes e observando a
fraca diminuição do seu brilho, quando um
planeta passa à frente deles. Parte da luz da
estrela é ﬁltrada pela atmosfera do planeta,
onde certas frequências são absorvidas pelos
elementos químicos que ali se encontram.
Quando analisamos esta luz, podemos ter
uma ideia do aspeto dos exoplanetas, da
composição da sua atmosfera e até mesmo
das condições meteorológicas. Tudo isto nos
permite prever que outros planetas possam
reunir as condições ideais para a existência
de vida, o que é fascinante.
Até agora, as nossas observações dos
exoplanetas têm recorrido à luz visível,
mas a composição química da sua atmosfera será signiﬁcativamente mais visível
no espectro infravermelho para o qual o
JWST está concebido. Ora, os atrasos no
lançamento permitiram modiﬁcar a sua
conceção por forma a fazer com que estes
mundos inacessíveis pudessem ser observados mais eﬁcazmente. “Quase nunca se
estudou os exoplanetas nestes comprimentos de onda”, garante Knicole Colón. Uma
perspetiva particularmente aliciante é a de
que as ligações entre os átomos de carbono
– um sinal revelador da química orgânica
que sustenta a vida na Terra – serão claramente visíveis no espectro infravermelho.
Muitos outros telescópios atualmente
em desenvolvimento irão apoiar o JWST.
Apesar de tudo, há quem argumente que
este projeto está a pôr demasiados ovos
na mesma cesta. De facto, pareceria mais
sensato, em caso de falhanço, repartir os
recursos por outros projetos. No entanto,
isto não é suﬁciente para refrear o entusiasmo da maioria dos astrónomos.
O telescópio deverá estar operacional a
partir de meados de 2022, altura em que começará a recuar no tempo, para se aproximar da enigmática existência das primeiras
estrelas mas também para localizar planetas
do “tipo” Terra que orbitam noutras estrelas. E os novos telescópios são, muitas vezes,
sinónimo de descobertas inesperadas. “É
bem possível que sejamos surpreendidos”,
conclui Torsten Böker. “Vamos ver coisas
com as quais nem sequer sonhámos, e isso
não tem preço.”
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O grande voo
das casas de banho
sem gravidade
Os sanitários espaciais modernos ﬁzeram
muitos progressos desde o primeiro voo tripulado,
em 1961, o que não impediu grandes ﬁascos
The Times
Londres

Desde que trabalhei no National Space Centre em Leicester
[Inglaterra], a pergunta que
ouço mais frequentemente é:
“Como, no Espaço, se faz para se ir à casa de
banho? Uma questão que foi atual para os
astronautas que a empresa SpaceX, de Elon
Musk, pôs em órbita, uma vez que a sua
nave espacial, a Crew Dragon Endeavour,
teve problemas na canalização. Com a casa
de banho fora de serviço, a tripulação não
teve outra escolha senão usar fraldas para
assim ser possível fazer as necessidades,
durante o regresso à Terra, a partir da Estação Espacial Internacional.
Esta não é a primeira vez que os astronautas são obrigados, digamo-lo claramente, a borrar-se. No tempo de Alan Shepard,
o primeiro astronauta norte-americano,
em 1961, não havia sanitários a bordo da
cápsula Freedom 7 [o primeiro voo habitado]. Como a missão estava programada
para durar apenas 15 minutos no Espaço, partiu-se do princípio de que não era
preciso.
Infelizmente para Alan Shepard – e
para a lavandaria encarregada de limpar
o seu fato espacial –, um atraso na ignição obrigou-o a permanecer na rampa de
lançamento durante várias horas. Como
qualquer herói norte-americano que se
preze, ele não vacilou, e a sua roupa interior
de algodão absorveu a maior parte, antes
do lançamento histórico.
É quando chegamos ao Espaço que as
coisas começam realmente a correr mal. A
gravidade não está lá para ajudar a expulsar
o material, como está na Terra. Assim, a ida
à casa de banho é, por vezes, acrobática.
[Para urinar], os primeiros astronautas
norte-americanos utilizavam um dispositi-
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vo rudimentar ligado a um saco de plástico.
Um acessório em forma de preservativo canalizava a urina para o saco descartável. Para
que ﬁque registado, estes senhores tinham
cânulas de diferentes tamanhos para o voo
e, devido aos seus egos, todos escolheram
a versão XL.
Para o “número dois”, o caso não correu
melhor – na verdade, correu bem pior. Os
astronautas só tinham um saco de plástico
para colar às costas, munido de um pequeno
apêndice para os dedos, por forma a ajudar
na manobra.

OS SANITÁRIOS DA ESTAÇÃO
ESPACIAL INTERNACIONAL
BASEIAM-SE NO PRINCÍPIO
DO ASPIRADOR, E OS
ASTRONAUTAS TREINAM-SE
PARA EVITAREM ERROS
Walt Cunningham, astronauta da missão
Apollo 7 [a primeira missão habitada por
uma tripulação Apollo, em outubro de 1968],
conta que eles se deixavam ﬂutuar para debaixo dos assentos e para assim se despirem
da cabeça aos pés e terem “um pouco de
privacidade”. A operação, que demorava
perto de três quartos de hora, criou laços
fortes na tripulação.
Pior ainda, em 1969, na missão Apollo
10 – a repetição da Apollo 11 –, Tom Staﬀord,
Gene Cernan e John Young juntaram-se a
um objeto voador não identiﬁcado. Tendo
escapado de um dos seus sacos de plástico, o
óvni acastanhado e viscoso passeava pelo ha-
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bitáculo, com cada um dos três membros da
tripulação a culpar o outro pela paternidade
do objeto. Foi obra do capitão? Uma toalha
lançada à pressa sobre o intruso resolveu o
problema... que voltaria a acontecer, por
uma segunda vez, durante o voo.
Princípio do aspirador
Na União Soviética, as casas de banho espaciais assumiram uma forma mais futurista
e civilizada. Quando Valentina Terechkova
se tornou a primeira mulher a voar para o
Espaço, em 1963, os cosmonautas tinham à
sua disposição sanitários que funcionavam
com base no princípio do aspirador. Uma
ligeira aspiração transportava a matéria para
um funil e, depois, para um dispositivo de
armazenamento. A ponta era removível,
para que as mulheres pudessem ﬁxar um
copo que lembrava o Shewee, o urinol bem
conhecido dos festivaleiros de Glastonbury
[festival de música no Sul de Inglaterra].
Todos os sanitários espaciais modernos se
baseiam neste dispositivo. Os dejetos sólidos
são ensacados e eliminados, geralmente num
engenho espacial cheio de detritos, que é
devolvido à Terra para que seja queimado
na atmosfera. Pense nisso na próxima vez
que vir uma estrela-cadente: este espetáculo
romântico pode muito bem ser o culminar
do movimento intestinal de um astronauta.
Os sanitários instalados a bordo da Estação Espacial Internacional baseiam-se
no princípio do aspirador, e os astronautas
treinam-se, de antemão, para se certiﬁcarem de que não cometem um erro durante
o voo. Dois funis, um para sólidos e o outro
para líquidos, garantem um armazenamento
seguro.
Os dejetos líquidos são reciclados, engenhosamente transformados em água potável
para uso da tripulação. Dito assim, pode não
parecer muito apetecível, mas a urina ﬁltrada
é uma das águas mais saudáveis que existem.
Face à perspetiva de missões de longo
curso, a NASA lançou, em 2016, o Space
Poop Challenge. Os candidatos tinham de
inventar um dispositivo que permitisse
aos astronautas permanecer com os fatos
vestidos até seis dias de cada vez, sem que
tal prejudicasse as suas necessidades ﬁsiológicas.
Foram recebidas mais de cinco mil propostas de mais de 20 mil participantes. E foi
o coronel Thatcher Cardon, um médico da
Força Aérea dos Estados Unidos da América,
que ganhou o primeiro prémio, de 15 mil dólares [13 mil euros hoje], com o seu aparelho
batizado Maces: inspirado nas técnicas de
laparoscopia, ganha a forma de um pequeno
compartimento nas entrepernas do fato, e
uma pequena escotilha permite a passagem
de fraldas e de um urinol insuﬂável.
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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A água
desapareceu
O NORTE DO QUÉNIA VIVE, HÁ MESES, UMA DAS MAIORES SECAS
DE QUE HÁ MEMÓRIA. PRENÚNCIOS DOS TEMPOS QUE SE APROXIMAM?
Fotos de Ed Ram/Getty Images

Os cadáveres de seis girafas, mortas
devido à falta de água e de alimentos,
na reserva de Sabuli, no Quénia

Olhar

A
A área de conservação da Natureza
de Sabuli, no distrito de Wajir,
foi criada, em 2018, como projeto
comunitário para proteger não
só a vida selvagem mas também
o modo de vida da população
local, que se dedica à pastorícia.
No entanto, meses intensos sem
que nem um pingo de chuva tenha
caído do céu transformaram esta
região num deserto de desolação e
de morte. A falta de chuva acabou
com as pastagens e exacerbou a
escassez de alimentos e de água.
Nesta região, era habitual
existirem períodos de seca num
intervalo de tempo entre os cinco
e os sete anos. Agora, esta seca,
ainda por cima mais rigorosa do
que qualquer outra de que os
habitantes locais se recordem,
surgiu apenas três anos depois
da anterior. Por isso, as autoridades quenianas não hesitam em
associar o fenómeno às alterações
climáticas. “Secas mais frequentes
e mais longas estão a tornar-se
a ordem do dia”, disse James
Oduor, diretor da Autoridade
Nacional de Gestão de Secas do
Quénia, citado pela Al-Jazeera.
Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), 2020
foi classiﬁcado como o terceiro
ano mais quente de sempre em
África. As Nações Unidas temem
que a escassez de alimentos, provocada pela falta de água, deixe
2,5 milhões de pessoas, nesta
região, em risco de vida.
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O espetáculo macabro
de animais a apodrecer
sob o Sol escaldante
é apenas a imagem
mais visível da seca
prolongada que
tem empurrado as
comunidades pastoris
para o desastre
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Segundo as Nações Unidas, cerca
de meio milhão de crianças e 100 mil
mulheres grávidas e lactantes, os dois
grupos mais vulneráveis em tempos de
seca, já estão gravemente desnutridos
no Norte do Quénia

Quando a
extrema-direita
joga para recrutar
O JOGO “ROBLOX” PERMITE QUE OS JOGADORES CONSTRUAM OS
UNIVERSOS COM QUE SONHAM. ALGUNS CRIAM LICEUS E FAZEM SOAR
O TOQUE DE CHAMADA PARA AS AULAS; OUTROS, UTOPIAS FASCISTAS OU
RECONSTRUÇÕES DA ALEMANHA NAZI. ESTES ÚLTIMOS JURAM QUE SE
TRATA TÃO-SÓ DE UMA IRONIA. MAS SERÁ APENAS UM JOGO?
Wired (excertos)
São Francisco

Investigação

H
Há várias horas que Ferguson, estudante
de Ontário, no Canadá, digita a mesma
sequência de caracteres no seu teclado.
Z, Q, S, D.
Z, Q, S, D.
O rapaz, de 11 anos, controla um avatar digital, uma espécie de soldado com
a aparência de um homem-lego, que dá
voltas à pista num aeródromo futurista.
Doem-lhe os dedos, mas ele pode continuar por horas, porque cada toque nestas
teclas aproxima-o do seu objetivo: subir
os degraus de um grupo num jogo chamado Roblox.
O grupo obedece a regras. Regras muito
rígidas. Jogadores vestidos de pilotos ou de
fuzileiros ditam instruções nos pequenos
balões de diálogo. Quando não anda às
voltas na pista, Ferguson faz exercícios ou
efetua manobras – coisas de soldados. Durante o treino, “sim”, “não” e “chefe” são
as únicas três palavras que usa. O “chefe”
é Malcolm, um adolescente que comanda
este mundo. “Enviava-lhe emojis a piscar
o olho”, recorda Ferguson. Era encantador. Era divertido. Tinha uma sensação de
partilha, era instantâneo. Foi de doidos.”
Na altura, em 2009, o Roblox só existia
há dois anos, mas, entretanto, seduziu
milhões de jogadores, nomeadamente
crianças e adolescentes. Não é apenas
um jogo, é uma conﬂuência de mundos
virtuais interligados: uma imensa sala de
jogos, ao invés de um simples jogo como o
Street Fighter II. No Roblox, os jogadores
têm ao seu dispor uma série de ferramentas
básicas para ajudá-los a deﬁnir o ambiente,
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seja uma aldeia de Naruto, seja um liceu
com campainhas a tocar, seja um local
como o proposto em Somewhere, Wales
(“Algures, no País de Gales”, um jogo que
permite gerir uma linha de caminho de
ferro ﬁctícia no País de Gales, na década
de 1930).
Os utilizadores inventam todo o tipo
de jogos, da apicultura à gestão de um
parque de diversões, passando pela arte de
virar pizzas, limpar neve, utilizar casas de
banho públicas ou atirar-se das escadas.
Também criaram locais onde se encontram e encarnam diversas personagens,
em cenários diferentes: ser um membro de
uma república estudantil ou integrar a polícia de Washington. Ferguson foi atraído
pelos jogos militares. (Hoje, com 23 anos,
pediu-nos para nos referirmos a ele pelo
seu nome de utilizador – que ouve mais
vezes do que o próprio nome. Não quer que
as suas informações privadas apareçam.)
Era, admite, uma criança difícil. Não
gostava da escola, não tinha passatempos nem ambições nem amigos. “Era um
zero à esquerda”, resume. A falta de autoconﬁança e a ansiedade afetavam-no,
era difícil estabelecer contacto com ele.
Mas não importava. Todos os dias, quando
chegava a casa, jogava Roblox. “Aí, podia ser o rei do mundo” ou, pelo menos,
o bobo da corte, porque neste primeiro
grupo – que recriava um universo de ﬁcção
cientíﬁca inspirado no jogo de guerra Halo,
que Malcolm também jogava –, Ferguson
demonstrava a sua lealdade, exercício após
exercício, volta após volta. Malcolm (não é
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o nome verdadeiro) não reclama o poder:
comporta-se como se tivesse poder absoluto. “Era como se fôssemos uma pequena
unidade militar”, explica Ferguson. “A
opinião do meu superior hierárquico era
importante para mim. Esforçava-me por
dar o meu melhor. Ele estava constantemente a avaliar-me pelos seus padrões.”
Ferguson acabou por se tornar um leal
adjunto de Malcolm.
Uma aldeia alemã...
Para aumentar a sua inﬂuência, os rapazes
lançam ataques a outros grupos, atacando
quando Malcolm grita no Skype as palavras “Chop Suey!”, tiradas de uma can-

ção dos System of a Down. Atraem outros
utilizadores para os papéis que criaram:
num deles, jogam como Sith [os seduzidos
pelo lado negro da Força] no universo Star
Wars; noutro, são soldados norte-americanos no Vietname, e, noutro ainda, são
nazis durante a II Guerra Mundial.
Foi quando descobriu os fóruns de
4chan (um site popular de partilha de
imagens e vídeos, em que as contribuições são anónimas) que Malcolm começou a interessar-se pelo nazismo, conta
Ferguson. Apaixonou-se pelos memes
antissemitas e inversões da História.
No Roblox construiu uma aldeia alemã,
onde os membros do seu grupo podiam

DANIEL KELLY, DIRETOR ASSOCIADO DO CENTRO DE
TECNOLOGIA E SOCIEDADE DA LIGA ANTIDIFAMAÇÃO
(ADL), DESCOBRIU DUAS RECONSTITUIÇÕES DO MASSACRE
DA MESQUITA DE CHRISTCHURCH [ONDE MORRERAM
51 PESSOAS, EM 2019, NA NOVA ZELÂNDIA]. OS ELEMENTOS
FORAM SUSPENSOS DA PLATAFORMA
fazer reconstruções históricas e capturar
a bandeira do adversário – com armas e
uniformes das SS. Malcolm intitulava-se
“Führer”.
Já Ferguson apresenta-se como “um
pequeno anarquista”. Uma característica que expressou pela primeira vez sob a
forma de irreverência. Seguiu-se o gosto
pela crueldade. Por ﬁm, encontrou a sua
tribo e, dentro dela, alcançou um certo

grau de autoridade. Não se importa se tiver
de pisar os outros para encontrar o seu
lugar. Especialmente porque, na altura,
estava convencido de que Malcolm agia
sobretudo por espírito de contradição e
não era realmente um fascista.
Gozava com as “conversas sobre os
fornos crematórios” de Malcolm e as
piadas antissemitas que fazia durante os
seus telefonemas noturnos. “Ora, menos
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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seis milhões” é uma das suas expressões
favoritas – uma referência ridícula ao número de vítimas do Holocausto. “Foi numa
altura em que na internet se questionava:
‘Espera, ele pensa mesmo assim?’”, explica
Ferguson. “Ele não pode acreditar no que
está a dizer. Isso é de loucos.” (Era um
ato típico de um troll, nada muito sério,
aﬁrma Malcolm).
Em 2014, diz Ferguson, Malcolm vê a
série da HBO Roma – a recriação da transformação violenta (e aparentemente muito
sexualizada) da República romana em Império Romano. Inspirado, Malcolm troca
os uniformes do século XX pelas togas.
Juntos, criaram o que consideravam ser a
sua maior conquista no Roblox: um grupo
chamado “O Senado e o Povo de Roma”
(uma referência à divisa latina Senatus populusque Romanus, SPQR). Uma comunidade cujo nome evoca os grandes ideais da
democracia representativa, mas funciona
como um verdadeiro Estado fascista, com
tropas de assalto, escravatura e leis sobre
os degenerados [referência à qualiﬁcação
da “arte degenerada” aplicada pelo regime
nazi à arte moderna ou a qualquer obra de
autores judeus ou comunistas]. Malcolm
assume o pseudónimo de “YourCaesar”
(o teu César). Em 2015, no auge da sua
popularidade, Ferguson e Malcolm dizem
que exerceram o seu domínio distópico
sobre mais de 20 mil jogadores.
Regras mais rigorosas
Hoje, o Roblox já não é um jogo de “caixa
de areia” (ou sandbox, jogo que evolui sem
um cenário preestabelecido, ao sabor das
decisões dos jogadores), sem quaisquer
limites. A empresa a que pertence chegou
à bolsa em março de 2021 e está avaliada
em 55 milhões de dólares. Dezenas de milhões de pessoas usam-no diariamente
para jogar, sobretudo desde a pandemia.
As regras de utilização são mais rigorosas e há gestores humanos e ferramentas de
inteligência artiﬁcial que mantêm as coisas
nos eixos. É proibido chamar “escravo” a
quem quer que seja. É proibido usar suásticas. Qualquer insígnia da Alemanha de
1939-1945 é liminarmente banida.
Ainda assim, o Roblox de hoje não é
apenas um refúgio. Três ex-membros do
Senado e o Povo de Roma aﬁrmam que
a plataforma ainda está inﬁltrada por
ativistas de extrema-direita. No início
de maio, Daniel Kelly, diretor associado
do Centro de Tecnologia e Sociedade da
Liga Antidifamação (ADL), descobriu duas
reconstituições do massacre da mesquita de Christchurch [onde morreram 51
pessoas, em 2019, na Nova Zelândia]. Os
elementos foram suspensos da plataforma,
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mas encontramos sempre jogos para os
admiradores do regime nazi. Um deles,
chamado Innsbruck Border Simulator,
registou mais de um milhão de visitantes desde meados de 2019 – até que foi
suspenso da plataforma, pouco depois de
termos questionado os representantes sobre este assunto.
Através de que mecanismos estas comunidades inﬂuenciam o desenvolvimento
de jovens intervenientes? Há muito que
se aﬁrma que Dungeons & Dragons [um
famoso jogo de interpretação de personagens] transformaria as crianças em adoradores satânicos ou que [o atirador], em
Call of Duty, as transformaria em implacáveis máquinas de guerra. “Observamos
o mesmo fenómeno com o recrutamento
de grupos de extrema-direita”, diz Rachel
Kowert, diretora de investigação da Take
This, associação para a saúde mental dos
jogadores de jogos e programadores de
videojogos. Não é automático concluir que
determinada pessoa se comporta dessa
forma porque joga videojogos. “Em alguns trabalhos estudou-se como os jogos reforçam certas dinâmicas de grupo”,
continua. “Alguns jogos baseiam-se num
mecanismo de antagonização: eles contra
nós. Tudo isto gera um terreno fértil para
recrutadores de grupos radicais. Mas se
é isto ou não, ninguém o pode garantir.”
Ferguson, que agora se arrepende do
seu papel no Senado e Povo de Roma, diz
que quer informar as pessoas, ajudá-las a
compreender e, eventualmente, contribuir
para que este tipo de jogos desapareça.
Mas, primeiro, há que conhecer as regras.
“Quando era miúdo, comecei a jogar este
jogo e, durante a noite, via-me rodeado de
nazis a construir uma república baseada
na escravatura”, explica. “Mas ninguém
sabe como era feita. Era só um jogo.”
Há algumas semanas, Ferguson mostrou-me a “sua” Roma ou, melhor, um
dos seus postos avançados chamado “Parthia”, um lugar que, por razões obscuras de
identidade falsa e código-fonte roubado,
permanece até hoje como o universo no
jogo em que Malcolm foi mais bem-sucedido. O meu avatar aparece atrás das
paredes da colónia, ao lado de um grupo
de armazéns de betão. A palavra “estranho” ﬂutua sobre a minha personagem.
Ferguson anda por ali, usando um chapéu
de cowboy, adornado por chifres de veado.
Salto por cima de uma ﬁleira de teares e
junto-me a ele.
Tudo parece deserto. Em 2014 ou 2015,
Ferguson explica-me, no Discord [popular
serviço de mensagens para jogadores], que
teríamos encontrado aqui miúdos ocupados a fazer armas e ferramentas. Ali,

disse, apontando para edifícios de pedra à
distância, “haveria legionários a fazer manobras e a vigiar os bárbaros”. Os bárbaros
eram todos os jogadores que não ﬁzessem
parte da altamente hierarquizada Parthia.
Dentro da colónia, as categorias sociais
variavam entre plebeus, estrangeiros, servos, patrícios, legionários, comandantes,
senadores e magistrados.
Ferguson, que detinha o título de
edil [segundo escalão de magistrados no
cursus honorum da Roma Antiga], estava
encarregado dos mercados e dos escravos. “Tecnicamente, não eram escravos”,
refere. Concordavam em participar num
sistema em que lhes era dito tudo o que
precisavam de fazer. (Z, Q, S, D.) Com
o tempo, os escravos podiam tornar-se
cidadãos, quer através do trabalho quer
tornando-se gladiadores. Um dia, quando
um empregado do Roblox veio visitar o
jogo, Ferguson ajudou a encenar uma luta
entre dois escravos, na arena.
Cultura de grupo
À medida que caminhamos pelas estradas
de terra batida até aos enormes portões de
Parthia, Ferguson fala-me das folhas de
cálculo completas que o grupo manteve
sobre o sistema económico, estratégia militar, políticas e cidadãos. Ao contrário de
outros jogos do Roblox dessa época, Parthia manteve inventários entre as sessões,
o que signiﬁca que os jogadores podiam
consultar o que tinham obtido ou feito
ao longo do tempo. Esta característica
aparentemente vanguardista seduzia os
jogadores, mas era, sobretudo, a cultura
do grupo que os incentivava a voltar.
Outro dos discípulos de Malcolm, a
quem chamaremos Chip, tinha 14 anos
quando se juntou ao grupo. Gostava destas interações sociais bem enquadradas,
das ﬁleiras bem deﬁnidas, para que tudo
fosse claro. “Sempre preferi ambientes de
jogo bastante sérios”, explica. Estudante
universitário a viver no Texas, sentia-se
como um programa sem código. “Nunca
soube como ser normal, como interagir
com as pessoas, como não ser estranho.”
Parthia foi o produto das ideias cada
vez mais extremistas de Malcolm e da sua
necessidade insaciável de controlo, explicam três antigos membros. A colónia era
governada por leis que deﬁniam a mistura
de raças, o feminismo ou a homossexualidade como “formas de degeneração”.
Também exigiam que qualquer jogador
judeu na vida real usasse “a túnica da Judeia ou fosse sumariamente preso”. Na
cidade, patrulhas de segurança vigiavam
as ruas. “Teríamos sido presos com base na
cor da pele”, diz Ferguson (o meu avatar é

ter dito que “não era fã” de Cleópatra, a
namorada do arquiteto [no jogo].
Chip está convencido de que, para
muitas pessoas, o fascismo começa primeiro como uma piada. “Até ao dia em
que toda a ironia desaparece”, continua.
“Um dia começam a debater com seriedade
e sinceramente o que dizem.”
Sobre as tendências fascistas de Malcolm, Chip disse que estava “pronto para
jurar, em tribunal, que ele sinceramente
pensava mesmo assim”. O visado que se
deﬁne como “um libertário apenas em
teoria”, defende-se: “Sou apenas um aﬁcionado em História. Não quero que [estas
ideias] sejam aplicadas no mundo real.”

EM 2014, QUANDO O ESCÂNDALO “GAMERGATE” EXPLODIU
– UMA CAMPANHA DE ASSÉDIO SEXISTA, BASEADA NUMA
TEORIA DA CONSPIRAÇÃO –, ALGUNS DESTES JOGADORES
TORNARAM-SE ABERTAMENTE REACIONÁRIOS
da cor da azeitona). Os jogadores tinham
votado esmagadoramente no sentido de
Malcolm poder executar quem quisesse.
Aproximamo-nos dos portões de
Parthia, localizados do outro lado de
uma ponte de madeira. Ferguson para à
minha frente e estende a mão. “Se fosses
um estranho, davam-te as boas-vindas
assim”, diz ele, bloqueando a passagem ao
meu avatar. Por cima dele, surge o balão de
diálogo: “Estrangeiros não autorizados.”
Com as portas fechadas, os nossos avatares
ultrapassam as muralhas da cidade dando
saltos duplos. Vejo, então, Parthia pela
primeira vez.
Ferguson e Malcolm convenceram um
talentoso arquiteto do Roblox a desenhar
este mundo. Tudo era muito, muito grande
– desde edifícios públicos e aquedutos visíveis ao longe até uma inﬁnidade de edifícios castanhos e retangulares que albergam
uma miríade de salas minúsculas. Depois

de uma breve visita, subimos uma escada
rumo a uma cúpula. “Quem fosse rico ou
famoso vivera aqui”, explica Ferguson.
Tudo o que teria de fazer era admirar-se
a si próprio e ao seu sucesso, e desprezar
os bárbaros lá em baixo. Os habitantes
passavam o tempo juntos a conversar, a
dar nome a si próprios e, nas palavras de
Ferguson, a “espumar”.
O clube mais invejado de Parthia era o
da Guarda Pretoriana, o exército pessoal
de Malcolm. Alguns membros lembram-se
de que ele às vezes lhes pedia para lerem
livros da SS ou ouvirem um podcast de
extrema-direita sobre um atirador numa
escola. (“Eram só conversas entre amigos”,
defende Malcolm.) Chip tinha criado uma
divisão de Einsatzgruppen – os esquadrões
de morte nazis – em parte para rir, disse
ele, em parte para agradar ao César. Num
vídeo no YouTube, é possível ver os capangas de Malcolm a executar alguém por

Regras draconianas
Chip e Ferguson estimam que um terço
dos 200 e poucos jogadores encarregados
de supervisionar o Senado e o Povo de
Roma – na maioria, jovens adultos – eram
pessoas verdadeiramente fascistas. Impor
as regras draconianas deste mundo “era o
objetivo do jogo”, diz Ferguson. Por outras
palavras, gostavam do que faziam.
Eis um possível método de recrutamento utilizado pela extrema-direita:
Bobby aguarda na ﬁla para um jogo no
Fortnite e acaba por se juntar a Ryland,
um skinhead [na vida real]. Ryland tem
entre dois e 20 minutos para aliciar Bobby,
falando com ele através dos auscultadores
ou de mensagens, antes de Sally, o seu
oponente, lhes meter uma bala na cabeça. Se as palavras de Ryland aguçarem a
curiosidade de Bobby, talvez este aceite
o seu pedido de amizade no Fortnite. Jogam alguns jogos juntos e aprofundam a
relação via Discord. Depois de semanas
ou meses a enviar-lhe comentários extremistas, Ryland tornou a ideologia fascista
perfeitamente normal aos olhos de Bobby,
que eventualmente se radicaliza. Outro
cenário igualmente provável: Bobby acha
que o tipo é maluco e não aceita o pedido
de amizade de Ryland.
O recrutamento de grupos extremistas
através de videojogos é um assunto complexo. Por um lado, todas as informações
úteis sobre os perﬁs de Ryland e de Bobby
estão armazenadas em servidores de empresas privadas. Por outro lado, estamos
a falar de um mal com múltiplas causas.
Em março de 2021, o Departamento da
Administração Interna dos EUA organizou
um fórum online intitulado: Prevenção
do Terrorismo e de Violência Direcionada
em Videojogos e E-sports. O objetivo era
esclarecer como militantes extremistas
violentos manipulavam ambientes de
videojogos por forma a recrutar e a radicalizar. Daniel Kelley, da Liga AntidiFEVEREIRO 2022 - N.º 312
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famação (ADL), estava entre os oradores e
fez um discurso que ultrapassou a ordem
de trabalhos. Referiu-se ao relatório oﬁcial
do governo da Nova Zelândia relativo ao
atentado nas mesquitas de Christchurch.
O assassino jogou videojogos mas também
foi utilizador no Facebook, Reddit, 4chan e
8chan [os dois últimos fóruns são notórios
pela insuﬁciência da moderação]. E citou
o YouTube como “uma grande fonte de
informação e inspiração”.
As características frequentemente associadas aos jogadores – jovens, brancos,
de classe média, um pouco marginais –
sobrepõem-se um pouco às características
dos candidatos à radicalização. Obviamente, dos três mil milhões de entusiastas de
videojogos, poucos encaixam neste estereótipo. O termo jogador evoca aquelas
características porque, durante muito
tempo, foi neste segmento de mercado
que empresas como a Nintendo apostaram.
Ao longo dos anos, esta categoria de consumidores tornou-se uma fação cultural
apaixonada e até obsessiva.
Grupos radicais
Em 2014, quando o escândalo Gamergate
explodiu – uma campanha de assédio sexista baseada numa teoria da conspiração
–, alguns destes jogadores tornaram-se
abertamente reacionários. Provocadores
proﬁssionais, como Milo Yiannopoulos
[ex-colaborador do site ultraconservador
Breitbart News], viram no estereótipo do
homem frustrado uma oportunidade para
reciclar algum ressentimento para efeitos
de guerra cultural. Na mente dos cruzados
do Gamergate, os videojogos e a cultura
dos jogadores eram propriedade legítima
de um certo tipo de pessoas que via ameaçada a sua identidade. Os Guerreiros da
Justiça Social (SJW / Social Justice Warrior,
em inglês) invadiram os jogos para tentar
mudar a sua cultura. Mas os jogadores que
não se pareciam com os do núcleo duro
foram renomeados “normies”, “e-girls”,
“Chads” ou “NPC” (personagens não jogáveis)
“Este grupo, predominantemente
masculino, é muitas vezes propenso à
radicalização”, aﬁrma Julia Ebner, especialista em combate ao terrorismo das Nações Unidas. Ebner inﬁltrou-se em vários
grupos extremistas – online e no mundo
real –, incluindo movimentos jihadistas,
neonazis e antifeministas. Observou certas
subculturas que apareceram no 4chan –
trolls cujo posicionamento inicialmente
não era explícito – e que evoluíram para
discursos cada vez mais políticos e, em
última análise, extremistas. Com o tempo, conteúdos inerentemente extremistas,
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mas apresentados como sátira, tornam-se
norma e o movimento passa a ser real.
Pessoas como Malcolm são os vetores,
explica Ebner. Recrutar nem sempre é o
termo certo para deﬁnir o que fazem. “É
mais rigoroso falar em condicionamento,
pois os recrutas nem sempre sabem bem a
que coletivo pertencem”, sublinha.
Do seu ponto de vista, os videojogos
não são um instrumento de radicalização em larga escala. No entanto, tem visto
extremistas a usarem os videojogos ou os
princípios da “gamiﬁcação” como métodos de recrutamento, em parte devido às
qualidades associadas aos jogadores típicos. “Há muitos problemas de isolamento
social na comunidade dos jogos”, diz. “E
há também uma certa necessidade de estímulo, de divertimento.”
Ebner acredita que deveria haver mais
programas que envolvessem psicólogos e
ex-extremistas nas comunidades isoladas da internet. No entanto, antes disso,
a sociedade tem de mudar a forma como
fala dos videojogos e do recrutamento
da extrema-direita. É comum condenarem-se comunidades inteiras como
sendo “completamente extremistas, de
extrema-direita ou radicais”, diz, “mas
não é isso que se passa. O que os extremistas fazem é tomar como alvo alguns
membros destas subculturas, atraindo-os
para as suas redes políticas”. Trata-se de
um problema complexo, difuso e ainda
pouco estudado.
O Senado e o Povo de Roma caiu em
2015. No entanto, não foi devido aos ataques de visigodos que se assemelhavam a
homens-lego ou devido às conspirações
de forças parasitas e degeneradas. Na realidade, o arquiteto de Parthia apaixonou-se por Cleópatra, com quem se casou
no jogo e a quem deu os seus códigos de
acesso. A questão é que Cleópatra era uma
impostora e esta foi rápida a divulgar o
código-fonte de Parthia. Resultado: qualquer um foi capaz de copiar o império de
Malcolm e reinar no próprio império. O
César, cada vez mais paranoico, começou
a exilar jogadores. Ainda tentou construir
uma nova distopia fascista, sem sucesso.
Roma desmoronou. Em 2016, Ferguson e
Malcolm deixaram de estar nos mesmos
grupos.
No entanto, um ano depois, no famoso
fórum /pol/da 4chan, alguns internautas
ainda evocavam a grande era do Senado e o
Povo de Roma. Autointitulado como “politicamente incorreto”, este canal é uma
caixa de ressonância da extrema-direita,
transmitindo discursos de ódio e provocações de trolls. Um utilizador referiu que
a maioria dos gestores de Parthia também

era “/pol/tards” – comentadores prolix
no 4chan. Muitas mensagens agradeceram a Malcolm por lhes ter oferecido “a
pílula vermelha” [alusão errada à cena
no ﬁlme Matrix, em que o protagonista,
depois de engolir uma cápsula vermelha,
descobre pela primeira vez a realidade do
mundo, mas que se tornou comum em
círculos conspiração e masculinidade]. Um
deles explicou mesmo que, depois de ter
participado numa simulação da vida sob
o regime fascista, aos 14 anos, se tornou
um “apoiante convicto” deste sistema.
(Malcolm aﬁrma que este culto de personalidade em torno de si é inteiramente
obra de trolls.)
Depois do comício extremista Unite
The Right, em Charlottesville, Virgínia, em
2017 [em que um antifascista foi morto],
o coletivo de esquerda Unicorn Riot acedeu a centenas de milhares de mensagens
de grupos de extrema-direita usando os
servidores do Discord. Os dados recolhidos sugerem que existem noutros lugares
mais comunidades semelhantes a Parthia.
Num servidor de jogos /pol/, um membro
chamado Lazia Cus deu as boas-vindas aos
recém-chegados. “Lançámos um projeto
de ‘pílula vermelha’ para os jovens, que
está em curso no Roblox. Criámos um clã
para realizar raides e operações de defesa, e a partir daí expandimo-nos para
outras plataformas.” (Este clã pretendia
ser uma “legião romana do futuro”, mas
não necessariamente inspirada na Roma
de Malcolm ou nos muitos imitadores.)
Brincar aos polícias racistas
Ferguson ainda não sabe se participou
numa campanha de recrutamento fascista.
Para ele, era apenas um jogo. Parece óbvio
que a estrutura do Senado e o Povo de Roma
normalizava o fascismo e o transformava
num jogo, em que pessoas como Malcolm
impunham as suas ideias extremistas a
crianças. “Nunca estive em contacto com
pessoas que dissessem abertamente querer criar neonazis”, disse Ferguson, mas
“as coisas têm consequências”. Citou a
propósito um jogo de Roblox, em que os
jogadores atuam como polícias na fronteira
entre os EUA e o México. “Não é um jogo
intrinsecamente racista”, diz Ferguson
com uma dose saudável de ironia. “Só
ﬁngem ser polícias que, por acaso, têm
um longo historial de atos extremamente
racistas e xenófobos.” Segundo um porta-voz do Roblox, “todos os ﬁcheiros de
áudio e vídeo, bem como imagens, são
revistos pelo pessoal, antes de serem disponibilizados.”
Vários membros da antiga Guarda
Pretoriana de Malcolm alistaram-se no

ALGUNS JOGOS BASEIAM-SE NUM MECANISMO
DE ANTAGONIZAÇÃO: ELES CONTRA NÓS. TUDO ISTO
GERA UM TERRENO FÉRTIL PARA RECRUTADORES
DE GRUPOS RADICAIS

Exército ou na Agência Federal de Segurança dos Transportes [TSA, criada após os
ataques do 11 de Setembro de 2001], tornaram-se polícias ou ainda o que Ferguson
chama “verdadeiros nazis”. Por seu lado,
Malcolm criou um novo jogo inspirado em
Star Wars, com 16 mil membros. Para se
tornarem cidadãos desta comunidade, os
jogadores têm de criar conta na respetiva
rede social. “Glória ao império”, escrevia
um comentador com um emoji a piscar
o olho.
No início deste ano, no Roblox, Ferguson mostrou-me o principal espaço de
recrutamento do grupo. O lugar estava
cheio de postigos ocupados por avatares.
Ao lado de um grupo de Star Wars apareceu uma cabina coberta de vermelho,
branco e azul, em que estava um homem
barbudo com um casaco. O cartaz atrás
dele mostrava uma bandeira confederada.
Nele se dizia: “Não somos racistas, somos
apenas uma unidade militar. 5º Regimento
de Infantaria do Texas, Estados Confederados. Estamos em guerra com o grupo
dos EUA.” Mais abaixo, havia um link para
o Discord.
Aproximei-me da cabina e o avatar
explicou-me que era um jogo de role-playing sobre a Confederação. “Porque
escreve que não é racista?” “Somos apenas
um grupo militar que celebra o orgulho do
Sul”, respondeu. Outro homem, usando
óculos de aviador e a túnica de um oﬁcial

do império, veio ajudar o camarada do
casaco. “Como é que isto não é racista?”,
insisti. O homem de casaco saltou por cima
da mesa para ﬁcar à minha frente. “Não se
pode chamar racista a uma nação inteira”,
diz ele. “É injusto.”
Ferguson e eu fomos para outro jogo:
uma simulação de Washington, DC. Com
60 jogadores, o servidor estava quase
cheio. O meu avatar apareceu mesmo ao
lado do memorial em homenagem aos soldados norte-americanos que morreram na
II Guerra Mundial. A palavra “visitante”
estava escrita por cima da minha cabeça. Ferguson encontrava-se sentado num
carro da polícia. Um agente apontava-lhe
a arma. “Devias entrar”, disse-me ele.
À medida que nos dirigíamos para uma
prisão federal, Ferguson explica-me que,
tal como o Senado e o Povo de Roma, este
jogo é governado por uma hierarquia rígida entre senadores, agentes do FBI e da
NSA, etc.
Saímos do veículo após um triplo capotamento ao lado de um grupo de pessoas que conversava. Enquanto éramos
escoltados, vimos um funcionário do
Departamento de Justiça, com tranças
africanas, a perguntar a um homem de
turbante o que pensava do movimento
Black Lives Matter. Fomos empurrados
para uma sala de interrogatório. Ali, o interrogador – o nosso piloto – salta para a
mesa e pergunta-nos qual a nossa raça.

Washington DC, aparentemente, estava
em guerra com a Coreia do Sul.
Na vida real, Ferguson viajou pelo Ontário, às vezes vivia com o pai, outras,
noutro lugar; e fazia pequenos trabalhos
manuais onde podia. Ensinou os seus métodos de inﬁltração aos jovens para poderem investigar grupos do Roblox suspeitos
de extremismo. Isto permite-lhes reportar
ou assumir o controlo destes grupos. Há
vários anos que lidera uma associação chamada Cult, que descreve como um “grupo
de amigos que deseja proteger os jovens”,
especialmente no Roblox. Atualmente, os
membros do grupo dão-lhe entre 100 e mil
dólares por mês [entre 86 e 860 euros] para
retribuição pelo seu esforço. Para estes,
são mais do que a própria família.
Ferguson lamenta ter posto tanta gente
em contacto com Malcolm e arrepende-se da própria intolerância. Os valores do
seu grupo são o oposto de tudo isto, diz.
Juntou-se aos seus seguidores para ler
Desiderata, um poema, do autor norte-americano Max Ehrmann, sobre “almas
gentis e benevolentes”. Atualmente, vive
numa quinta onde cultiva rúcula, explica. Espera um dia poder comprar terras
e cultivá-las com os membros mais dedicados do Cult. Uma vez, teve uma epifania: “Se gradualmente conseguirmos
transferir tudo aquilo que fazemos online
para o mundo real, nunca mais estaremos
sozinhos.”
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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DELTA DO EBRO

Laboratório
natural da crise
climática
Um projeto-piloto ﬁnanciado por Bruxelas visa colmatar
a embocadura do Ebro, na Catalunha, com transvases
de água proveniente dos pauis vizinhos
Ara Barcelona
Se existe um local em Espanha onde se podem observar
de perto os efeitos da crise
climática, é de facto o delta
do Ebro. Ali pode ver-se o mar subir em
ritmo acelerado. Não que a água suba mais
aqui do que noutros locais da costa – mas
a questão é que o próprio delta se afunda (aquilo a que os geólogos chamam a
subsidência) e o litoral recua por falta de
depósito de novos sedimentos. “No delta,
vivemos hoje em dia aquilo que viverão as
nossas praias em 2050 ou em 2070, o que
faz deste local um excelente laboratório
para se testar soluções”, explica Agustín
Sánchez-Arcilla, professor na Universidade Politécnica da Catalunha (UPC) e
diretor de um laboratório de engenharia
marítima.
Até agora, “foram efetuados numerosos estudos, mas poucas coisas se ﬁzeram,
e de uma forma muito parcial”, reconhece
Agustín Sánchez-Arcilla. Entre as diﬁculdades para conciliar as numerosas partes
interessadas (administrações de todo o
tipo, empresas, particulares) e a falta
de ﬁnanciamento, nada de concreto viu
ainda a luz do dia, a não ser nas situações
de urgência, depois de uma tempestade.
Mas acaba de ser lançado o projeto
europeu Rest-Coast, que se refere designadamente a este local espanhol e poderá
vir a acelerar tudo. Dotado de 18 milhões
de euros e coordenado na Catalunha pela
UPC, o projeto identiﬁcou 12 zonas costeiras onde são necessárias operações, quer
urgentes quer estruturais, de restauro e
de proteção para fazer face à desregulação
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climática. Entre esses 12 locais, três foram
declarados prioritários: o delta do Ebro, a
laguna de Veneza e o mar do Norte.
Travar recuo do litoral
Na Catalunha, a iniciativa europeia constitui a ocasião para fazer avançar um projeto-piloto de transporte de sedimentos
para o delta, uma ideia avançada desde
há muito tempo para travar o recuo do
litoral, mas até hoje nunca concretizada.
O impulso europeu poderia ser duplo: ele
mobiliza recursos para a redação, a análise e o acompanhamento do projeto, mas
também deﬁne as administrações que lhe
estarão associadas – neste caso, o Ministério da Transição Ecológica, e a Generalitat
[o governo da região autónoma da Catalunha] – e ﬁcarão encarregadas de ﬁnanciar
o teste de transporte dos sedimentos.
A solução privilegiada consistirá em
trazer os sedimentos “desde os pauis até
mais perto do delta”, explica Agustín
Sánchez-Arcilla sem referir os locais em
causa. O governo catalão, por seu lado,
avança desde já o nome de Ribarroja, onde
se encontram pauis e uma barragem sobre o Ebro. “No decurso desse teste está
previsto mobilizarem-se 100 mil metros
cúbicos através de transvazes de água
controlados”, explica Antoni Ferran,
diretor-geral encarregado das políticas
ambientais. O transporte dos sedimentos
será assim efetuado pelo próprio rio, até à
foz. A opção do transporte por camiões,
demasiado poluente, foi descartada, recorda Agustín Sánchez-Arcilla. A União
Europeia (UE) impõe que as soluções estu-
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dadas sejam naturais
e de fraco impacto
ambiental, especiﬁca.
Num
segundo
tempo, e para se evitar
o mesmo fenómeno
que ocorreu nas praias
da Costa del Maresme
[uma porção do litoral mediterrânico que
vai desde a fronteira francesa ao sul de
Barcelona], a ﬁxação dos sedimentos será
favorecida pela plantação de uma vegetação abundante e irregular, destinada
a atenuar o efeito de ressaca e capaz de
resistir aos temporais. “Uma das chaves
deste projeto é que, pela primeira vez,
os engenheiros de pontes e pavimentos
da UPC e os biólogos do Eurecat [Centro
Tecnológico da Catalunha] andam a trabalhar de mão dada – o que durante muito
tempo pareceu impensável”, congratula-se o diretor do projeto. A operação de
teste não irá resolver todo o problema,
mas assinalará sem dúvida um “princípio
de desencalhe” do delta, com o aﬂuxo de
No delta do
Ebro pode
ver-se o mar
subir em ritmo
acelerado
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sedimentos em quantidades importantes
– fenómeno que deveria, aliás, ser natural,
recorda Antoni Ferran.
Posto avançado
Agustín Sánchez-Arcilla, o especialista
da UPC, reconhece que a questão é delicada. “Devemos dar mostras de prudência, porque estes transvazes se fazem em
detrimento de outros usos da água (para
a agricultura, ou para a produção de eletricidade), e quando falta a água doce o
equilíbrio é muito complexo.” O tema é,
aliás, fonte de desacordos entre a Confederação Hidrográﬁca do Ebro (CHE), que
depende do ministério, e as agências que
estão representadas no seio da Mesa de
Consenso pelo Delta, as quais apelam a
uma revisão do plano de gestão da bacia
hidrográﬁca e exigem que sejam garantidos para o rio débitos que permitam o
depósito natural de sedimentos.
O projeto Rest-Coast prevê também
fazer do delta do Ebro uma espécie de laboratório onde sejam recriadas as condições

O projeto Rest-Coast
prevê fazer do delta do
Ebro uma espécie de
laboratório onde sejam
recriadas as condições de
subida das temperaturas
previstas para as
próximas décadas
de subida das temperaturas previstas para
as próximas décadas, a ﬁm de observar
como reage a vegetação que se tenciona
plantar no litoral para atenuar os efeitos
das tempestades. “Serão instaladas miniestufas onde aqueceremos o ar ambiente
e a terra em 1,5°C para observarmos as
interações entre a água e as plantas”, explica Agustín Sánchez-Arcilla.
Dado o ritmo do aumento das emissões
de gases com efeito de estufa, a aceleração
do aquecimento do planeta e a subida do

nível do mar, a adaptação é, de facto, a única solução possível para as zonas costeiras.
A União Europeia impôs como regra que
os projetos-piloto possam ser reproduzidos em todos os locais que apresentem
condições e características semelhantes, já
que ela espera que nas próximas décadas
as operações a efetuar nas zonas costeiras
sejam numerosas e variadas. “O delta do
Ebro é um posto avançado, tudo o que
ali pudermos fazer bem permitir-nos-á
ajustar melhor as ações a efetuar noutros
deltas e noutras zonas húmidas da Catalunha”, insiste Antoni Ferran.
Como lembra Agustín Sánchez-Arcilla,
a subida do nível do mar é agora inelutável.
“A água tem uma tal inércia térmica que
mesmo que nós arrefecêssemos a atmosfera
ela continuaria a dilatar-se”, explica ele.
A amplitude dessa subida varia segundo os
cenários considerados: desde os 50 centímetros até ao ano 2100 para os cientistas
mais otimistas, se acreditarmos nos mais
pessimistas ela poderia vir a atingir mais
de um metro.
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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O Ruhr, futuro país
das maravilhas
do hidrogénio?
Dentro de três anos, o hidrogénio verde deverá ser produzido
à escala industrial a partir dos restos de carvão alemão
Der Spiegel Hamburgo

Para mostrar onde está o futuro do Ruhr [o vale do Ruhr,
a região metropolitana mais
populosa da Alemanha e a
maior região industrial da Europa, está
situado no centro do estado da Renânia
do Norte-Vestfália], Sopna Sury conduz
uma hora e meia para Norte até à região de
Ems [que faz fronteira com os Países Baixos]. Uma vez na central a gás de Lingen, a
diretora [da exploração de hidrogénio] da
RWE Generation [ﬁlial do grupo energético
alemão RWE] sobe num elevador de carga
até ao telhado do edifício da turbina, 50
metros acima. “Aqui, compreende-se a
importância que este local vai ter para o
Ruhr”, diz, apontando para um transformador logo a seguir à vedação da fábrica.
Vindas de todas as direções, as linhas
elétricas convergem para os geradores.
Sopna Sury aponta para as que vêm do
Norte. “Elas trazem a eletricidade dos parques eólicos do mar do Norte.” Depois,
vira-se para o Sul. “Ali, são os gasodutos
que vão diretamente para o Ruhr.”
Esta combinação de redes de eletricidade e gás vai fazer de Lingen “a central
elétrica do Ruhr”, acrescenta. Uma central
para a conversão verde da região e da sua
indústria pesada. As instalações químicas
e siderúrgicas locais já não funcionarão
com carvão, petróleo e gás natural, mas
sim com hidrogénio verde, produzido a
partir do vento e do sol, made in Lingen.
Se tudo correr como previsto, dentro de
três anos haverá aqui um eletrolisador de
100 megawatts, dez vezes o tamanho do
maior existente atualmente na Alema-
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nha. Será capaz de produzir hidrogénio
em quantidades industriais.
E é Sopna Sury, uma mulher delicada
de origem indiana, que deve pôr em marcha esta transformação histórica. Como se
o desaﬁo não fosse suﬁciente, trabalha num
setor onde os homens há muito que dão
cartas. Estes engenheiros e patrões, que
governam grandes instalações industriais
com chaminés fumegantes, têm vindo a
imprimir a sua cultura na região do Ruhr
há quase 200 anos. A indústria do carvão
e do aço fez em tempos da Alemanha a
principal potência económica do continente. Durante mais de 30 anos, tem sido
sinónimo de declínio, perda de postos de
trabalho e receios quanto ao futuro.
Sopna Sury está ﬁrmemente convencida de que o Ruhr pode regressar ao seu
passado glorioso. O que a torna tão otimista são precisamente as infraestruturas
de combustíveis fósseis da região: todos
aqueles quilómetros de gasodutos e linhas
elétricas que em tempos foram vistos como
um fardo ambiental. Só é preciso adaptá-los, explica. Custará menos do que colocar novas linhas e, sobretudo, vai poupar
tempo: o primeiro que conseguir fazer a
transição terá as melhores hipóteses de
sobrevivência. “A região poderia então
tornar-se vencedora.”
Parece não conhecer o medo da mudança. Cresceu em Neuss [na Renânia do
Norte-Vestfália], é licenciada em Economia
e começou a sua carreira na empresa de
consultoria McKinsey, onde ajudou bancos e empresas de serviços ﬁnanceiros na
transformação digital. Não queria apenas
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dar conselhos, mas também liderar ela
própria a mudança, tomar decisões e “ser
responsável por isso”.
O setor energético parecia ideal para
isto: há poucas áreas da indústria onde
a pressão para a mudança seja tão forte.
Desde o início de 2011, quando se juntou ao
operador nuclear E.ON [grupo energético
alemão], não podia imaginar que a pressão
iria tornar-se tão grande. Três meses mais
tarde, a fábrica de Fukushima [no Japão]
explodiu. A chanceler Angela Merkel, que
alguns meses antes tinha prolongado a
vida operacional das centrais nucleares,
decidiu que a Alemanha tinha de sair rapidamente desta tecnologia arriscada. Agora
o país deve fechar não só as suas centrais
nucleares mas também as suas centrais a
carvão e preencher a lacuna com energias
renováveis. Uma experiência inédita.
No meio de tudo isto, temos Sopna
Sury, no seu fato de calças azul-escuro
sobre o qual vestiu um colete de sinalização, com óculos de proteção no capacete
de estaleiro virados para baixo. Conduz-nos assim equipados para um hangar.
No interior, um emaranhado de gasodutos
FOTO: GETTYIMAGES

A indústria do carvão
e do aço fez em tempos
da Alemanha a principal
potência económica do
continente. Durante mais
de 30 anos, tem sido
sinónimo de declínio,
perda de postos
de trabalho e receios
quanto ao futuro

amarelos. Atualmente, a maior parte do
gás que passa por aqui é proveniente dos
Países Baixos. Os holandeses deixarão de
o produzir dentro de alguns anos porque
causa fortes terramotos na região.
Para a revolução alemã do hidrogénio,
esta é uma feliz coincidência: “Nesta altura, poderemos usar os tubos de Lingen
para transportar o hidrogénio dos nossos
eletrolisadores para o Ruh”, explica Sopna
Sury. Um dos mais antigos oleodutos leva
diretamente ao parque químico de Marl
[na Renânia do Norte-Vestfália], onde estão atualmente em curso trabalhos para o
estender à reﬁnaria da BP em Gelsenkirchen-Scholven. O grupo britânico, que é
um dos principais parceiros comerciais
de Sopna Sury, criou o consórcio de hidrogénio GET-H2 juntamente com, entre
outros, a RWE, [o grupo químico], a Evonik
e o operador da rede de gás Open Grid
Europe. “O hidrogénio verde produzido
pelo RWE no âmbito do GET-H2 irá reduzir drasticamente as nossas emissões de
CO2”, diz Thomas Frewer, responsável
pela questão na BP.
Atrás dele encontra-se um hidrocra-

queador, um monstro As instalações
de tubos e tanques sob industriais
pressão que extrai en- estão a ser
xofre do petróleo utili- recicladas para
zando hidrogénio para a energia verde
produzir combustíveis.
O sistema devora enormes quantidades de hidrogénio. O hidrogénio é produzido a partir do petróleo
bruto e do gás natural fornecidos para o
efeito. Isto deixa uma marca suja na pegada
de carbono da BP. O hidrogénio verde de
Lingen deve remediar esta situação.
Isto exige que as novas pequenas fábricas experimentais se tornem grandes
complexos de produção, caso contrário
não serão rentáveis. É conhecido como
o “efeito de escala”. Na região do Ruhr,
todos os ingredientes estão lá, incluindo
um sistema de condutas que até agora têm
transportado hidrogénio “cinzento” proveniente de fontes fósseis.
Apressar o passo?
Se Sopna Sury for bem-sucedida, estes
gasodutos transportarão em breve gás
“verde” para grandes grupos industriais

como o ThyssenKrupp. Caso contrário,
siderurgias e fábricas químicas podem
deslocar-se para locais onde a eletricidade verde é barata e pode ser produzida em grandes quantidades, tais como a
Escandinávia ou as regiões ensolaradas
do Sul.
Mas o que mais preocupa a diretora
da RWE neste momento é que a União
Europeia possa exigir que se apresse o
passo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou
[em meados de julho] o seu programa
Fit for 55 [um pacote de medidas para
reduzir as emissões de CO2 em, pelo menos, 55% até 2030]. Sopna Sury receia
que a Comissão esteja a colocar a fasquia
demasiado alta e a forçar a RWE a utilizar
apenas fontes verdes para produzir o seu
hidrogénio. Na sua opinião, os eletrolisadores deveriam poder recorrer ao
gás natural pelo menos inicialmente, se
os parques eólicos do mar do Norte não
fornecerem eletricidade verde suﬁciente
para Lingen.
Bruxelas poderia também exigir que
a eletricidade verde utilizada para produzir hidrogénio fosse proveniente de
centrais eólicas ou solares construídas
especiﬁcamente para este efeito. Neste
momento, a eletricidade pode ser comprada em parques existentes. “Isso complicaria consideravelmente as coisas”,
diz Sopna Sury.
Não é isto que vai fazê-la esmorecer. O seu pai veio da Índia para fazer
um estágio em Bielefeld nos anos 1950.
“Ele era engenheiro mecânico e estava
entusiasmado com a marca made in Germany”, diz. Acabou por se instalar na
Alemanha. Teria certamente orgulho no
compromisso da sua ﬁlha com o made
in Germany.
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Pequenos acordos,
decisões adiadas
Os fabricantes europeus estão a minimizar as emissões
de CO2, mas, ao mesmo tempo, estão a atrasar a transição
para os carros elétricos, acusa uma ONG ambiental
Süddeutsche Zeitung
Munique

Alok Sharma recorda com
gravidade o que está em jogo
na luta contra as alterações
climáticas e como o caminho
para a mudança está repleto de armadilhas. Em Glasgow, o presidente britânico da Conferência Mundial sobre o Clima
[COP26] ﬁcou com lágrimas nos olhos
no ﬁnal desta maratona de vários dias:
as negociações tinham, de facto, conduzido a um acordo, mas este ﬁcou aquém
do necessário para limitar o aquecimento
global e as suas repercussões no planeta.
Sentiu, por isso, o dever de pedir desculpas públicas.
No entanto, as emissões das centrais
a carvão nos países em desenvolvimento
não são as únicas a diﬁcultar a luta contra
as alterações climáticas. Dentro da União
Europeia (UE), há quem coloque areia nas
engrenagens dos veículos elétricos, alerta a federação Transport & Environment
(T&E), que reúne várias dezenas de ONG
europeias que trabalham nos domínios
do ambiente e da mobilidade.
“A Daimler, a Volkswagen e a BMW dizem defender o ambiente, mas, por detrás
desta fachada, aproveitam a menor falha
para atrasar a transição para motores de
emissões zero”, resume Stef Cornelis, diretor da T&E Germany. Se os regulamentos
europeus não fossem tão permissivos, os
fabricantes teriam de vender mais 840 000
veículos elétricos este ano [para cumprir
os seus objetivos] em detrimento de veículos térmicos, revela um estudo da T&E,
a que o Süddeutsche Zeitung teve acesso.
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Os automóveis são A UE tem
responsáveis por 13% o objetivo
das emissões de dióxi- de acabar com
do de carbono (CO2) os motores
na União Europeia, de combustão
mas este número tem até 2035
de diminuir: a Europa
impõe ao setor um limite máximo de 95 gramas de CO2 por
quilómetro e veículo, o que, em termos
de consumo aos 100 quilómetros, corresponde a 3,6 litros de gasóleo ou 4,1
litros de gasolina. Segundo a T&E, os números relativos ao primeiro semestre do
ano mostram que os fabricantes alemães
respeitaram no essencial este limite, graças, em particular, às vendas de carros
elétricos de emissões zero, que sofreram
um aumento real. Só as marcas do Grupo
Volkswagen continuam em diﬁculdades.
Mas este resultado louvável só foi
conseguido graças a alguns artifícios,
denuncia a T&E. É o caso da contabilização das emissões dos híbridos plug-in, ou seja, carros que só funcionam
parcialmente em modo elétrico [entre
40 e 60 km até à recarga seguinte] e das
regras especíﬁcas aplicadas aos veículos
mais pesados.
No momento da adoção do regulamento, um carro pesava, em média, 1
380 kg na União Europeia. No entanto,
se pesar mais 100 quilos isso permite-lhe
beneﬁciar de um bónus de 3,3 gramas de
CO2 por quilómetro. Para a BMW, por
exemplo, o limite máximo deﬁnido para
toda a gama era de 104 gramas de CO2 e o
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“A Daimler, a Volkswagen
e a BMW dizem defender
o ambiente, mas, por
detrás desta fachada,
aproveitam a menor falha
para atrasar a transição
para motores de emissões
zero”, resume Stef
Cornelis, diretor da T&E
Germany

grupo baixou para 99. Isto só foi possível
graças às vendas de híbridos plug-in,
explica a T&E: no papel, estes veículos
consomem muito pouco combustível e
estão sobre-representados no cálculo dos
limites máximos de emissões. No entanto,
estes híbridos poluem quase o dobro do
anunciado, pela simples razão de que os
seus proprietários, uma vez esgotada a
bateria, conduzem em modo térmico em
vez de a recarregarem assim que possível.
Sem estes truques contabilísticos, que
diz a T&E, mascaram mais de 10% das
emissões de CO2, tanto a BMW como a
Daimler poderiam estar em infração.
Os regulamentos tendem a apertar, é
verdade, mas ainda não o suﬁciente para
o gosto da T&E. A federação pede um
aumento da pressão para a construção
e a venda de carros elétricos. Apela aos
três partidos no poder na Alemanha para
que incluam este objetivo no seu acordo
de coligação e apoiem o objetivo da UE
de acabar com os motores de combustão
até 2035.
Para os clientes, a escolha do híbrido está muitas vezes ligada a receios
relativos à rede de postos de carregamento, recordam os fabricantes. Se o
bónus relativo ao peso da viatura existe,
é porque os custos são mais elevados, e
está destinado a desaparecer, tal como
os incentivos à compra de veículos híbridos. A BMW diz estar pronta para sair
completamente do motor de combustão
a partir de 2030, embora considere que
isso não é necessariamente uma boa ideia.
A Daimler, por outro lado, está a deixar clara a sua intenção de comercializar
apenas modelos elétricos depois de 2030
e assinou um comunicado nesse sentido
em Glasgow.
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RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

POLÉMICA

POLVOS EM VIVEIRO?
A multinacional espanhola Nueva Pescanova parece ter “vencido as empresas
mexicanas, japonesas e australianas” na “corrida para descobrir o segredo da
criação de polvo em cativeiro, que já dura há décadas”, diz a BBC, que revela que o
primeiro polvo criado em viveiro poderá ser comercializado já em 2023.
Se, por um lado, a empresa aﬁrma que a sua abordagem ajudaria a reduzir a
sobrepesca de polvo, por outro, o projeto está a ser alvo de fortes críticas da parte
de “muitos cientistas e conservacionistas”, para quem “estas criaturas inteligentes
e capazes de experienciar sentimentos, ou mesmo sentir dor e emoções, nunca
deveriam ser criadas para ﬁns alimentares e comerciais”, adianta a emissora
britânica.
Além disso, como salienta o biólogo evolucionista Jakob Vinther, da Universidade
de Bristol, os “seres humanos e os polvos têm um antepassado comum, que
viveu há 560 milhões de anos”. Basicamente selvagens, muito ligados ao seu
território, solitários e grandes comedores, estes animais marinhos têm todas as
características para serem maus candidatos à reprodução. Mas eis o que se passa:
“Os tentáculos de polvo estão a grelhar em panelas, a enrolar-se em pratos e a
ﬂutuar em sopas por todo o mundo, da Ásia ao Mediterrâneo, e cada vez mais
nos Estados Unidos da América [...]. O número de polvos em todo o mundo está
a diminuir, e o preço a subir. Estima-se que são capturadas 350 mil toneladas de
polvo por ano, um valor superior a dez vezes mais do que em 1950.”
O precioso cefalópode está, portanto, a aguçar o apetite dos proﬁssionais da
aquicultura, “o setor alimentar que mais cresce no mundo”. Atenta a tudo isto,
a empresa Nueva Pescanova anunciou que espera começar a “comercializar o
seu polvo de cativeiro em 2023”, a partir de uma exploração aquícola “localizada
no Interior, perto do porto de Las Palmas”, no arquipélago espanhol das Canárias.
Segundo a BBC, a empresa poderá produzir três mil toneladas por ano.
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Ao abrigo de uma nova lei, que entrou em vigor
a 1 de janeiro de 2022, as empresas vietnamitas
passarão a ter obrigações acrescidas no que toca
a reciclar os componentes dos seus produtos
quando estes se tornam obsoletos. O país espera,
assim, evitar ser uma lixeira de equipamentos
eletrónicos.
Segundo a lei, “a responsabilidade das empresas
já não se detém no ponto de venda, mas estendese à eliminação [dos seus produtos residuais]”,
escreve o Nikkei Asia, que especiﬁca: “Devem criar
um sistema para recuperarem os seus produtos,
quando estes se tornarem obsoletos ou forem
eliminados pelos clientes. São responsáveis
pela recuperação de materiais valiosos. Se não
cumprirem a lei, terão de contribuir para um fundo
ambiental ou pagar uma multa.”
Esta prática já existe noutros países, mas é muito
recente no Vietname, onde se produz uma
proporção signiﬁcativa de aparelhos eletrónicos.
“Apple, HP, Panasonic e outras empresas têm
programas de recuperação de componentes
descartados após o consumo. A nova lei pretende
expandir tais mecanismos”, prossegue o NIKKEI
ASIA, que recorda que, “como sétima maior fonte
de poluição de plástico no oceano, o Vietname está
preocupado com o facto de vir a tornar-se uma
lixeira de lixo eletrónico”.
Como nota o jurista Minh Nguyen, “a pandemia
ensinou-nos uma lição importante: o dinheiro não
compra a saúde”. Segundo ele, as empresas terão
de gastar dinheiro para cumprir esta nova lei. “Será
doloroso, mas temos de passar por isso antes que
seja tarde demais para todos.”

ALIMENTAÇÃO

ALTERNATIVAS A UMA DIETA
INSUSTENTÁVEL

AQUECIMENTO

CASTORES INVADEM O ALASCA

Foi uma surpresa para os cientistas: os castores, bem conhecidos
no resto do território americano, foram agora encontrados em
grande número no estado mais setentrional dos EUA, o Alasca.
“Algumas áreas do Alasca, onde não havia sinais de castores há
50 anos, parecem estar agora invadidas pelo roedor”, disse ao
THE GUARDIAN Ken Tape, investigador na Universidade do Alasca
Fairbanks, que colaborou num estudo sobre o impacto dos
castores no Ártico.
O castor norte-americano aventurou-se no Norte e Oeste do
Alasca devido ao aumento das temperaturas no Ártico, a que se
juntou o drástico declínio no comércio de peles ao longo do século
passado. Os roedores semiaquáticos ocupam agora grandes
áreas da Península de Seward, uma ampla faixa continental na
parte ocidental daquele estado dos EUA. As estimativas dos seus
números nestas áreas vão de 50 a 100 mil.
Utilizando fotograﬁas aéreas e imagens de satélite tiradas em
1949, bem como observações registadas antes dessa data, uma
equipa de investigadores conseguiu identiﬁcar 12 mil (novos)
“lagos criados por barragens de castores em rios e riachos no
Alasca Ocidental”. Este número duplicou em 20 anos.
Segundo o jornal britânico, “os lagos e piscinas que se
acumulam quando os castores constroem barragens acabam
por formar ‘pontos quentes’ localizados, o que contribui para
o descongelamento do permafrost, a camada de solo ártico
permanentemente congelado que contém grandes quantidades
de carbono” (o descongelamento generalizado do permafrost
pode ter consequências incontroláveis para o aquecimento global).
E para as pessoas que lá vivem? Por enquanto, o impacto
da propagação destes roedores nas comunidades indígenas
ainda não é conhecido, “mas sabemos que as pessoas estão
preocupadas com a qualidade da água, o número de peixes
a jusante das barragens dos castores e o acesso aos barcos”,
diz Helen Wheeler, uma investigadora da Universidade
Anglia Ruskin.
FOTOS: GETTYIMAGES

A dieta dos países mais ricos é cruel
para o planeta, para os animais e para os
consumidores. Mas a Ciência e as novas
tecnologias podem ajudar a fornecer
alimentos mais ecológicos.
“Diz-me o que comes, dir-te-ei o que
és.” Numa reportagem sobre “dieta do
Antropoceno” – “quando os desejos humanos
se tornam uma força transformadora do
planeta” –, a The Economist apela a uma inversão
da máxima do gastrónomo francês Jean
Anthelme Brillat-Savarin. “Decida primeiro
que tipo de pessoa quer ser e que exploração
de recursos quer encarnar, e depois mude
o mundo de uma forma que se produzam
alimentos que correspondem a essa visão.”
A dieta com excesso de carne e incrivelmente
rica em escolhas, adotada pelas pessoas
mais abastadas do mundo, “deixaria as
gerações passadas espantadas”, observa
a revista britânica. Mas esta dieta também
tem um custo: é “cruel para os animais e não
tem em qualquer consideração o futuro dos
consumidores ou do planeta”.
“E se o sistema pudesse mudar?”, interroga
a THE ECONOMIST numa série de artigos
dedicados às novas tecnologias e às
ferramentas que transformariam o setor
agroalimentar, não para tornar a agricultura
menos cruel e mais sustentável, mas para
oferecer soluções completamente novas.
“Insetos e algas estão agora a ser estudados
não só pelo seu potencial gustativo mas
também como uma forma de se repensar
as cadeias alimentares. A levedura poderia
ser programada para sintetizar proteínas.
(…) A aquicultura, ao utilizar água salgada
subterrânea, promete fornecer peixe fresco e
marisco a pessoas que vivem longe da costa”,
exempliﬁca a revista.
Mas ainda há enormes obstáculos, reconhece:
“Uma coisa é produzir hambúrgueres in vitro,
outra é convencer as pessoas a comê-los, e
outra ainda é produzir milhares de milhões e a
preços competitivos.”
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Dostoiévski
e os mistérios
da alma russa

NO FINAL DE 2021, A RÚSSIA CELEBROU O 200º ANIVERSÁRIO DO
NASCIMENTO DE FIÓDOR MIKHAILOVICH DOSTOIÉVSKI. DE ROMANCE EM
ROMANCE, O ESCRITOR NUNCA DEIXOU DE EXAMINAR OS PARADOXOS
E TORMENTOS DOS SEUS CONTEMPORÂNEOS ATÉ AO ÂMAGO
DO QUE CHAMAMOS “A ALMA RUSSA”. COM OU SEM RAZÃO?
Kommersant (excertos)
Moscovo

Dostoiévski (1821-1881), num retrato
pintado por Vasili Perov (1833-1882)
FOTO GETTYIMAGES

Dostoiévski

últimos momentos, e aqui estou eu outra
vez!” Assim escreveu Dostoiévski nessa
mesma noite ao irmão Mikhail. Os anos
de prisão e de serviço militar compulsivo
que se seguiram viriam completar o que
naquele dia começara.
Passar da negação de um princípio
para a sua defesa sincera deve ter sido
uma experiência extrema: conformar-se
com uma força, não a ditada pela lei dos
Homens, mas a que detém todos os ﬁns
e começos. A natureza desta reviravolta
ilustra uma viragem de espírito completamente russa, da qual Dostoiévski não
foi o inventor, ao contrário de outros que
referiremos adiante, mas cujo destino é
exemplarmente ilustrador.

A
Autor de alguns dos maiores romances
russos, Fiódor Dostoiévski mergulhou nas
profundezas inexploradas da alma humana, combinou a trivialidade da vida
quotidiana com a metafísica mais sublime
e previu os grandes pontos de viragem da
História e do pensamento no século XX.
O seu legado é colossal, mas a sua prosa e
ﬁlosoﬁa apresentam uma espécie de denominador comum, destilado através de
décadas de cultura de massas e de educação
escolar. Mesmo quem nunca tenha lido
Dostoiévski sente-se capaz de dizer o que
é o seu espírito, ou seja o dostoyvtchina,
um turbilhão interminável, uma tensão,
uma exaltação extrema, oscilando entre
o sagrado e o indecente, um escárnio de si
mesmo eivado de narcisismo, uma escuridão irracional iluminada precariamente
pela piedade.
A dostoyvtchina é uma espécie de
matriz eterna do pensamento russo, um
vírus psíquico que o autor terá desenvolvido no seu laboratório literário, mergulhando os falantes russos numa “viagem
Dostoiévski” durante quase dois séculos.
“Antes dele, como tudo era tão evidente
no pensamento e na existência russos”,
escreveu Viatcheslav Ivánov [poeta e crítico russo, 1866-1949]. “Até ele chegar e
trazer complexidade à nossa alma, à nossa
fé e à nossa arte.”
Olhemos para os componentes desta
complexidade. Ainda hoje, deﬁnem a nossa realidade ou, pelo menos, se reﬂetem
fortemente nela.
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A experiência de um estado-limite
Em 1849, Fiódor Dostoiévski estava entre os acusados no caso do Círculo de
Petrashevski [grupo de intelectuais progressistas de São Petersburgo]. Era acusado de ter lido publicamente a célebre
carta de Vissarion Belinsky [um famoso
publicista russo] a Nikolai Gógol, na qual
estava escrito: “A Rússia não encontrará
a sua salvação nem no misticismo, nem
no ascetismo, nem no fanatismo, mas no
progresso da civilização, na educação e
no humanismo.”
Dez anos depois, o mesmo Dostoiévski
criticava os valores europeus, lançando-se
na escrita de um romance antiniilista [ver
caixa: Os Demónios], dissecando a vocação singular da Rússia e vendo a salvação
desta através da transﬁguração religiosa da
alma humana e não do progresso social.
A transformação de um jovem livre-pensador num velho reacionário é uma
história clássica, mas em Dostoiévski assume um signiﬁcado especial. A 22 de dezembro de 1849, os condenados do processo
do Círculo Petrashevski foram levados à
Praça Semyonovsky [em São Petersburgo]
para ouvirem a leitura das suas sentenças
de morte. Esta encenação cruel dura quase
uma hora: os três infelizes estão vendados
e o pelotão de fuzilamento encontra-se
formado à frente deles, até que um oﬁcial
lhes diz, em tom de piada, que a execução
fora comutada para prisão. “Estive hoje
à beira da morte; passei três quartos de
hora com esta ideia, estava a viver os meus
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Fascinado pelo machado
Um homem capaz de assassinar para testar
os seus limites, para evoluir para um nível
sobre-humano é algo presente na literatura [russa] do início do século XX e mesmo posteriormente. As personagens dos
escritores Máximo Gorki, Fiódor Sologub
e Leonid Andréev matam sem remorsos,
umas vezes sem qualquer motivo, outras
vezes à machadada [como Rodion Raskólnikov, protagonista de Crime e Castigo,
que matou desta forma e cujas consequências psíquicas e emocionais são dissecadas
nesse romance, publicado em 1866]. Em
The Knotted Ears (Os Ouvidos Amarrados), conto de Ivan Bunin [publicado em
1917], a personagem Sokolovich mata uma
prostituta sem o menor arrependimento.
Justiﬁca o seu ato através de um raciocínio completamente raskolnikoviano,
embrenhando-se numa dissertação sobre aqueles que “matam sem motivação
e, uma vez cometido o crime, não só dizem
não sentir remorsos como têm a sensação
de uma normalidade recuperada, de um
alívio”. O Século de Prata [designação do
período 1890-1920 na Rússia] redescobriu Dostoiévski através de Nietzsche, e
por trás de cada monólogo de Nietzsche
[sobre o super-homem] paira a sombra
do machado de Raskólnikov.
Rapidamente, as aves da Revolução
[bolchevique de 1917] terão a oportunidade de pôr em prática as suas teorias: a
partir dos anos 20, personalidades fortes,
capazes de matar por uma causa nobre,
tornam-se ﬁguras-chave na literatura
e na política. Por isso, Camus chamou a
Dostoiévski um “verdadeiro profeta do
século XX”. As suas profecias continuam a
ser cumpridas, hoje, ainda que conﬁnadas
à trivialidade do quotidiano e despojadas
da sua componente ideológica. A vida na
província russa sempre teve uma parte de
crueldade absurda, e, quando se faz uma

busca na internet por “Raskólnikov moderno”, obtêm-se dezenas de resultados
como “estudante assassina reformada para
lhe roubar 300 rublos” (€3,50).
Os demónios da rebelião

ou niilista.”
Os Demónios [cuja ação, mais de 40
anos antes da revolução bolchevique,
envolve um grupo revolucionário que
quer derrubar a ordem estabelecida e,
por isso, é apresentado como inimigo da

MESMO QUEM NUNCA TENHA LIDO DOSTOIÉVSKI
SENTE-SE CAPAZ DE DIZER O QUE É O SEU ESPÍRITO:
UM TURBILHÃO INTERMINÁVEL, UMA TENSÃO,
UMA EXALTAÇÃO EXTREMA, OSCILANDO ENTRE
O SAGRADO E O INDECENTE, UM ESCÁRNIO DE SI MESMO
EIVADO DE NARCISISMO, UMA ESCURIDÃO IRRACIONAL
ILUMINADA PRECARIAMENTE PELA PIEDADE
A utopia da felicidade instantânea para todos associou a Rússia a uma Mordor [terra
do Mal nos romances de Tolkien], cheia
de sonhos de destruição total em nome
de um futuro brilhante. Nikolai Berdiáev
[ﬁlósofo russo, 1874-1948] apresentou a
questão da seguinte forma: “A demanda
russa pela verdade da vida segue sistematicamente uma viragem apocalíptica

Rússia] é uma descrição distante, crítica
e tendenciosa do radicalismo político. O
romance provocou uma reação natural de
rejeição daqueles que viveram o processo revolucionário por dentro: Gorki, por
exemplo, chamou-lhe “mancha negra da
misantropia malévola na imagem luminosa
da literatura russa”. Já romancistas antiliberais e ensaístas conservadores, sempre

Uma parte do manuscrito
de “Demónios”, escrito por
Dostoiévski, em 1870-1871
FOTO GETTYIMAGES

prontos a denunciar cada vento de mudança, evocam o turbilhão demoníaco. A
própria propaganda da televisão estatal,
ao denegrir os atuais opositores, não deixa de remeter para Os Demónios. Minar
os fundamentos da civilização, destruir
a moral, profanar tradições, tudo aquilo que, ainda hoje, na Rússia é assacado
a qualquer ativista ou ator cultural que
pense fora da caixa é repescado da obra
de Dostoiévski.
Os vivos e os mortos
O herói do conto Bobok, de Dostoiévski
[uma fantástica história publicada em 1873,
no Diário de um Escritor], tem o poder ou
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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a má sorte de conseguir escutar os mortos
a decompor-se no subsolo. Ouve-os a dizer
disparates e insanidades, a ameaçarem
despir-se sem qualquer modéstia, ou seja
comportando-se, em todos os aspetos,
como os vivos. A fronteira entre vivos e
mortos é particularmente ténue na Rússia,
uma intuição já presente em Gógol e que
assumirá todo o seu signiﬁcado durante
o século XX.
No ensaio em que Yuri Mamleev [escritor russo, 1931-2015] tratou de Bobok,
pode ler-se: “Em Dostoiévski, a palavra
bobok simboliza, em grande medida, não
só a imbecilidade da chamada vida após
a morte mas também o absurdo da vida
terrena, marcada pela encarnação destes
fantasmas itinerantes na nossa civilização.” Os fantasmas itinerantes de Mamleev “querem que [eles] se divirtam e se
encontrem no cemitério”. Na sua história
La Noce, o noivo morre a meio da refeição,
mas os convidados não veem nisso nada de
anormal: “Deixem-no ﬁcar à mesa, ele não
incomoda ninguém”, e a festa continua.
A personagem do noivo morto é encontrada mais tarde em Cargo 200, um ﬁlme
de Alexei Balabanov [2007], em que não
distinguimos muito bem os mortos e os
que ainda não o estão, porque “no nosso
país há moscas”.
Poder-se-ia facilmente associar este
desﬁle interminável de mortos-vivos a
um episódio de delírio, correspondente a
outra tradição nacional russa: a bebedeira.
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DOSTOIÉVSKI
EM SETE DATAS
11 de novembro de 1821
Nasce em Moscovo.
O pai, médico militar, era
alcoólico
e violento. Estuda numa
instituição militar
em São Petersburgo.
1849
Por ter frequentado o
Círculo de Petrashevski,
um dos primeiros grupos
socialistas formados
no império russo, é
condenado a dez anos
de prisão e depois exilado
para a Sibéria.
1866
Publicação
d’ O Jogador
e Crime e Castigo.
1869
O Idiota.
1871
Os Demónios.
1880
Os Irmãos Karamázov.
9 de fevereiro de 1881
Morre em São
Petersburgo.

É isso que Dostoiévski faz nas primeiras
linhas de Bobok: “Ao terceiro dia, Semyon
Ardalionovich disse-me precisamente:
‘Vais estar sóbrio um dia, Ivan Ivanych?’”
Da prisão ao gulag
Dostoiévski regressou à literatura, depois
dos seus anos de prisão em Omsk [na Sibéria], com muito mais do que notas sobre o
dia a dia no cárcere: Recordações da Casa
dos Mortos [publicado em 1862] é uma
obra exemplar sobre o cativeiro russo.
Cativeiro é o oposto da liberdade; estes
são, como a vida e a morte na Rússia,
separados por uma ténue e permeável
fronteira.
Recordações abrem com uma cena de
vida em liberdade que o recluso descobre
através de uma brecha numa paliçada. Um
século depois, esta mesma paliçada aparecerá no primeiro capítulo d’ O Arquipélago Gulag [de Aleksandr Soljenítsin,
1973]. “Muitas vezes corremos felizes ou
arrastamos os pés em frente a paliçadas,
paliçadas e paliçadas. Nunca nos perguntámos o que estava por trás destas.
Nem física, nem visual, nem intelectualmente tentámos olhar para o outro lado:
é precisamente aqui que começa o país
do GULAG, debaixo dos nossos narizes,
a um passo de distância.”
A prisão é um caldeirão em que a
aristocracia, os intelectuais e o povo se
misturam. Um lugar onde o escritor estudará a linguagem das sabedorias po-

Homenagem ao escritor na
parede da casa onde viveu,
em São Petersburgo, hoje
transformada em museu
FOTO GETTYIMAGES

net [ONG que documenta a tortura nas
prisões russas], somos novamente levados para esta mesma Casa dos Mortos e
confrontados com a mesma questão: como
consegue o Mal apoderar-se dos homens
desta forma?

CAMUS CHAMOU A DOSTOIÉVSKI UM “VERDADEIRO
PROFETA DO SÉCULO XX”. AS SUAS PROFECIAS
CONTINUAM A SER CUMPRIDAS, HOJE, AINDA QUE
CONFINADAS À TRIVIALIDADE DO QUOTIDIANO
E DESPOJADAS DA SUA COMPONENTE IDEOLÓGICA

pulares, a sua crueldade e ﬁlosoﬁa, por
forma a descobrir o que contêm etnias,
verdades e religiões [e em que se inspirará
para futuros romances].
O cativeiro é o lugar onde, contra todas
as probabilidades, despontam laivos de
humanidade, é um sofrimento que tanto
pode destruir como ajudar a transcender.
Uma forma de exoneração dos campos
[também presente na obra de Soljenítsin], da qual Varlam Chalamov [autor de
outro monumento da literatura de campos de concentração soviético, Contos de
Kolimá, publicado na íntegra em 1978]
também falará.
Recordações da Casa dos Mortos e O
Arquipélago Gulag são duas descrições arquetípicas de cativeiro que rimam entre si
mas que chocam. No século que passa entre
a escrita dos dois textos, o poder opressivo
exercido sobre os seres humanos em cativeiro aumentou incomensuravelmente: o

Gulag não é, de forma alguma, comparável
à prisão de Omsk, nem como experiência de vida nem como tema literário. No
entanto, apesar de tudo o que diferencia
estas experiências e a sua descrição, os
dois romances marcam, com igual força,
a mente do leitor com uma verdade que
ainda hoje é relevante. O sistema de aplicação das sentenças da Rússia baseia-se na
tortura, nos espancamentos, na crueldade
deliberada e na cumplicidade de pessoas
dispostas a inﬂigi-los.
Os dois romancistas chegam às mesmas
conclusões: a linha entre torcionários e
mártires é ténue, e ninguém está imune
a esta contaminação. “As disposições do
carrasco no estado embrionário estão em
quase todos os nossos contemporâneos”,
escreveu Dostoiévski, “pois só por uma
combinação de circunstâncias estes são os
carrascos, e não nós” (Soljenítsin).
A cada novo vídeo do projeto Gulagu.

Lágrimas de uma criança
O sofrimento de uma criatura indefesa é
a barreira ética suprema, é um facto totalmente inaceitável e injustiﬁcável que
deve ser impedido a todo o custo. Eis o
repositório que Ivan Karamázov faz contra o irmão Aliocha [último romance de
Dostoiévski, Os Irmãos Karamázov, um
trabalho ﬁlosóﬁco sobre a moralidade, a
fé e os propósitos da existência humana, publicado em 1880]. Esta “lágrima
de criança” não é só capaz de destruir a
“harmonia suprema” que os dois irmãos
estão a debater [uma ordem ideal, cujo
advento justiﬁcaria todos os sacrifícios].
Serve também como um teste à empatia universal: quem aprova uma lei que impede os órfãos doentes de serem alocados
em famílias e de receberem tratamento,
condenando-os a continuar a sofrer em
orfanatos, é acima de tudo, independentemente da “harmonia suprema” que invoque, um ser insensível. Esta pequena
lágrima (ou melhor, a ideia de lágrimas,
a própria ideia de que crianças estejam a
sofrer em algum lugar) impulsionou muitas
causas nobres e salvou milhões de crianças
reais de sofrimentos reais.
Sim, usar a lágrima de uma criança
pode salvar vidas, mas contém também o
próprio poder destrutivo. Tirada do contexto d’ Os Irmãos Karamázov e do debate
teológico, e exportada para a retórica política, a pequena lágrima pode tornar-se
uma ferramenta de manipulação. Todos os
regimes totalitários invocam o sofrimento
das crianças, supostas vítimas de opressão
racial ou de classe, para assistirem sem
pestanejar, na sequência histórica que se
segue, a milhares de crianças a morrer de
fome ou na guerra.
O imperativo da proteção infantil
permite fundamentar qualquer proibição ou restrição: se um dia, por exemplo,
a internet for proibida na Rússia, tal será
alegadamente para proteger as crianças de
inﬂuências nocivas. Se os estudiosos continuam a debater a adesão de Dostoiévski
FEVEREIRO 2022 - N.º 312
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Para o
Kremlin,
uma “figura
duvidosa”
Se, no âmbito cultural, o
bicentenário do nascimento
de Fiódor Dostoiévski se
traduziu em manifestações
e espetáculos, o mesmo
não aconteceu ao nível
político e oﬁcial. “O país
encontrou uma maneira de
não celebrar o aniversário
do nascimento de um
dos maiores escritores
da História mundial”,
lamenta o diário russo
NOVYÉ IZVESTIA. Em 1999, o
presidente da câmara de
Moscovo “adornou as ruas
e as paredes da capital” por
ocasião do bicentenário de
Pushkin. Mas Dostoiévski
é um génio “paradoxal”,
uma ﬁgura demasiado
“duvidosa” para ser
comemorada como um
“ídolo nacional”, refere o
mesmo jornal. A espessura
da personagem “anula
qualquer recuperação para
efeitos de propaganda”.
Em primeiro lugar, “os
seus ateus e seguidores
do diabo são sempre mais
convincentes do que os
seus santos e mártires”.
Depois, “nos países da
NATO, adoram-no por
razões que não são as que
os conselheiros culturais
do Kremlin, empenhados
em promover os valores
conservadores, gostariam,
aﬁrma o NOVYÉ IZVESTIA.

ao argumento karamazoviano, uma coisa
é certa: alguém que tanto gostava de escrutinar as profundezas da alma humana,
não poderia ignorar que um imperativo
moral tanto podia exigir o autossacrifício
e o misticismo como servir de pretexto
para as piores ignomínias.
Um autorretrato, acima de tudo
Tudo o que é contraditório e radical no
caráter das personagens de Dostoiévski
pode [ainda] ser explicado por elementos
puramente biográﬁcos: um pai cruel e uma
mãe doce e amorosa, uma sensibilidade
exacerbada, um ego magoado, um fuzilamento não concretizado, a experiência
brutal do trabalho forçado, a morte do
irmão, dívidas terríveis, um vício obsessivo pelo jogo da roleta. “Dostoiévski fala
muito sobre os russos e a Rússia, mas, de
facto, ele descreve os próprios complexos, os seus medos, os seus problemas”,
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Os manuscritos de Dostoiévski
são também um espelho da sua
mente multifacetada
FOTO GETTYIMAGES

explica o ﬁlólogo Alexander Krinitsyn.
“Quando ele diz que o típico homem russo
tende ao abismo, não é o homem russo
que está a falar, mas o próprio Dostoiévski.” A enigmática alma russa, descrita
nos seus romances, talvez seja apenas um
autorretrato.
Além disso, a expressão “alma russa
enigmática” não está em lado algum nos
escritos de Dostoiévski. Com toda a probabilidade, foi introduzida, no ﬁnal do
século XIX, por críticos literários britânicos e franceses, após a tradução das obras
do autor. “A misteriosa alma russa” é um
olhar exterior sobre a Rússia, atribuindo-

“DOSTOIÉVSKI FALA MUITO SOBRE OS RUSSOS E A RÚSSIA,
MAS, DE FACTO, ELE DESCREVE OS PRÓPRIOS COMPLEXOS,
OS SEUS MEDOS, OS SEUS PROBLEMAS”, EXPLICA
O FILÓLOGO ALEXANDER KRINITSYN. “QUANDO ELE DIZ
QUE O TÍPICO HOMEM RUSSO TENDE AO ABISMO, NÃO
É O HOMEM RUSSO QUE ESTÁ A FALAR, MAS O PRÓPRIO
DOSTOIÉVSKI”
-lhe todos os traços do Outro: perigosa,
imprevisível e sedutora, a femme fatale
da Europa, um ser atraente mas de quem
é melhor manter a distância.
A primeira vaga da emigração russa
apenas conﬁrmou esta perceção entretanto sedimentada: Nikolai Berdiáev, Dmitry Merezhkovsky e outros intelectuais
[exilados após a revolução bolchevique]
interpretaram a revolução através de Dostoiévski. Sim, o Império Oriental foi, na
verdade, deposto pelos demónios que o
escritor previu ou imaginou. Foram eles
que empurraram este imenso país para

uma tragédia interminável, a mesma que
reinava nas suas almas.
O conceito tem-se revelado particularmente tenaz, na medida em que ajuda a
explicar todos os extremos da vida russa:
a grandeza e a ruína, o Gulag e Gagarin
[primeiro homem no Espaço], o putsch de
1991 e o de 1993. E até se adaptou perfeitamente para consumo interno: permite
atribuir aos seus mistérios sombrios qualquer forma de barbárie ou obscurantismo.
De onde vem este hábito de conduzir sem
cinto de segurança ou andar sem máscara
no meio de uma epidemia? Por que razão

Cerca de 50 mil pessoas
reuniram-se no funeral
do escritor, em 1881,
em São Petersburgo
FOTO GETTYIMAGES

a tortura está de volta às colónias penais?
A aprovação diária da forma como somos
governados, a indiferença relativamente às
nossas vidas versus a incrível capacidade
de resposta aos problemas dos outros, a
vontade de dar a nossa última camisa ao
nosso vizinho, tudo isto é o nosso enigma.
O homem russo é vasto e não pode ser
resumido. É tenaz, caso contrário ter-nos-íamos suicidado há muito tempo.
E deixemos que nos continuem a temer,
este Ocidente que nunca será capaz de
nos compreender!
O mais estranho é que esta construção
mental não está ligada a qualquer realidade objetiva mas ao mundo interior de
Dostoiévski, e continua viva e legítima 150
anos após a sua morte. Porém, o Homem,
como disse uma vez Fiódor Dostoiévski, “é
uma criatura que se adapta a tudo, sendo
esta, a meu ver, a sua melhor deﬁnição.”
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O motorista estaciona nos limites da cidade de Hamburgo,
perto de um arbusto de amoreiras. Tiramos a trotineta de
dentro da furgoneta branca. Tombou durante o trajeto. Não há problema, declara o
motorista. Elas já viram coisas bem piores.
O que é que me poderia acontecer
nos próximos dias? Na minha cabeça
desﬁlaram vários cenários: quebra do
eixo, fratura, chuva constante, acidente
na estrada. A minha mãe envia-me uma
última mensagem: “Tem cuidado contigo,
diz-me qualquer coisa todas as noites.”
Trago vestidas cinco camadas de roupa,
umas ceroulas compridas e duas peúgas
em cada pé.
A trotineta ali está, hirta. Dez quilos de
bagagens penduradas no guiador. Presas
com elásticos e ﬁta adesiva para presentes.
Examinamos, uma última vez, a EFY 045
(é o que está escrito na placa de matrícula).
“Meu caro, se tu puseres isso no TikTok
vai tornar-se viral”, declara o motorista. A seguir volta a entrar na furgoneta e
abandona-nos, a mim e à EFY 045. Temos
um longo caminho pela frente: 306 quilómetros, quatro dias, cinco Länder para

O

ALEMANHA

Berlim, aqui
estou!
Um jornalista alemão lançou um desaﬁo a si mesmo: ir de
Hamburgo até Berlim numa trotineta elétrica. Trezentos
e seis quilómetros, quatro dias de viagem, atravessando
cinco Länder. Relato de uma viagem pioneira
Die Zeit
Hamburgo
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Hamburgo
Geesthacht
Lauenburg
Boizenburg
atravessar. Uma aventura. Uma viagem de
pioneiro. A primeira viagem de Hamburgo
até Berlim em trotineta elétrica.
Tive a presente ideia quando li, recentemente, esta informação: foi visto na
autoestrada um jovem de 24 anos a andar
de trotineta. Rolava tranquilamente a 20
km/h, de Bielefeld-Sul para Bielefeld-Oeste, antes de ser detido pela polícia.
Declarou que queria simplesmente testar
a autonomia do veículo.
É claro que isso é uma completa parvoíce, mas também tem qualquer coisa
de visionário. Não seria já tempo de a
trotineta elétrica se tornar um veículo de longa distância? Nas cidades, elas
obstruem as vias, tropeça-se nelas ou, à
noite, é-se atropelado por adolescentes
embriagados. Em longas distâncias, elas
poderiam comprovar as suas vantagens:
menos emissões do que o automóvel ou
do que o autocarro, mais pontuais do que
o comboio, mais swag do que a bicicleta
elétrica.
Contactei duas ﬁrmas de aluguer de
trotinetas elétricas, cujos aparelhos funcionam com uma bateria recarregável. O
fabricante norte-americano, que tem o
FOTO: GETTYIMAGES
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logótipo
o com um limão verde, acedeu.
Tal périplo nunca fora tentado com
um destes veículos de aluguer – ﬁquei
eu a saber, entretanto. O trajeto médio
de um utilizador de trotineta é de dois
quilómetros. Eu espero fazer 80 por dia,
o que implica dois recarregamentos de
bateria. Trago, portanto, duas pesadas
baterias de reserva dentro da sacola de
bicicleta que vai presa ao guiador. Aperto
mais os elásticos, na esperança de que eles
aguentem. Mochila às costas, polegar no
acelerador, a minha viagem começa.
Quilómetro 1: Isto anda.
Quilómetro 3: Primeiro sentimento de
euforia. O orvalho matinal cintila ao sol,
as casas desﬁlam, a cidade desaparece. A
trotineta ronrona, eu cantarolo.
Quilómetro 5: Observação dos transeuntes. Os varredores de rua param de
varrer, os jardineiros paisagistas param de

Falkensee
Schollene
Kotzen Bredow

Berlim
Berlim
jardinar, os reformados abrem alas para
eu passar. Olhares: divertidos, céticos.
Quilómetro 13: Cruzamento em Geesthacht. Uma mulher numa bicicleta elétrica para ao meu lado. “Então, a sua também é elétrica?”, pergunto-lhe numa voz
aﬂautada. Ela ri-se e foge.
Quilómetro 17: Uma mulher com um
carrapito despenteado empurra com a
mão a sua bicicleta pela berma da estrada que vai para Lauenbourg. Olha para a
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minha trotineta. “Tem de se ir sempre em
pé – não vale de nada, para mim, eu não
faria isso.” E a seguir acrescenta: “Vais ter
alguma revelação pelo caminho” e “Tu
acreditas em Jesus?” Infelizmente, tenho
de ir embora.
Quilómetro 22: As glandes estalam,
as folhas restolham, os charcos salpicam.
Primeira paragem na oﬁcina. Mudança
manual de bateria: 30 segundos.
Quilómetro 40: Faço uma pausa em
Boizenburg, na margem esquerda do Elba,
que atravessa a povoação. Velha cidade
com pavimentos hostis para uma trotineta.
Na praça do mercado, entro num café e
ponho as minhas baterias a carregar na
tomada. Perplexidade entre os clientes.
Um homem pergunta-me se aquilo são
ratoeiras.
Para matar o tempo, faço uma experiência social: estaciono a trotineta no
meio da praça do mercado. Irão as pessoas
tentar ligar-se a ela? Roubá-la? Por respeito, admiração ou temor, os habitantes
de Boizenburg mantêm-se à distância. Um
cavalheiro idoso observa atentamente o
veículo como se este fosse um monólito.
Ninguém veriﬁca no telemóvel se ele estará
disponível.
Quilómetro 50: Dique, dique, dique,
até onde a vista alcança. O que é mais divertido: ultrapassar lentamente os ciclistas
que lutam contra o vento. A ultrapassagem
pode chegar a demorar cinco minutos.
Olhar tranquilizador para a direita: lamento, mas não consigo mesmo ir mais
depressa!
Quilómetro 60: O rio cintila sob o sol
poente. Ainda faltam 20 quilómetros para
chegar a Hitzacker, o meu objetivo do dia;
ainda falta uma hora para a partida da última barcaça [para atravessar o Elba]. Só a
apanho porque supliquei por telefone ao
barqueiro que esperasse por mim. Salto
para a ponte como o James Bond; assim
que embarquei, o barqueiro põe-se a olhar
para a minha trotineta. “Ora bem! Onde é
que isto irá chegar?” Trotineta elétrica, isso
é coisa que não existe na tabela de tarifas.
Passo como ciclista, pagando 2,80 euros.
Quilómetro 82: Início de jornada com
céu muito encoberto. Veriﬁcação da saúde da trotineta: ombros, OK; costas, OK;
polegar, reagiu à pressão. Aﬁnal, ele está
sempre a carregar no acelerador, ou seja:
no botão do guiador. Chegou a altura de
utilizar uma astúcia: enrolo no punho um
elástico do cabelo. O meu regulador de
velocidade artesanal mantém o veículo à
velocidade máxima autorizada de 20 km/h.
Está à vista a trotineta elétrica autónoma.
Quilómetro 92: Sensação em Klein
Gusborn. Encontro um homem com uma
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trotineta elétrica negra. É dele, não a alugou. À primeira vista, Ralf tem 40 e poucos
anos, traz vestida uma camisola que diz
Germany [“Alemanha”, em inglês] e ao
pescoço uma corrente com um pénis em
prata. Aponta para o meu guiador: “Isso
aí desmonta-se, e em cinco minutos ﬁcas
sem máquina”, declara ele. Já foi reparador
de trotinetas num operador de Berlim. A
dele chega aos 40 km/h, “graças a uma
atualização do software”. Isso é permitido,
Ralf? “Nem por isso.”
Quilómetro 107: Pausa em Gorleben,
recarregamento da bateria no centro de
informação da Bundesgesellschaft für
Endlagerung [a empresa federal que está
encarregada de armazenar os resíduos nucleares], onde somos informados dos “locais de armazenagem provisória”. A turma
do segundo ano do liceu de Gartow, em

...

Em longas distâncias,
as trotinetas elétricas
podem comprovar as
suas vantagens: menos
emissões do que o
automóvel ou do que o
autocarro, mais pontuais
do que o comboio, mais
swag do que a bicicleta
elétrica

visita de estudo, admira a vista em corte de
um contentor Castor. Um contador Geiger
apita, em pano de fundo. Posso recarregar
aqui as minhas baterias com energia verde?
“Não creio”, declara a diretora.
Quilómetro 124: Um cartaz anuncia
“Zona de Fronteira-Zona de Natureza”.
A paisagem torna-se mais austera [o jornalista encontra-se no traçado da antiga
fronteira Este-Oeste, entregue em largas
porções à vegetação]. Conduzo sozinho
durante uma boa meia hora em placas de
betão. Passo por uma antiga torre de vigia,
por albergues condenados ao reboco que
se desfaz. Cães pastores acompanham-me
por trás das vedações, ladrando.
Quilómetro 146: Um VW Golf elétrico branco encontra-se ligado a um posto
de recarga à porta de um ponto de venda
de pedra natural. Lá dentro, um homem
ouve música e abana a cabeça ao ritmo
do som. Bato na janela, o vidro desce. Ele
explica-me que recarrega a bateria em
45 minutos, para uma autonomia de 230
quilómetros. Digo-lhe quantos faço com
a minha bateria de trotineta. Oferece-se
para me levar com ele.
Quilómetro 161: Um último trecho de
caminho sobre o dique, e a seguir viro
na direção de Werben. “Ouve cá, o que é
isso aí?”, pergunta-me a empregada da
pensão Biedermeier. Abre-me a porta e
vai-se embora. Sou o único cliente desta
velha casa de vigas com um soalho que
range. É horrível. Gostaria de ter a minha
trotineta deitada a meu lado, no quarto.

Maciço montanhoso, balanço provisório. Ao atravessar Nienwalde ou Pisselberg,
tenho a impressão de ser um enviado do
futuro. As pessoas interrompem as suas
conversas e ﬁcam a olhar para mim. Quando ﬁcam a conhecer o meu grande objetivo, riem-se, alguns soltam gargalhadas.
“Até Berlim? Mas não em cima dessa coisa,
pois não?” Alguns gostariam muito de ter
uma trotineta elétrica – porque há poucos
autocarros ou porque é ﬁxe. No campo,
a trotineta tem direito a um respeito que
ela há muito perdeu na cidade.
Quilómetro 169: Segunda travessia do
Elba, em Räbel. O barqueiro tem playmates despidas aﬁxadas na cabina. A minha
trotineta, “bom, vamos dizer que é uma
bicicleta”. Uma ave levanta voo da água.
“É uma grande garça – agora andam na
estação dos amores.”
Quilómetro 172: Havelberg! Daqui a
pouco, já só faltam 100 quilómetros até
Berlim. Eufórico, chego à praça do mercado e faço o percurso das bancas de salsichas grelhadas.
Quilómetro 187: Para a história, seria
agora bom que eu me encontrasse com as
baterias quase vazias e tivesse de ir pedir
a uma família que mas deixasse carregar.
Isso não acontece. Mas, de manhã, está
a chover a cântaros. Retiro-me para o
interior da octogonal igreja de vigas de
Garz e recarrego as baterias a olhar para
o altar. Para um momento de mais tensão,
avancem para o quilómetro 241.
Quilómetro 199: Tarde de sexta-feira
ILUSTRAÇÃO: GETTYIMAGES

no restaurante Zur Linde de Schollene.
Cozinha alemã, Bauernfrühstück [“pequeno-almoço à lavrador”: batatas assadas,
ovos mexidos e toucinho], com pepinos
em conserva. Fuma-se. Entram homens
vestidos com umas roupas cobertas de
poeira para um “preaquecimento” [um
aperitivo antecipado]. Distribuo as minhas
baterias pela sala e pergunto à patroa se
ela estaria disposta a fazer do Linde um
restaurante amigo das trotinetas elétricas.
Ela olha para os carregadores que estão a
piscar. “Porque não? Aﬁnal, bastam umas
tomadas normais.”
Quilómetro 233: A maravilhosa aldeia
de Kotzen [cujo nome quer dizer “enfeixar”].
Quilómetro 241: A Lua está ali, mas a
minha hospedaria ainda está a dez quilómetros. O Google Maps propõe-me passar
por um portal com grades, no qual está
escrito “passagem proibida”. O caminho
está coberto de ervas e conduz até uma
ruína. Preﬁro fazer um desvio. Atravesso
parte da ﬂoresta, há sombra; as árvores
formam uma abóbada fantasmática por
cima do caminho. Chego a uma estrada
nacional que não tem ciclovia. Está completamente escuro, o farol da minha trotineta não chega a iluminar um metro à
minha frente. Primeiro arrepio. A estrada para a minha hospedaria está barrada
por uma entrada de estaleiro de obras.
Passo, mesmo assim. Chego ﬁnalmente à
Kinderbauerhof de Ribbeck [uma quinta
pedagógica] e deixo-me cair na última
cama livre na aldeia.
O inconveniente de haver crianças
numa hospedaria é que elas acordam muito
cedo. Max e Aura discutem por causa de
um balde à porta do meu quarto. À mesa
do pequeno-almoço, discute-se se será
preciso vestir calças para a chuva. Ponho-me a pensar no que irei vestir para
a minha entrada triunfal pela porta de
Brandeburgo.
Quilómetro 244: “Herr von Ribbeck
auf Ribbeck im Havelland / Ein Scooter
in seinem Garten stand” [“Senhor de Ribbeck sobre Ribbeck em Havelland / Está
uma trotineta elétrica no seu jardim”].
A pereira do poema de Theodor Fontane
[um poeta prussiano do século XIX] desapareceu do jardim. O sucessor ainda tem
um ar muito enfezado.
Quilómetro 268: Em direção a Bredow. Numa via com socalcos, com buracos
cheios de lodo. Acocoro-me como um esquiador. Não é boa altura para partir o eixo.
Quilómetro 270: “Até Berlim? Em
trotineta? Isso demora quanto tempo? A
estação de comboio ﬁca ali atrás, chegas
lá em menos de 30 minutos.”

Quilómetro 274: Deslizo, ﬂutuo, surfo
no asfalto.
Quilómetro 277: Encontro Paul, de 18
anos, e Lars, de 17 anos. Estão a descansar
debaixo de uma árvore, junto com as suas
bicicletas. Comparamos os pormenores
dos nossos percursos. Eles também são de
Hamburgo. Também querem ir até Berlim,
passar pela porta de Brandeburgo, como
eu. Partiram de lá há quatro dias, como
eu. Eis a prova de que a trotineta elétrica
pode fazer o mesmo que a bicicleta.
Quilómetro 282: Falkensee, bairro de
Parkstadt. Passo por caminhantes, praticantes de marcha nórdica. Agora, as pessoas já reconhecem a marca da trotineta.
“Mas só há disso em Berlim, não é?”
Quilómetro 289: Acabo de passar pela
placa que diz “Berlim”, quando as vejo,
mesmo à minha frente, num terreno cheio
de ervas: trotinetas elétricas da concorrência, atiradas para ali, assim.
Quilómetro 291: Spandau, isto começa
a ser mais urbano. Num parque, passo por
um halfpipe. Jovens com sapatos de skate
ﬁcam boquiabertos. Não consigo subir a
rampa com as minhas bagagens.
Quilómetro 293: Quase atropelo um
homem, ele dá um pulo para o lado, assustado. Será que me transformei num
daqueles vândalos das trotinetas? Retiro
o meu elástico do cabelo, o meu regulador
de velocidade artesanal.
Quilómetro 303: Funcionários da
empresa da minha trotineta enviam-me
mensagens com bandeiras axadrezadas,
punhos vitoriosos – “You’ve made it !”
[“Conseguiste.”]
Quilómetro 306: Jardim zoológico.
Coluna da Vitória. Fanfarras nos meus
ouvidos.
Na Porta de Brandeburgo estão Lars e
Paul de Hamburgo. Estão prestes a partir
quando eu chego. Tiram-se fotograﬁas para
mais tarde recordar e, depois, eu passo
para o lado leste da porta. Dou de caras com
um pedido de casamento: um homem em
calças de treino e capacete pede a mão da
sua amada. Há jovens a jogar futebol, turistas que tiram selﬁes. Passa uma caleça,
um grupo, meditando, protesta contra o
governo chinês, quatro suíços embarcam
em duas trotinetas. Conto-lhes a minha
viagem, “No way! [“Não pode ser!”]”,
bradam eles.
Dispo a minha trotineta, retiro a sacola
com as baterias, desfaço os atilhos. A EFY
045 está agora completamente nua. Testemunha as provações da nossa viagem:
o verniz do guiador lascou, a plataforma
está cheia de terra, as rodas cobertas de
lama. Fico imóvel por um momento. Depois, deixo-a ali. A via está desimpedida.
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Séries
legendadas,
tradutores
mal pagos
As séries estrangeiras estão a tornar-se cada vez mais populares
nas plataformas de streaming norte-americanas. Mas o trabalho
de tradução continua a ser mal considerado e mal pago.
A qualidade das legendas começa a ressentir-se
The Observer
Londres

Com o apetite crescente do
público por séries não anglófonas e o mercado mundial
do streaming em expansão, os
tradutores especializados em legendas deveriam estar a celebrar. No entanto... os
sucessos da série-fenómeno sul-coreana
Squid Game (a série mais vista na história
da Netﬂix, com 111 milhões de espetadores nos primeiros 28 dias de emissão), da
espanhola La Casa de Papel e da francesa
Lupin mostraram que a legendagem não
é um entrave ao mercado internacional.
Na Netﬂix, de acordo com os números da
plataforma, a visualização de conteúdos
em outras línguas além do inglês cresceu
mais de 50% em 2020 [nos Estados Unidos
da América].
Mas, para este trabalho altamente
qualiﬁcado, os tradutores responsáveis
pela legendagem para as plataformas,
enquanto intermediários indispensáveis
entre a produção original e milhões de
espetadores que falam outras línguas, não
estão claramente a beneﬁciar do “maná”.
Alguns recebem pouco menos de um dólar [0,88 euros] por minuto de programa
traduzido.
As condições de trabalho são tão
más que, após dois anos no setor, Anna
Wanders, tradutora e editora freelance,
não a recomendaria a ninguém. “É tão
deprimente que se alguém me dissesse:
‘Ei, eu vi este anúncio, achas que eu de-
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via ir para a legendagem?’, sentir-me-ia
obrigada a dizer: ‘Nem pensar. Não vale a
pena o risco’”, lamenta esta proﬁssional
de 40 anos de Dortmund, Alemanha. Anna
Wanders traduz do inglês para o alemão
para subcontratantes das plataformas
de streaming, incluindo uma das maiores agências especializadas do mundo.
Adora o trabalho, que considera criativo
e desaﬁador, mas a remuneração é tal –
por vezes abaixo do salário mínimo – que
o emprego por si só não é suﬁciente para
viver. “É um excelente trabalho, mas não
quando acabamos por ter de recorrer às
nossas poupanças para viver. Nessa altura,
já não é trabalho, é exploração.”
Jorge Díaz-Cintas, professor do
Centro de Estudos de Tradução do University College London, explica que as
plataformas, cuja oferta era há muito
exclusivamente anglófona, se tornaram
“verdadeiramente globais”. A juntar à
pandemia, a procura de programas legendados disparou. Mas, segundo ele,
“o setor confronta-se com uma grande
escassez, não há especialistas na área nem
proﬁssionais qualiﬁcados suﬁcientes para
fazer este trabalho”. Pagos ao minuto de
programa – embora a tradução de um
minuto no ecrã exija por vezes horas de
trabalho para ser simultaneamente ﬁel e
concisa – os tradutores audiovisuais trabalham geralmente para subcontratantes,
conhecidos no jargão como fornecedores
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de serviços linguísticos (language service
providers - LSP), das agências de tradução.
“Não há tarifa mínima, esta pode quase
descer até ao zero”, critica Max Deryagin,
presidente da British Subtitlers’ Association [Associação Britânica dos Legendadores] e membro da federação europeia
Audiovisual Translators Europe. Em teoria, continua, “deveríamos estar a viver
numa era de ouro, há muito trabalho para
fazer”. Em vez disso, diz, os tradutores
audiovisuais estão sob enorme stresse,
quando não estão em burnout, e não conseguem pagar as contas. Os proﬁssionais
mais experientes estão, portanto, a deixar
este setor para tarefas de tradução mais
bem remuneradas, ou mesmo a mudar de
emprego, diz: “E quando os legendadores
mais competentes e experientes partem,
têm de ser substituídos rapidamente. Por
quem? Amadores, diletantes, estudantes
ainda em formação. Assim, inevitavelmente, a qualidade sofre, deteriora-se.”
Remuneração indigna
Muitos tradutores do setor estão vinculados por cláusulas de conﬁdencialidade que
não lhes permitem falar sobre as obras que
têm legendadas ou sobre os seus clientes.
No Twitter, Katrina Leonoudakis, uma tradutora audiovisual de japonês para inglês
em Los Angeles, ousa dizer: “Tal como
em todas as proﬁssões especializadas, o
problema não é a chamada ‘escassez’. O
problema são as empresas que não querem
pagar o preço por tradutores experientes,
que estão prontamente disponíveis. ‘Falta
de mão de obra' signiﬁca ‘remuneração
indigna’ no jargão do capitalismo.” Katrina

Sabia que…
Para reduzir o custo da legendagem,
as plataformas de streaming utilizam
vários métodos

As palavras
da máquina

Leonoudakis cita Pablo Romero-Fresco,
professor honorário de tradução e cinema na Universidade de Roehampton [em
Londres]: de acordo com os seus cálculos,
a maioria dos ﬁlmes deve mais de 50%
das receitas às suas versões traduzidas
ou acessíveis [adaptadas para deﬁcientes sensoriais], enquanto apenas 0,01%0,1% do seu orçamento é consagrado à
tradução-adaptação. “A tradução é uma
enorme geradora de lucros para estúdios
e serviços de streaming”, conclui.
“Estas empresas que movimentam
milhares de milhões recusam-se a gastar alguns dólares extra para contratar
um proﬁssional experiente, preferindo
ir sempre pelo mais barato e oferecer
uma qualidade medíocre: é uma marca
de ganância e desprezo, não só pela arte
da tradução, mas também pela arte das
equipas de realização que elas empregam.”
A legendagem é inegavelmente uma forma de arte: invisível quando é feita com
talento, pode também desencadear torrentes de indignação quando falha, como
demonstraram as controvérsias em torno
de Squid Game [no Twitter, onde muitos
falantes de coreano criticaram, segundo
eles, a má tradução da série para inglês].
Silhee Jin é presidente da Associação
Coreana de Tradutores e Intérpretes e professora na Universidade de Chung-Ang em
Seul. Para ela, a má legendagem deve-se
a “taxas patologicamente ao desbarato”
que “desencorajam as pessoas mais indicadas de se lançarem neste mercado”,
mas também pelo “recurso, em alguns
casos, a softwares de tradução automática
[ver abaixo], com um mínimo de inter-

A série Squid Game foi
legendada em 31 línguas
FOTO: GETTYIMAGES

venção humana”. Com a subcontratação,
“os próprios tradutores têm muito pouco
a dizer”, diz Silhee Jin, convencido, por
outro lado, de que há pouca vontade de
formar bons proﬁssionais.
Outra diﬁculdade para os tradutores
no mercado atual é a pressão dos prazos.
Quando começou nesta área, em 1999,
Mara Campbell, diretora e fundadora da
True Subtitles, que trabalha para as agências com que subcontratam pesos-pesados
do streaming, entre os quais a Disney, a
Netﬂix e a Amazon, recorda que tinha uma
semana para legendar um ﬁlme. Hoje, esse
tempo foi reduzido para dois dias.
“Não vos posso dizer se vivia melhor
ontem do que hoje, mas uma coisa é certa,
foi sempre mal pago. O pior são os prazos
de entrega”, conﬁrma. Hoje, embora os
proﬁssionais de tradução audiovisual ainda sejam apaixonados pelo seu trabalho,
os valores são tais que muitos se afastam
desta atividade. Para Tiina Kinnunen,
que está no ramo há 30 anos e escreveu
as legendas ﬁnlandesas de séries como
Seinfeld e Os Homens do Presidente, as
agências erraram ao investir unicamente
na “automatização a qualquer preço”. É
verdade que a tecnologia tem um papel a
desempenhar no futuro da tradução audiovisual, admite, mas é preciso usá-la
com cautela – “temos de ver se ela permite
realmente aos proﬁssionais trabalharem
mais rapidamente, ou se estamos a automatizar por automatizar”.

Os tradutores de coreano para inglês
não foram os únicos a ofenderem-se
com a má qualidade das legendas de
Squid Game, o fenómeno Netﬂix. O
protesto espalhou-se para Espanha
no início de outubro, relata o ABC. “A
Associação de Tradução-Adaptação
Audiovisual de Espanha (Atrae)
denunciou a decisão da Netﬂix, na
tradução espanhola de Squid Game, de
não recorrer a proﬁssionais, em favor
de software de qualidade duvidosa.”
A Netﬂix não reagiu, mas o diário
madrileno entrevistou representantes da
Atrae. Nesta interpelação, denunciam
a “tradução automática com pósedição”. O que, no jargão dos tradutores,
“designa uma (má) prática de correr o
texto original num software de tradução
automática. O resultado é depois revisto
por um tradutor de carne e osso, que
deve torná-lo o mais legível possível
– sabendo que a tradução produzida
por um algoritmo é de qualidade mais
do que duvidosa”, insiste a Atrae,
indignando-se pela precariedade da
proﬁssão e pela pressão imposta aos
tradutores, que explicam que lhes é
pago muito pouco para terem tempo de
fazer todas as alterações necessárias ao
texto assim obtido.

Uma língua-pivô
O site REST OF THE WORLD revela
outro método comummente
utilizado pelas plataformas: o uso
de uma língua pivô, geralmente o
inglês. “Esta técnica consiste numa
tradução em duas fases: da versão
original para o inglês, depois do
inglês para as línguas desejadas. Isto
pode levar à perda de algumas das
nuances originais, ou mesmo do seu
signiﬁcado. O site menciona o caso
de Florencia Lago, uma tradutora
argentina que produziu as legendas
em espanhol de Squid Game para
a América Latina: “Esta tradutora
trabalha de inglês para espanhol e
não fala coreano. E isto está longe
de ser a exceção: os assinantes da
Netﬂix veem-se frequentemente
confrontados com legendas que
passaram primeiro pelo inglês, antes
de serem traduzidas para a sua
língua.”
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NOVA ZELÂNDIA

Embarque
para Waiheke
No Norte da Nova Zelândia, a pouca distância de Auckland,
esta ilha é um paraíso de paz com praias de areia ﬁna.
Este jornalista inglês, estabelecido no arquipélago, conta-nos,
maravilhado, a sua descoberta
Stuff
Wellington

Tinha ouvido falar muito de
Waiheke antes de apanhar o
ferry para lá ir. A primeira vez
foi pelo meu namorado, cujos
pais têm uma casa na ilha. Mostrou-me
fotograﬁas de pessoas a beberem um copo
de vinho nas praias banhadas pelo sol. Depois, durante a minha estada na quinta
pedagógica de Wilderland Teaching Farm
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[no Nordeste da Nova Zelândia, não muito longe de Auckland, a maior cidade do
país], uma rapariga que lá esteve ao mesmo
tempo que eu contou-nos a sua infância na
ilha. Também nos disse que Waiheke tinha
mudado muito desde então, passando de
um refúgio de paz boémio para um lugar
em plena gentriﬁcação para compradores
de segunda habitação.
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A minha companheira de viagem Laila
e eu tínhamos falado muitas vezes em lá
ir. Concluíamos sempre que passar alguns
dias em Waiheke estava fora do nosso alcance. E, como nem ela nem eu gostamos
de vinho, também não nos sentimos particularmente tentados por uma viagem
de um dia para visitar as vinhas da ilha.
Mas, depois de mais uma sessão de visionamento de fotos na internet, umas
mais belas do que outras, decidimos que
tínhamos de lá ir.
Deslizando sobre as águas calmas do
Golfo de Hauraki, passámos pelos vulcões
imponentes da ilha vizinha de Rangitoto.
Ter uma tamanha massa de Natureza selvagem intocada diante dos nossos olhos
enquanto as torres de vidro de Auckland
ainda brilhavam no horizonte era surreal.
À medida que nos aproximávamos de
Waiheke, pudemos ver as encostas ornamentadas com as vinhas de que tanto
tínhamos ouvido falar.
O terminal do ferry estava cheio de
gente. Os motoristas de táxi gritavam
nomes e seguravam placas, as famílias
abraçavam-se e as pessoas faziam ﬁla
nas paragens dos autocarros. Laila e eu
não tínhamos organizado nada. Sorrimos,
encolhendo os ombros, e partimos para
a estrada para ver onde nos levaria. As
muitas faces da ilha tornaram-se claras

A ilha é de uma beleza
de cortar o fôlego
FOTO: GETTYIMAGES

quando chegámos à cidade de Oneroa.
Vimos as montras de uma agência imobiliária, mostrando-nos com entusiasmo
as belas propriedades à beira-mar listadas
a preços de seis dígitos. Laila queria continuar a explorar a cidade, e eu decidi ir
ver a praia. Tomei um caminho rodeado
de estrelícias (uma ﬂor de aspeto exótico, também chamada de ave do paraíso) e
com cheiro a hibisco que me levou até ao
oceano. A praia arenosa estava rodeada de
pohutukawas [Metrosideros excelsa ou
“árvore de Natal da Nova Zelândia”]. O sol
estava prestes a pôr-se e os habitantes da
cidade tinham vindo em massa passear os
cães e conversar enquanto as ondas lhes
lambiam os pés.
Passado algum tempo, Laila juntou-se
a mim e caminhámos na areia, maravilhando-nos com as magníﬁcas casas que
davam para o mar. Cada um parecia ter o
seu próprio pedaço de praia, com cadeiras
e mesas sobre a areia e baloiços pendurados

nas pohutukawas. Parámos e tivemos uma
conversa com um casal que passeava o cão.
As pessoas que se tinham sentado para ver
o pôr do Sol cumprimentaram-nos com
um aceno de mão. Em suma, tudo o que
torna as pequenas cidades encantadoras
estava lá.
Preservar o ambiente
Andámos à volta da baía até Little Oneroa.
Como os nossos estômagos se queixavam
de fome, dirigimo-nos avidamente para
uma banca de ﬁsh and chips e comemos o
nosso jantar enquanto ouvíamos as ondas
e o vento a soprar através das árvores. Mais
tarde, à noite, vagueei por Little Oneroa.
Um grupo estava sentado à volta de uma
mesa de piquenique, a falar espanhol e a
tocar guitarra. A ilha era muito animada,
embora com um ritmo muito mais lento
do que o de Auckland.
Na manhã seguinte, procurámos na
internet passeios que nos permitissem

explorar mais Waiheke. Escolhemos um
ao longo da costa de Little Oneroa, para
desfrutar mais do famoso litoral da ilha. O
céu estava limpo e o ar suave. Era um belo
dia de primavera. O caminho que tomámos
segue uma linha sinuosa através de uma
bela vegetação endémica. O Sol iluminava
as frondes (folhagem) dos fetos arbóreos
sob as quais caminhávamos e aos nossos
olhos ofereciam-se vistas soberbas para
o oceano e para as suas águas cristalinas.
Há uma enseada de que gostámos particularmente, onde uma jovem mulher
local observava o seu golden retriever a
salpicar nas ondas. O cenário era decorado
por poças nas rochas cujo fundo se podia
ver como através de uma janela de vidro,
e caiaques na praia. Para coroar tudo isto,
três pohutukawas tinham-se fundido à
medida que cresceram e formado uma
ponte suﬁcientemente larga para caminhar sobre ela.
Um pouco mais à frente, esperava-nos
um banco com vista panorâmica para o
oceano. Podíamos ver o nosso destino,
Palm Beach, uma faixa de areia branca que
rodeava uma água tão azul que era difícil
de observá-la sob a luz intensa do Sol.
Continuámos através de um encantador
vale de fetos arbóreos e palmeiras onde se
ouvia o canto dos tuis [Prosthemadera novaeseelandiae, também conhecido como
o “curly-tie tui”, um pássaro endémico
da Nova Zelândia].
Em Palm Beach comprámos alguma
coisa para petiscar e sentámo-nos num
local muito agradável à sombra. Passámos
o dia a observar as pessoas, a ler e a nadar
no oceano, que era um pouco mais fresco
do que esperávamos.
Apanhámos o ferry no dia seguinte
com uma nova perspetiva sobre Waiheke.
Tínhamos descoberto uma população diversiﬁcada que lidava com o desenvolvimento e as mudanças que advêm de estar
tão perto de uma cidade tão grande como
Auckland. A ilha é de uma beleza de cortar
o fôlego e seria uma pena se perdesse o seu
caráter e as suas paisagens por causa disso.
De qualquer modo, ﬁcámos surpreendidos
ao ver que era possível visitá-la com um
orçamento reduzido.
Waiheke é verdadeiramente bela, e
não é preciso ir longe para ver praias e
paisagens de que só raramente encontrei
equivalentes em todas as minhas andanças
por Aotearoa [o nome maori para a Nova
Zelândia].
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Um novo
sentido
de pessoa

L I V RO S

Leituras que nos ajudam
a compreender o mundo atual

Para lá da lenda
Napoleão talvez seja um dos homens sobre quem
mais se escreveu. Desta vez, Adam Zamoyski
humaniza o líder militar e apresenta-nos o homem
para além da lenda, num retrato íntimo e completo
do homem que mudou a História. Nesta biograﬁa
“iluminada”, baseada numa investigação exaustiva, o
autor apresenta-nos um indivíduo fruto do contexto
da sua época, deixando cair preconceitos, mitos e
suposições antigas. “O meu objetivo não é justiﬁcar
ou censurar, mas sim unir as peças da vida do
homem nascido Napoleone Buonaparte e analisar
como se tornou Napoleão e realizou tudo o que
fez, e como desfez tudo a seguir”, diz Zamoyski,
historiador, académico e autor de best-sellers. Já
considerada “uma verdadeira obra-prima”, esta
nova biograﬁa que nos dá a conhecer “o verdadeiro
Napoleão” tem colhido as mais elogiosas opiniões
na crítica internacional. De “revigorante viagem
de descoberta histórica” a biograﬁa “envolvente e
notável”, esta “pesquisa diligente de uma vida inteira”
que remove “camadas de mentiras, exageros e
equívocos” é uma obra incontornável.
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A pessoa humana é sagrada?
Com a leitura deste livro
de Simone Weil, um ensaio
intemporal escrito pouco antes
da sua morte, em 1943, ﬁcamos
com uma noção de “pessoa”
muito diferente.
“O que é sagrado está muito
longe da pessoa, é aquilo que,
num ser humano, é impessoal”,
diz a ﬁlósofa e incansável
ativista. Partindo da beleza,
da justiça ou do mal, Simone
Weil traz também o direito e
a democracia a este debate
sobre a pessoa, isolando-a de
qualquer coletividade, partido
ou instituição e centrandose no que é sagrado. Como
curiosidade, diga-se que os
termos desta obra inspiraram
acesos debates para a geração
da revista O Tempo e o Modo,
por ser um contraponto ao
personalismo de Emmanuel
Mounier, que marcou os
católicos progressistas
portugueses, como João Bénard
da Costa, Manuel Lucena,
Alçada Baptista, Manuel
S. Lourenço ou Alberto Vaz
da Silva.

A Pessoa
e o Sagrado
DE SIMONE WEIL
Tradução de Rita Sousa Lopes

EDIÇÃO GUERRA & PAZ

O signiﬁcado
do fascismo
“A respiração é pesada, a
dor abdominal opressiva, o
vomito é esverdeado, estriado
de sangue.” Mussolini
parece à beira da morte. Mas
rapidamente passa ao seu
projeto de poder absoluto. A
segunda parte da biograﬁa
ﬁccionada da vida do Duce
conta os sonhos imperialistas
e a violência da ditadura do
nacionalista. Antonio Scurati,
professor, investigador e autor
premiado, prossegue assim
a epopeia do líder fascista,
narrando o caminho até à
ditadura totalitária. Uma
conquista feita com batalhas
parlamentares, lutas internas
no partido, inimigos poderosos
e uma vida pessoal turbulenta
protagonizada por um homem
de ego desmedido e vontade
de ferro. Este Homem da
Providência acaba em 1932,
quando Mussolini ergue o
santuário de mártires fascistas
que parece pressagiar a
tragédia. “Um romance
assustador”, mas com um
“resultado brilhante”.

Napoleão – O homem
por detrás do mito

M – O Homem
da Providência

DE ADAM ZAMOYSKI

DE ANTONIO SCURATI

Tradução de José Remelhe

Tradução de Miguel Freitas da Costa

EDIÇÃO CRÍTICA

EDIÇÃO ASA

FEVEREIRO 2022 - N.º 312

PUBLICIDADE

Escolhemos as melhores novidades
para si.

O NOVO GTS: O PRIMEIRO TAYCAN
COM UMA AUTONOMIADE MAIS DE 500 KM
Porsche apresenta uma nova versão do seu automóvel desportivo
elétrico – uma que ostenta o acrónimo GTS. Com uma autonomia até
504 km, baseada no ciclo WLTP, o novo modelo desportivo é o primeiro
Taycan a quebrar a marca dos 500 km. A terceira versão de carroçaria
do primeiro modelo Porsche totalmente elétrico faz também a sua
estreia no LA Auto Show, sob a forma do Taycan GTS Sport Turismo. O
novo membro partilha a sua silhueta desportiva e a linha de tejadilho
descendente com o Taycan Cross Turismo.

A OMEGA APRESENTA O SPEEDMASTER CHRONOSCOPE
PE
A palavra ‘Chronoscope’ combina duas expressões tradicionais gregas.
as.
“Chronos”, que signiﬁca tempo, e “Scope”, que signiﬁca observar. Um
m
instrumento que tipicamente mede a duração entre dois pontos ou eventos.
os.
O novo e surpreendente OMEGA Chronoscope de 43 mm
m
executa esta função na perfeição – e a vários níveis.
eis.
Para os fãs da lendária família relojoeira da OMEGA há muitos detalhes
es
exclusivos para apreciar. Mais proeminentemente,
te,
os cativantes mostradores impressos com três escalas de tempo.
po.

ME
MEISTERSTÜCK
GREAT MASTERS CALLIGRAPHY:
QUANDO A ESCRITA SE TRANSFORMA EM ARTE
QU
A Montblanc apresenta os mais recentes modelos de uma coleção que celebra a arte da caligraﬁa
em todas as culturas e destaca o know-how da Maison na produção artesanal de aparos em
ouro. Apoiando-se na sua herança como pioneira da cultura da escrita que tem explorado
ou
continuamente novos mecanismos para se manter na vanguarda da tecnologia da escrita desde
co
1906, a Coleção Meisterstück Great Masters Calligraphy apresenta aparos novos e mais ﬂexíveis
19
que elevam a arte da escrita à mão, permitindo uma caligraﬁa ainda mais expressiva e criativa.
qu
Esculpidos à mão em ouro maciço por mestres artesãos que supervisionam 35 etapas exigentes,
Es
esses aparos são o resultado de uma enorme perícia, intuição aprimorada e paciência inabalável.
ess

TOSCO FOSCO
UM CONCEITO DE MERCEARIA!
A TOSCO FOSCO, apresenta-se com um novo conceito de mercearia
sustentável e desta forma aﬁrma-se como uma “mercearia moderna”
que tem como objetivo apresentar um novo modelo de negócio.
Junta produtos a granel, produtos da época da horta do Sr. António Jacinto
e um conjunto de produtos congelados de grande qualidade, com vista a
proporcionar aos seus clientes um consumo mais amigo do ambiente.
A loja abriu as portas hoje, na Estrada de Benﬁca, n.º 646.

HOMING GROUP ATIVA MARCA
E REFORÇA A PROXIMIDADE COM OS CLIENTES

GROUP

A Homing Group, empresa especializada em Alojamento Local e de Mediação
Imobiliária, continua a apostar na estratégia de proximidade ao dar apoio a
cada hóspede, proprietário, investidor, promotor ou a quem quer saber um
pouco mais sobre a atividade. Atualmente com 4 lojas, 250 propriedades para
Alojamento Local e mais de 50 colaboradores, a Homing Group é composta
por três marcas – Homing Short Term Rental, Homing Real Estate e Facility
Care – que diversiﬁcam a sua oferta e rentabilizam a sua rede de contactos.

F
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AVENTURA
NO ESPAÇO
Em plena Guerra Fria,
o duelo entre a União
Soviética e os EUA pela
conquista do espaço foi
um dos grandes assuntos
mediáticos nas décadas
de 50 e 60 do século
passado. Do lado norteamericano, surgiram até
revistas que se dedicavam
exclusivamente a contar
os avanços cientíﬁcos e
tecnológicos que permitiam
enviar astronautas –
ou cosmonautas, na
terminologia russa – para o
espaço. E estes passaram a
ser os novos heróis mundiais
– elogiados dos dois lados
da barricada.
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