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De 15 de setembro 
a 15 de outubro
09H às 23H – de 15/09 a 30/09
10H às 20H – de 01/10 a 15/10

Parque dos Poetas, 
Oeiras
Entrada do Templo da Poesia
Rua José de Azambuja Proença

Alameda dos Poetas

www.worldpressphoto.org 
#wppoeiras2021
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ESTE MÊS NO

A

THE NEW YORK TIMES

NOVA IORQUE, EUA  
Com mil jornalistas e 27 
delegações no estrangeiro, 
é o principal diário do país, 
no qual podem ler-se all the 
news that’s fit to print (“todas 
as notícias dignas de serem 
publicadas”). A família Ochs, 
que em 1896 assumiu o 
controlo deste jornal criado em 
1851, continua à frente desta 
publicação de centro-esquerda. 
www.nytimes.com

1  THE ATLANTIC

WASHINGTON, EUA   
A antecipação é um dos 
pontos fortes da revista, desde 
a sua criação, em 1857. Esta 
venerável publicação, na qual 
escrevem os mais prestigiados 
autores da atualidade, soube, 
melhor do que qualquer outra 
revista norte-americana, 
virar-se para a internet, 
transformando a sua página 
num local de reflexão e de 
debate. www.theatlantic.com

GRIST

SEATTLE, EUA Criado em 1999, 
este site norte-americano 
utiliza o humor para chamar 
a atenção para as grandes 
questões ambientais. Além 
do sarcasmo e dos artigos por 
vezes brincalhões, as análises 
e a informação são sempre 
pertinentes. grist.org

2  NEW SCIENTIST

LONDRES, REINO UNIDO 
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.newscientist.com

EL PAÍS

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

DIE ZEIT

HAMBURGO, ALEMANHA É a 
publicação de referência alemã 
e uma autoridade além-Reno. 
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. www.zeit.de

DAILY NATION

NAIRÓBI, QUÉNIA Fundado em 
1962, este título independente, 
o mais lido dos jornais 
quenianos, não hesita em 
ser muito crítico em relação 
às autoridades de Nairóbi. 
Pertence ao mesmo grupo de 
imprensa que o África Oriental, 
o semanário líder na África 
Oriental. www.nation.co.ke

SOUTH CHINA MORNING POST

HONG KONG, CHINA  

Fundado em 1903, o principal 
diário em língua inglesa de 
Hong Kong é propriedade de 
Jack Ma (Ma Yun), o dono do 
gigante de comércio eletrónico 
chinês Alibaba, desde abril de 
2016. O jornal permanece de 
leitura indispensável para os 
que seguem a China, em geral, 
e Hong Kong, em particular.  
www.scmp.com

YALE ENVIRONMENT 360

NEW HAVE, EUA Esta revista 
digital, publicada pela 
Universidade de Yale, é rica 

em debates, reportagens, 
opiniões e análises sobre 
todos os problemas 
ambientais. Participam 
nela jornalistas e cientistas 
e também políticos e 
industriais. e360.yale.edu

SADA

WASHINGTON, EUA Este site 
bilingue (árabe e inglês), cujo 
nome em árabe significa 
“eco” ou “repercussão”, 
possui um estilo claro e bem 
organizado, propõe análises 
detalhadas sobre a situação 
política, económica e social 
nos países árabes, assinados 
por especialistas reconheci-
dos, sejam eles colaboradores 
regulares ou ocasionais. 
carnegieendowment.org/sada

3  SCIENCE

WASHINGTON, EUA  
Revista de prestígio, lançada 
em 1848. Fornece uma visão 
particularmente completa e 
alargada dos debates sobre 
temas científicos nos EUA 
e no resto do mundo. O 
site inclui, além dos tópicos 
publicados no semanário, 
outros trabalhos específicos. 
www.sciencemag.org

4  KOMPAS

JACARTA, INDONÉSIA  

Fundado em 1965 para se 
opor à Imprensa comunista, 
escrito em indonésio, é o 
maior diário nacional, a 
referência, com investigações 
aprofundadas sobre 
acontecimentos sociais 
e relatos sobre as ilhas 
“exteriores”, indonésias, 
frequentemente esquecidas 
pelo Centro, Java. kompas.com

AZONNALI

BUDAPESTE, HUNGRIA  

Fundado em junho de 2017 
por três antigos jornalistas do 
site de opinião conservador 
Mandiner, este portal da 
atualidade política, que é 
próximo do partido ecologista 
de centro-direita LMP, 
publica análises, entrevistas 
e vídeos em tom não 
convencional e, por vezes, 
incisivo. www.azonnali.hu
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Sabemos que o planeta sempre teve uma espécie de vida própria: as placas 
continentais movem-se, as principais cadeias montanhosas continuam a crescer, 
as correntes dos oceanos vão-se alterando conforme os ciclos climáticos. Sabemos 
também que, ao longo dos tempos, muitas espécies de animais evoluíram, mas 
muitas mais se extinguiram, acima de tudo porque não conseguiram adaptar-
se às mudanças naturais que fizeram desaparecer as condições em que tinham 
prosperado. Sabemos, igualmente, que a nossa pequena história, como Homo 
sapiens, com uns escassos 350 mil anos, não passa de uma insignificante migalha 
na longa e vasta história de um planeta que se pensa que se formou há 4,5 mil 
milhões de anos. Sabemos tudo isto, mas continuamos a presumir, tantas vezes, 
que já ganhámos o controlo absoluto da vida na Terra – que temos o telecomando 
que nos permite, a qualquer momento, mudar de “canal” e continuar a sobreviver.

Podemos ter essa ilusão, de facto, inebriados que ficámos com a espantosa 
evolução que a Humanidade teve nos últimos séculos. Esquecemo-nos, no 
entanto, de que, mesmo no momento em que mais progredimos, estivemos 
sempre num frágil risco com a Natureza. É um facto que construímos cidades 
imensas e globais em lugares que pertenceram aos oceanos. Conseguimos ainda 
domar o curso de rios que pareciam indomáveis, e até criar riqueza em zonas 
vulcânicas ou em montanhas geladas. Mas, se olharmos para um planisfério, 
percebemos que deve existir alguma razão para a esmagadora maioria da 
população viver nas zonas de clima mais temperado. Também não pode ser por 
acaso que as maiores cidades ficam quase todas junto de cursos de água ou nas 
faixas litorais dos continentes – e que os desertos são, como o próprio nome o 
indica, desertos... de pessoas. 

A verdade é que vivemos num equilíbrio precário com a Natureza. E isto tanto 
ao nível individual como ao nível coletivo. No entanto, se ficamos aflitos quando 
a temperatura do nosso corpo sobe um ou dois graus acima do normal – e logo 
corremos para o médico ou engolimos uns comprimidos para baixar a “febre” –, 
não temos reagido da mesma maneira face ao aquecimento da superfície terrestre. 
Porquê? Porque achamos que não temos de nos preocupar e que ainda haverá 
muito tempo para resolver o problema.

A verdade é que sabemos, há várias décadas, que somos nós, humanos, os 
responsáveis pela “febre” do planeta e que, segundo o último relatório do Painel 
Intergovernamental para as Alterações Climáticas, o aumento de 1,5 graus na 
atmosfera terrestre não só se tornou inevitável como também é já imparável. 
Ou seja: já desperdiçámos o tempo para tomar as medidas que fizessem baixar 
a “febre”. Só nos resta tentar adaptar-nos ao que, com toda a certeza científica 
atual, será mais frequente: incêndios florestais cada vez maiores, longos períodos 
a viver debaixo de um calor a rondar os 50 graus, falta de água para beber e para a 
agricultura, erosão costeira acelerada, mais inundações e tempestades gigantescas.

Nada disto é novidade. Há muitos anos que fomos avisados de que era isto que 
iria acontecer e, nos últimos meses, tivemos muitos exemplos de como as piores 
previsões começam já a tornar-se realidade. É verdade que, com uma adaptação 
ou outra, ainda vamos continuar a sobreviver, com maiores ou menores tragédias, 
aos fenómenos extremos que se repetem com ainda maior frequência. Mas o 
inquestionável é que iremos perder a nossa qualidade de vida e, nalguns casos, até 
a possibilidade de sobrevivência em determinadas regiões.

De uma coisa não devemos ter dúvidas: o planeta vai continuar a existir 
por muitos milhões de anos. Já o nosso modo de vida, pelo menos como o 
conhecemos, pode desaparecer depressa. Tudo depende de nós e do futuro que 
queremos escolher. 

AINDA PODEMOS ESCOLHER 
O FUTURO QUE QUEREMOS? 

GETTYIMAGES
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C
Via aberta 

"Ainda bem que os norte- 

-americanos reconstruíram 

as nossas estradas e pontes", 

exclamam os talibãs no caminho, 

livre, para Cabul, capital do 

Afeganistão, enquanto um deles 

lê a lei das infraestruturas  

com que Joe Biden quer 

modernizar os EUA

CHAPPATTE, PARA THE BOSTON 

GLOBE, EUA

Céticos do clima 
“Acreditas no relatório do IPCC sobre as alterações climáticas?... Parece-me exagerado” 

TOM, PARA TROUW, AMESTERDÃO, HOLANDA
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Caos nas viagens
“O quê? Tu esqueceste-te dos 

certificados de vacina?!”

CHAPPATTE, PARA LE TEMPS, LAUSANNE, 

SUÍÇA

Quem virá a seguir?
Um talibã elimina os nomes das 

duas últimas potências derrotadas no 

Afeganistão: Rússia e EUA

BADO, PARA LE DROIT, OTAVA, CANADÁ
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O sonho inconfessável 
do primeiro-ministro 

checo

ANDREJ BABIŠ

DENTRO DE UM ANO, A REPÚBLICA CHECA IRÁ ASSEGURAR A PRESIDÊNCIA 
DA UNIÃO EUROPEIA. UM PRAZO COM QUE ANDREJ BABIŠ, ACUSADO  

POR BRUXELAS DE TER PERMITIDO QUE AS SUAS EMPRESAS SE APROVEITASSEM 
DAS SUBVENÇÕES EUROPEIAS, AINDA SE PREOCUPA POUCO

Em que pensamos, hoje em dia, 
quando falamos da primeira pre-
sidência checa da União Europeia, 

em 2009? Claro, talvez daquele lema am-
bíguo “Vamos amenizar a Europa”, dos 
especialistas, da resolução da crise do gás 
com a Rússia e de outros momentos, como 
a queda do governo, o inquérito instaurado 
a um contrato sobrevalorizado de forne-
cimento de material audiovisual e ainda 
a Entropa, do artista David Černý, uma 
escultura satírica que seria obra de 27 ar-
tistas dos países-membros da UE mas foi 
realizada por Černý e pelos três assistentes.

Essa escultura, que tinha sido instalada 
no átrio da sede do Conselho da UE em 
Bruxelas, causara muito alarido na época. 
Devemos recordar-nos da maneira como 
haviam sido retratados países como a Ale-
manha ou a Bulgária – sob a forma de um 

aglomerado de autoestradas que evocava 
uma cruz gamada, no caso da primeira, 
e de uns lavabos à turca, para a segunda. 
Mas a escultura era assaz visionária, en-
tre outros motivos porque o Reino Unido 
fora representado como um espaço vazio, 
devido ao seu euroceticismo, e a Polónia 
com uns padres a plantarem bandeiras do 
arco-íris...

Essa obra provocadora teve pelo menos 
o mérito de permitir à presidência checa 
deixar um rasto atrás de si. Dito isto, não 
se espera necessariamente da próxima pre-
sidência que ela seja de novo um grande 
espetáculo. A UE modificou-se desde o Tra-
tado de Lisboa; ela tem agora um “chefe” 
permanente, e o impacto das presidências 
semestrais dos diferentes países sobre o seu 
funcionamento já não é tão marcante. Não 
obstante, continua a ser uma ocasião para 

mostrar o país com uma boa luz, reforçar o 
sentimento de pertença à UE e demonstrar 
que também nós temos algum contribu-
to para dar. Mas, para isso, antes de mais 
convém saber o que queremos.

Primeiro, ganhar eleições
Andrej Babiš, por seu lado, sabe perfeita-
mente o que quer. Há poucas coisas que 
o atual primeiro-ministro deseje tanto 
como ser aquele que, daqui a exatamente 
um ano, no dia 1 de julho de 2022, estará 
à frente da República Checa quando esta 
assumir a presidência da UE. Se for esse o 
caso, isso significará que ele terá vencido 
de novo as eleições legislativas (em 8 e 9 de 
outubro de 2021) ou que terá sido chamado 
a formar um novo governo.

Ele sabe, portanto, que as eleições são 
a prioridade e que a presidência que está 
para vir não é um tema da atualidade, e 
anda mais quando a UE é o alvo habitual 
de críticas por uma parte consequente 
do seu eleitorado. Babiš pode, pois, en-
tregar-se plenamente a isso. “Devemos 

E
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...
O primeiro-ministro 
checo gostaria de se 
ver como um estadista 
europeu. Fala francês 
e inglês e tem sede 
de reconhecimento 
internacional

O primeiro-ministro checo gosta-
ria, porém, de se ver como um estadista 
europeu. Fala francês e inglês e tem sede 
de reconhecimento internacional. Mas o 
caso do seu conflito de interesses, em que 
é acusado de misturar os seus negócios de 
milionário com a política do país, assume 
contornos cada vez mais embaraçantes para 
ele, lá em Bruxelas.

Orçamento modesto
Associada aos problemas do primeiro-mi-
nistro, a campanha eleitoral também não 
é o período ideal para se levar a cabo um 
trabalho de fundo sobre a preparação da 
presidência checa. Esta terá início daqui 
a um ano, e isso é menos tempo do que 
parece. O governo alocou um orçamento 
modesto para esses preparativos: uns ma-
gros 50 milhões de euros, apesar da inflação, 
ou seja, menos 28 milhões do que em 2009. 
Admitamos que o conceito da presidência 
terá evoluído ao longo da década que pas-
sou. Por exemplo, está prevista uma única 
cimeira de envergadura para o segundo 

Andrej Babiš vai a votos em outubro
FOTO GETTYIMAGES

semestre de 2022, ao passo que em 2009 
foram organizadas quatro. Poderá ocorrer 
igualmente uma cimeira com os países dos 
Balcãs ocidentais, ou mesmo uma cimeira 
entre a UE e os Estados Unidos da Améri-
ca. Porém, na República Checa ainda não 
foi empreendido qualquer trabalho sobre 
esse tema. 

“A debilidade dos meios atribuídos 
a esta presidência permite efetivamente 
pensar que o governo checo se interessa 
pouco por ela”, confirma Nikola Hořejš, 
diretor do consórcio Czech Interests na UE. 
“No entanto, trata-se de uma experiência 
incomparável para os funcionários, que nós 
poderíamos seguidamente aproveitar para 
que ocupassem altos cargos nas instituições 
europeias, o que nenhum governo conse-
guiu desde há muito tempo.” Uma análise 
anterior da Associação para os Assuntos 
Internacionais (AMO) já havia demonstra-
do que os ministros checos estão entre os 
menos assíduos às reuniões do Conselho da 
UE. “A República Checa será o país que tem 
menos pessoas a trabalhar para o sucesso da 

lutar constantemente pelos interesses 
nacionais no seio da UE e não podemos 
ser ingénuos. Somos um país de média 
dimensão, tradicionalmente muito indus-
trial e orientado para a exportação. Para 
nós, o mais importante são as liberdades 
garantidas pelo mercado único e os in-
vestimentos. Mas estas liberdades não são 
aplicadas na plenitude”. Foi nestes termos 
que Babiš proferiu recentemente as suas 
críticas, durante uma conferência sobre 
os desafios das relações transatlânticas.
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presidência. Até Malta tinha efetivos mais 
importantes...”, sublinha um dos peritos.

Andrej Babiš bem pode afastar as críti-
cas com a mão, mas isso não impede que, 
presentemente, estejamos a assistir, antes 
de mais, a uma licitação populista entre 
muitos partidos políticos para se saber 
quem irá insultar Bruxelas da maneira 
mais sofisticada.

Então, a República Checa saberá mesmo 
o que quer? Oficialmente, as prioridades 
anunciadas são “uma agenda forte no domí-
nio do mercado interno, nomeadamente no 
digital, da segurança e das relações exter-
nas”. Recentemente, porém, os deputados 
da coligação governamental apoiaram um 
projeto de lei agroalimentar protecionista 
(que acabou por não ser adotado) que vi-
sava dar prioridade aos produtos checos 
nos supermercados. Além disso, o país não 
investe o suficiente na própria segurança 
no âmbito da NATO, e a ameaça que a mi-
gração económica representará é um dos 
principais temas da campanha eleitoral em 
curso, e isso quando somente 45 desses 
migrantes chegaram à República Checa 
durante o primeiro trimestre deste ano.

No seio do próprio Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros, certas vozes admitem ofi-
ciosamente que esta presidência subavalia-
da cheira bastante a desastre. Marek Mora, 
responsável pelo conteúdo dos preparativos 
da presidência checa em 2009, mantém-se, 
no entanto, otimista. “Para se fazer bem as 
coisas, basta ter ministros minimamente 
qualificados, que se interessem pela questão 
e saibam posicionar os bons funcionários 
nos bons locais. Se juntarmos a tudo isto 
um toque de folclore nacional, claro que 
poderemos ser bem-sucedidos.” Antes de 
admitir, ainda assim, que “a questão está 
apenas em se saber se isso não acabará por 
ser contraproducente”. 

SAMIA SULUHU HASSAN
 

Presidente 
da esperança
ESCOLHIDA POR ACASO PARA A CHEFIA DO ESTADO,  

APÓS A MORTE SÚBITA DE JOHN MAGUFULI, DE QUEM ERA  
VICE-PRESIDENTE, ESTA MUÇULMANA DE ZANZIBAR  

TEM-SE REVELADO UMA LÍDER PROMISSORA. AO PACIFICAR  
AS RELAÇÕES COM OS VIZINHOS E AO RECONHECER A 

EXISTÊNCIA DA COVID-19, OFERECE UMA LUFADA DE AR FRESCO

Daily Nation
Nairobi

vanguarda nos panoramas regional e afri-
cano, posição sonhada por muitos Estados. 
Quem não gostaria de ver uma mulher na 
liderança do seu país? É uma prova con-
creta de tolerância, de aceitação do lugar 
das mulheres e de maturidade política.

Samia Suluhu Hassan é uma lufada de 
ar fresco para muitos empresários, co-
merciantes, trabalhadores e funcionários 
públicos que se sentiram desonrados e so-
freram perdas financeiras, devido ao na-
cionalismo selvagem de John Magufuli. Tal 
como Joe Biden depois de Donald Trump, 
Samia Suluhu Hassan personifica o que se 
espera de um(a) Presidente: moderação, 
civilidade e justiça.

Dominando com desembaraço a 
linguagem diplomática, Samia Suluhu 
Hassan evocou o predecessor [perante 
o Parlamento queniano] com um fervor 
e, talvez, de fachada, e este é seu crédi-
to. Poucos deputados partilham do seu 
entusiasmo, mas não esperavam menos 
dela: seria impensável que um dirigente 
reprovasse de alguma maneira o seu país 
perante um público estrangeiro.

Estou convencido de que algumas pes-
soas próximas de John Magufuli não queriam 
que ela lhe sucedesse. Certamente argu-
mentaram que ela seria incompetente e que 
outra pessoa teria maior capacidade para 
defender os interesses do país e continuar 
com as políticas do defunto chefe de Estado.

Foi, porém, com as suas palavras que 
Samia Suluhu Hassan conquistou o coração 
do grande público. O seu humor, em parti-
cular um lado irónico, o seu estilo simples e 
elegante, a sua atitude maternal e a habilidade 
de “namoricar” com temas picantes (para 

Em 4 de junho de 1940, Winston 
Churchill fez um dos discursos 
mais emocionantes, mais fortes 

e mais célebres da História contempo-
rânea Lutaremos nas Praias [We Shall 
Fight on the Beaches], para mobilizar as 
tropas britânicas contra os nazis. Se ou-
virmos apenas as suas palavras, elas nada 
têm de extraordinário, mas, na bruma da 
II Guerra Mundial, devolveram a uma na-
ção desmoralizada o vigor necessário para 
prosseguir com a luta contra o inimigo 
mais poderoso e implacável.

Longe de mim comparar as qualida-
des de oratória de Samia Suluhu Hassa, a 
nova Presidente da Tanzânia, com as de Sir 
Winston Churchill. Tampouco pretendo 
comparar os seus discursos bem-suce-
didos, como o que ela proferiu perante o 
Parlamento [do Quénia] na quarta-feira 
[5 de maio], ao de Churchill, em 1940. 
Mas Samia Suluhu Hassan é a prova viva 
de que uma excelente aptidão linguística 
pode servir admiravelmente a política.

A chegada ao poder de Samia Suluhu 
Hassan é uma notícia muito melhor do 
que a da eleição de Joe Biden nos Estados 
Unidos da América. Se a senadora nor-
te-americana Elizabeth Warden tivesse 
sucedido a Donald Trump, as duas situa-
ções seriam semelhantes: a ascensão de 
uma mulher, uma mudança de tom, de 
estilo, de ideologia.

É impressionante olhar para Samia 
Suluhu Hassan, esta mulher poderosa: 
rodeada pelos seus imponentes guarda-
-costas. Ela governa e toma decisões que 
influenciam o destino das nações. Em ter-
mos de imagem, projeta a Tanzânia para a 
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Contexto

E a Covid-19 voltou
Em qualquer outro país, este anúncio 
seria banal. Na Tanzânia, porém, soou 
a revolução: “Temos pacientes com 
Covid-19”, declarou Samia Suluhu 
Hassan, em 25 de junho, refere  
o jornal anglófono THE CITIZEN,  
de Dar-es-Salam. A nova Presidente 
[que, em julho, iniciou a campanha de 
vacinação e que se vacinou em público, 
para dar o exemplo] rompeu, assim, com 
o cético predecessor que não acreditava 
na eficácia das vacinas e para quem a 
pandemia não contagiara o país. 
John Magufuli não só se recusava a usar 
máscara como incitava os concidadãos a 
encherem as igrejas, afirmando que o vírus 
era “uma invenção dos brancos”. 
Em março. Magufuli morreu devido a 
complicações cardíacas, apresentando 
sintomas de Covid-19, doença cuja 
existência ele negou até ao fim. Todavia, 
tal diagnóstico nunca foi oficialmente 
confirmado.

...
Os tanzanianos ficaram 
com esta Presidente por 
acaso. Mas ganharam na 
lotaria: uma líder mais 
sábia, mais humana, mais 
apreciável e melhor do que 
o tirano que perderam

sublinhar a importância do intercâmbio 
entre Nairobi e Dar-es-Salam, ela utilizou 
o exemplo dos gnus [antílopes das savanas 
africanas] que vão acasalar ao Quénia, mas 
voltam à Tanzânia para dar à luz) desarmaram 
e convenceram muita gente. Os quenianos 
reconheceram-se no seu discurso.

Ofensiva de charme
Samia Suluhu Hassan demonstrou, igual-
mente, a sua inteligência ao decidir troçar 
de um assunto que não é especialmente 
sensível – “Ah! O nosso pobre quissuaíli 

[a Presidente brincou com o quissuaíli ou 
o suaíli, falado no Quénia, a língua mais 
conhecida mas considerada menos gra-
ciosa do que a da Tanzânia].

A prova de que, talvez, os seus adver-
sários tanzanianos a tenham subestimado 
encontra-se no modo subtil e discreto com 
que cativou quem a ouvia, com a destreza 
de um tocador de nyatiti [lira queniana], 
ao abordar sem reservas as preocupações 
e o seu sofrimento.

O anterior Presidente, John Magufuli, 
detestava visitar o Quénia. Na verdade, ele 
odiava profundamente tudo o que se rela-
cionasse com o Quénia. E não era o único, 
nem de perto nem de longe: são muitos 
os povos na nossa região [África Oriental] 
que nos detestam, como os sudaneses do 
Sudão que preferem, se nos encontrarem 
no seu país, disparar sobre nós do que nos 
cumprimentar. A ofensiva de charme de 
Samia Suluhu Hassan oferece-nos uma 
pausa bem-vinda na rejeição e na frieza 
da era Magufuli.

Samia Suluhu Hassan não é, de modo 
algum, incompetente. Os tanzanianos fi-

caram com esta Presidente por acaso [ela 
era vice-presidente de John Magufuli desde 
2015] e não por ter sido eleita. No entanto, 
ganharam na lotaria: uma líder mais sábia, 
mais humana, mais apreciável e melhor, 
em todos os sentidos, do que o tirano que 
perderam. 

[Muçulmana de 61 anos, natural da 
ilha semiautónoma de Zanzibar, com uma 
pós-graduação em Administração Pública 
pela Universidade de Manchester, “Mama 
Samia”, como é carinhosamente tratada, é 
membro do partido Chama Cha Mapindu-
zi/CCM, que tem estado no poder, de uma 
forma ou de outra, desde a independência 
da Tanzânia em 1961. 

Nada impulsiva, ao contrário do ante-
cessor, tem-se mostrado mais aberta ao 
diálogo com os críticos do governo – já 
havia causado “ondas de choque”, em 
2017, quando foi visitar o líder da oposi-
ção, Tundu Lissu, ao hospital em Nairobi 
–, apesar dos rumores de que “agentes 
do Estado estiveram envolvidos na sua 
tentativa de assassínio”, segundo a BBC. 
Em África, Samia Suluhu Hassan é hoje 
a única mulher na chefia do Estado com 
poder real – a Etiópia tem uma Presidente, 
Sahle-Work Zewde, mas o cargo é mera-
mente cerimonial.] 

Autor

Mutuma Mathiu,  
Jornalista queniano, é diretor  

do Nation Media, o maior grupo 
editorial na África Oriental  

e África Central
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Foguetão Shenzhou-12, com três 

astronautas a bordo, a caminho 

da nova estação espacial  

que os chineses estão a construir
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NO ESPAÇO, UMA FOI PIONEIRA,  
A OUTRA TORNOU-SE UMA POTÊNCIA.  

FAZENDO ECO DA GEOPOLÍTICA  
DO MUNDO ATUAL, PEQUIM E MOSCOVO  

RIVALIZAM COM OS ESTADOS UNIDOS  
DA AMÉRICA E SEUS ALIADOS
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H
Há 63 anos, a União Soviética colocava 
o primeiro satélite [Sputnik] no Espaço. 
Quase quatro anos depois [em 12 de abril 
de 1961], pôs o primeiro homem em órbita, 
o jovem cosmonauta Iuri Gagarin [a bordo 
da nave Vostok I]. 

Na corrida espacial que se seguiu, a 
URSS ficou atrás da NASA e acabou por 
desintegrar-se [em 1990], mas isso não im-
pediu a Rússia de permanecer uma potência 
fiável no Espaço e de se associar aos Estados 
Unidos da América para construir e pôr a 
funcionar a Estação Espacial Internacional 
(ISS), nas últimas duas décadas.

Hoje, o futuro do programa espacial 
russo está ligado a uma nova potência es-
pacial: a China. 

Após anos de promessas e de coope-
ração relativamente limitada, a Rússia e a 
China começaram a conceber planos ambi-
ciosos para as missões que rivalizam direta-
mente com os projetos dos Estados Unidos 
da América e seus aliados, inaugurando 
uma nova era de competição espacial que 
poderá ser tão intensa quanto a primeira.

Pequim e Moscovo uniram-se para 
pousar um robô sobre um asteroide em 
2024. Coordenam uma série de missões 
lunares, visando instalar uma base de in-
vestigação permanente no polo sul da Lua, 
até 2030. A primeira dessas missões – uma 
nave espacial chamada Luna, nome que 
evoca a era soviética – tem lançamento 
programado para outubro, e o objetivo é 
localizar gelo que possa vir a fornecer água 
a futuros visitantes humanos.

“A China tem um programa ambicio-
so, os meios para o financiar e um plano”, 
salienta Alexandre Gabuev, membro do 
Carnegie Centre em Moscovo. Quanto à 
Rússia, esta “precisa de um parceiro”, e a 
nova parceria emergente reflete a geopo-
lítica do momento.

A China e a Rússia, sob a liderança de 
Xi Jinping e de Vladimir Putin, vêm-se 
aproximando cada vez mais, mitigando 
décadas de desconfiança entre os dois países 
e criando uma aliança poderosa, embora 
não oficial, contra o que consideram ser o 
comportamento hegemónico dos Estados 
Unidos da América. O domínio do Espa-
ço tornou-se o prolongamento natural da 
reaproximação entre Pequim e Moscovo, 
cujas relações com Washington estão cada 
vez mais tensas.

As autoridades russas já avisaram que 
poderão retirar-se da ISS, quando o acordo 
atual com os parceiros expirar em 2024. O 
lançamento, em 2020, da cápsula tripula-
da SpaceX [da empresa do magnata Elon 
Musk] pôs fim ao papel exclusivo da Rússia 
no transporte de astronautas norte-ameri-
canos para os pôr em órbita. Moscovo citou 
diversas razões, mas a política parece ter 
sido um dos fatores.

Moscovo sai da ISS?
 No início de junho, o diretor da Agência 
Espacial Russa [Roscosmos], Dmitri O. Ro-
gozin, admitiu que o seu país se retiraria 
da ISS se os Estados Unidos da América 
mantivessem as sanções que afetam o pro-
grama espacial de Moscovo [passou a haver 
escassez de componentes desde que, em 
dezembro de 2020, as empresas Progress e 
TsNIIMash foram acusadas de manter laços 
com militares russos].

“A cooperação EUA-Rússia na esta-
ção espacial era vista como um símbolo 
da vontade de os dois países trabalharem 
juntos, mesmo em tempos de tensão, mas 
essa tensão atingiu um ponto em que todas 
as apostas foram canceladas”, comenta Joan 
S. Johnson-Freese, professora de segurança 
nacional no Naval War College [instituição 
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Pequim e Moscovo 
uniram-se para pousar um 
robô sobre um asteroide, 
em 2024. Coordenam 
uma série de missões 
lunares, visando instalar 
uma base de investigação 
permanente no polo sul 
da Lua, até 2030

ILUSTRAÇÃO DE TIOUNINE PARA KOMMERSANT, MOSCOVO

Espaço

da Tiangong, em declarações à televisão 
estatal chinesa, em maio. “Precisamos de 
ter os nossos próprios meios. Não podemos 
estar sempre atrás dos outros.”

Passado de cooperação
 A China comprometeu-se a abrir a sua 
estação a experiências e a astronautas es-
trangeiros, ainda que, por definição, ela 
permaneça um projeto chinês, acima de 
tudo. 

“Estamos determinados a fazer da 
nossa estação espacial uma plataforma 
partilhada para investigação científica e 
tecnológica, que beneficie todos os povos 
do mundo”, garantiu Hao Chun, diretor 
da China Manned Space Agency [Agência 
Espacial Tripulada da China], em entre-
vista citada pelos meios de comunicação 
social estatais.

Moscovo e Pequim já antes haviam coo-
perado. Os primeiros astronautas chineses, 

conhecidos como “taikonautas”, voaram 
com trajes espaciais russos. Posteriormente, 
a China fabricou os próprios fatos, basean-
do-se no design russo, que também figura 
em alguns dos foguetões chineses.

A primeira, mas fracassada, tentativa 
chinesa de enviar um veículo orbital para 
Marte apanhou boleia de uma missão russa, 
que tinha como destino Fobos, a maior lua 
daquele planeta. A sonda russa Phobos-
-Grunt, vítima de um sistema informático 
defeituoso, ficou presa na órbita terrestre e 
despenhou-se no oceano Pacífico [em 2012].

Ao cooperar agora com a China, a 
Rússia ganhou a possibilidade de lançar 
as expedições científicas ambiciosas que 
não conseguiu realizar por sua conta, após 
o colapso da URSS e quando o orçamento 
consagrado ao Espaço diminuía e a cor-
rupção aumentava.

Em abril, um mês após o anúncio do 
seu projeto de cooperação para uma es-

...

de investigação e ensino da Marinha nor-
te-americana]. 

A Rússia, apesar de toda a grande ex-
periência no Espaço, tem dificuldade em 
manter um programa que luta contra a 
obsolescência e a corrupção, e carece de 
recursos devido à estagnação da economia. 

Já a China, relativamente recém-che-
gada ao domínio da exploração espacial, 
saltou para os lugares cimeiros da lista de 
potências neste campo, ao lançar missões 
que a Rússia, e antes dela a União Soviética, 
não conseguiram concretizar, nomeada-
mente pousar e instalar uma sonda robótica 
em Marte, em maio.

Nesta primavera, a China lançou os 
primeiros módulos de uma nova estação 
espacial orbital, para a qual enviou três 
astronautas, em 17 de junho. Com o fim 
da ISS – originalmente previsto para 2024, 
mas que, com certeza, será adiado –, Pe-
quim poderá ser o único país a dispor de um 
posto avançado habitado na órbita da Terra.

A China, que enviou os primeiros as-
tronautas para o Espaço em 2003, nunca 
foi convidada a integrar a Estação Espa-
cial Internacional. Uma lei aprovada pelo 
Congresso americano, em 2011, proíbe, 
praticamente, a NASA de encetar qualquer 
cooperação com a Agência Espacial Chinesa 
[CNSA] ou com empresas com ela relacio-
nadas, devido ao “risco de espionagem”.

A China diz que fez da necessidade uma 
virtude, desenvolvendo as próprias capa-
cidades espaciais, embora tenha também 
adquirido equipamento aos russos para 
ajudar a construir duas estações espaciais 
temporárias, em 2011 e 2016. A terceira, 
chamada Tiangong, ou “Palácio Celeste”, 
deverá ficar concluída no próximo ano, 
depois de 11 lançamentos. Foi concebida 
para, a partir daquele momento, ficar pelo 
menos dez anos em órbita.

“O prolongado bloqueio estrangeiro 
forçou-nos a uma inovação independente”, 
explicou Yang Hong, um dos projetistas 
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A China nunca foi 
convidada a integrar 
a Estação Espacial 
Internacional. Uma lei 
aprovada pelo Congresso 
norte-americano, em 2011, 
proíbe a NASA de encetar 
qualquer cooperação com 
a Agência Espacial Chinesa

Para a Rússia, isto permitiu-lhe fazer 
ressuscitar o projeto soviético de explo-
ração lunar, incluindo um programa de 
robótica, a que chamou “Luna”, iniciado 
nos anos 1950.

Segundo uma apresentação de Pei 
Zhaoyu, diretor-adjunto da Agência Es-
pacial Chinesa, durante uma conferência 
em Nanjing, em abril deste ano, as três 
próximas missões Luna da Rússia serão 
integradas na série de naves espaciais chi-
nesas Chang’e – nome de uma deusa da 
Lua na mitologia chinesa.

Projetar poder e simbolismo
 Espera-se que Luna 27 e Chang’e 6, por 
exemplo, perfurem a superfície da Terra 
e recolham amostras – uma exploração já 
conseguida pelos chineses, em dezembro 
de 2020, com a Chang’e, e três vezes pela 
União Soviética com as naves Luna, na 
década de 1970. 

...

Numa segunda fase, Chang’e 8 e Luna 
28 pousarão separadamente com os pri-
meiros componentes da nova base. 

A primeira das missões russas está pre-
vista para outubro, embora o programa 
espacial russo seja conhecido por acumular 
atrasos. 

Em última instância, a China espera 
que a sua estação espacial confirme que é 
possível explorar recursos de água, minerais 
e energéticos, que permitam a sobrevivên-
cia a curto prazo de astronautas, e que ela 
sirva também para uma exploração mais 
aprofundada do Espaço.

“Uma base permanente oferece capa-
cidades de projeção em termos de poder e 
de simbolismo”, destaca Namrata Goswa-
mi, analista independente, coautora de 
um novo livro sobre exploração espacial, 
Scramble for the Skies [Corrida para os 
Céus].

A NASA tem também planos para en-
viar de novo astronautas à Lua – e, um dia, 
enviar astronautas para Marte –, tendo já 
recrutado parceiros no âmbito dos acordos 
Artemis, que regem as atividades espaciais, 
incluindo operações, experiência e extração 
de recursos naturais.

A China não está excluída, explicita-
mente, mas é muito possível que não venha 
a ser signatária, tendo em conta as res-
trições impostas pelos Estados Unidos da 
América à cooperação espacial e também 
dada a vontade de Pequim em desenvolver 
o seu programa nacional. 

Também parece improvável que a Rússia 
assine tais acordos, sabendo que, doravante, 
se voltará para a China, porque, realça Joan 
S. Johnson-Freese, do Naval War College, 
“a China permite à Rússia manter-se no 
jogo da conquista espacial a um nível bem 
superior ao que a economia russa seria capaz 
de financiar”. 

Com reportagem de Andrew E. Kramer, 
em Moscovo, e de Steven Lee Myers, 
em Seul, e investigação de Claire Fu, em 
Pequim, e de Oleg Matsnev, em Moscovo.

tação lunar, a China e a Rússia revelaram 
que se uniriam com o propósito de, em 
2024, enviarem um robô para um aste-
roide chamado Kamo’oalewa. O veículo 
espacial dará a volta à Terra para lançar 
uma amostra e, depois, usará a gravidade 
do nosso planeta para se impulsionar em 
direção a um cometa.

“É uma parceria natural”, exulta Gre-
gori Kulacki, gestor do projeto da China, 
na Union of Concerned Scientists [grupo 
de cientistas, analistas e politólogos]. “Os 
russos têm uma grande experiência. Os 
chineses têm os recursos para financiar 
os projetos.”

O novo acordo sobre o posto avançado 
lunar sugere um envolvimento bilateral 
mais profundo, com a Rússia a tirar par-
tido dos ambiciosos planos chineses de 
construir uma base destinada a facilitar 
futuras missões de exploração espacial e 
de extração de recursos naturais.
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Numa audiência no Congresso 
dos Estados Unidos da Améri-
ca, em maio, perguntaram aos 
presidentes dos seis maiores 

bancos de Wall Street qual era a maior 
ameaça às suas instituições e ao sistema 
financeiro em geral. Eles não menciona-
ram a pandemia da Covid-19, as alterações 
climáticas ou os fatores que contribuíram 
para a crise financeira de 2018. Em vez disso, 
a resposta mais comum foi: “A segurança 
dos sistemas informáticos.”

Banqueiros, especialistas em segu-
rança e funcionários federais estão, pois, 
a preparar-se para ataques cibernéticos 
potencialmente devastadores contra o 
sistema financeiro. Só que este problema 
tem-se tornado cada vez mais premente 
nos últimos anos devido aos inúmeros cibe-
rataques levados a cabo por Estados contra 
infraestruturas críticas. Exemplos: os ata-
ques informáticos russos que privaram a 
Ucrânia de uma parte da sua rede elétrica 
ou o vírus informático WannaCry – ligado à 
Coreia do Norte – que [em maio e junho de 
2017] infetou milhares de computadores em 

N
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150 países e afetou sistemas de navegação 
e de saúde internacionais.

“O risco que vemos hoje como a nossa 
prioridade é o risco cibernético”, confiou 
recentemente ao programa 60 Minutes, 
da estação de televisão norte-americana 
CBS, o presidente da Reserva Federal [Banco 
Central dos EUA], Jerome Powell.

O governo federal e as instituições fi-
nanceiras criaram grupos de partilha de 
informações, organizaram exercícios de 
simulação e investiram fortemente em 
cibersegurança. Só o JPMorgan Chase [o 
principal banco dos EUA] gasta cerca de 600 
milhões de dólares por ano [mais de 500 
milhões de euros] em segurança ciberné-
tica, tendo “mais de três mil funcionários” 
a trabalhar, direta ou indiretamente, neste 
setor. Apesar disso, peritos afirmam que 
ainda há lacunas significativas na conscien-
cialização e preparação para um eventual 
ciberataque contra Wall Street, porque o 
foco está muitas vezes mais centrado nas 
ameaças a instituições específicas do que 
ao sistema como um todo. A recente vaga 
de ransomware (*) deixou patente a vul-
nerabilidade dos sistemas informáticos de 
algumas empresas.

“Penso que toda a gente está consciente 
de que uma instituição pode ser paralisada”, 
diz Greg Rattray, antigo diretor de Seguran-
ça Informática no Conselho de Segurança 
Nacional dos EUA e ex-responsável pela 
segurança da informação no JPMorgan. Mas 
ele alerta: “A verdade é que não medimos 
bem o risco sistémico.”

Não bastam simulações
As principais instituições financeiras si-
mulam cenários de ataques cibernéticos, 
mas Rattray refere que tais testes criam 
uma sensação enganadora de excesso de 
confiança. Ao contrário das simulações mais 
meticulosas que ajudam a preparar os so-
corristas e militares para furacões, incên-
dios florestais e guerras, “não simulamos 

a escala da destruição, e nunca simulamos 
a duração dos ataques cibernéticos”, pre-
cisa Rattray. “Não sabemos quantos danos 
podem ser causados por um ciberataque e 
com que rapidez.”

O sistema financeiro poderá, sem dúvi-
da, resistir à queda de um colosso do setor, 
mas se várias instituições financeiras forem 
encerradas na sequência de um ataque ci-
bernético, o caos poderá instalar-se durante 
semanas, avisa Rattray.

Por outro lado, se os hackers [piratas 
informáticos] atacarem durante um período 
de forte volatilidade dos mercados – por 
exemplo, numa “sexta-feira de triple wit-
ching” [tripla bruxaria], que acontece uma 
vez por trimestre, quando se dá o venci-
mento simultâneo de três contratos: futuros 
e opções sobre índices e ações [tanto nos 
EUA como na Europa], os efeitos podem 
ser amplificados. 

Um ataque cibernético desta natu-
reza exige competências, meios e uma 
coordenação que os hackers ainda não 
conseguiram demonstrar. A maior parte 
dos ciberataques lançados até agora con-
tra instituições financeiras resume-se ao 
roubo de números de cartões de pagamento 
e dados pessoais de contas bancárias: al-
guns desses ataques foram efetivamente 
patrocinados por Estados, mas têm sido 
limitados quanto às suas repercussões e 
ao seu alcance.

No final de 2011, hackers iranianos li-
gados ao Corpo dos Guardas da Revolução 
Islâmica [um dos pilares do regime teo-
crático] lançaram, durante vários meses, 
um ataque de “bloqueio de serviço” contra 
dezenas de instituições financeiras norte-
-americanas, designadamente o American 
Express, o JPMorgan e o Wells Fargo, se-
gundo documentos do Departamento de 
Justiça. [Congestionando-os com tráfego 
virtual], o ataque bloqueou os websites 
daqueles bancos, impedindo que cente-
nas de milhares de clientes acedessem às 
suas contas online. 

Em 2016, hackers associados à Coreia do 
Norte infiltraram-se no [sistema informá-
tico do] Banco do Bangladesh e roubaram 
os dados de identificação dos funcionários, 
para tentarem desviar 951 milhões de dó-
lares [806 milhões de euros], através da 
rede Swift, serviço de mensagens utilizado 
por instituições financeiras. Conseguiram 
deitar a mão a 81 milhões de dólares [68 
milhões de euros].

Não são de excluir ataques mais sofisti-
cados e mais destrutivos. A New York Cyber 
Task Force – uma equipa de especialistas 
contratada, no setor público e no privado, 
pela Universidade de Columbia e dirigida 
por Greg Rattray – examinou um cenário 

...

“extremo, mas plausível” envolvendo di-
versas instituições financeiras.

Num cenário hipotético, especifica a 
equipa num relatório publicado este ano, 
hackers norte-coreanos servem-se de um 
prestador de serviços externo, por exemplo 
uma empresa de computação em nuvem, 
para infiltrar a rede de uma instituição 
financeira e aqui implantar um vírus au-
tónomo que extrai os dados. 

Quando outras instituições comunicam 
com o banco infetado, o vírus propaga-se 
também às suas redes. Este cenário mostra 
como um ataque pode ter um efeito de bola 
de neve e como as instituições financeiras 
concentradas em proteger-se dos adversá-
rios negligenciam o risco de os seus sistemas 
informáticos virem a ser comprometidos 
pela redes de parceiros de confiança.

Se este cenário se concretizar, como 
imaginou a Task Force, um programa 
designado por Sheltered Harbor [“Porto 
Seguro”] ajudaria resolver, pelo menos, 
a perda de dados. Criado pelo setor ban-
cário em 2015, o seu objetivo é proteger os 
bancos contra o desaparecimento de dados 
valiosos após um ciberataque. 

Os dados dos bancos participantes são 
encriptados e guardados diariamente em 
suportes seguros offline, para que possam 
ser restaurados na eventualidade de os apa-
garem ou modificarem, ou se o acesso a 
eles for bloqueado.

Não são apenas os bancos
Em 2013, um decreto (executive order) 
da Casa Branca solicitou ao Departamento 
de Administração Interna (Department of 
Homeland Security) dos Estados Unidos 
da América que listasse infraestruturas 
cruciais contra as quais um ataque de ci-
bersegurança poderia ter “efeitos catas-
tróficos, regionais ou nacionais, sobre a 
saúde pública, a segurança económica ou a 
segurança nacional”. Aquele departamento 
e o da Economia identificaram mais de 20 
instituições, segundo fontes que pediram 
o anonimato, porque estas informações 
são sensíveis.

Pouco tempo depois da elaboração da 
referida lista, o Bank of America, o BNY 
Mellon, o Citigroup, o Goldman Sachs, o 
JPMorgan, o Morgan Stanley, o State Street 
e o Wells Fargo – oito das principais ins-
tituições financeiras norte-americanas 
– criaram o Financial Systemic Analysis 
& Resilience Center [Centro de Análise 
e Resiliência Sistémicas], para avaliar os 
riscos dos ataques cibernéticos.

Em todo o caso, os bancos não são, ne-
cessariamente, o risco número um para o 
sistema. Um grande número de serviços 
de infraestruturas indispensáveis é com-

O sistema financeiro 
poderá resistir à queda 
de um colosso do setor, 
mas se várias instituições 
financeiras forem 
encerradas na sequência 
de um ataque cibernético, 
o caos poderá instalar-se 
durante semanas
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posto por entidades interconectadas, o que 
complica a segurança informática – um 
golpe contra uma instituição-chave coloca 
todas as outras potencialmente em risco.

O setor financeiro é o mais interligado 
de todos, e depende de um punhado de 
provedores que, se forem atacados, po-
dem paralisar os serviços e as operações 
que desempenham um papel central para 
todo o sistema. São eles, por exemplo, 
processadores de cartões de pagamento, 
redes de compensação como a ACH [Au-
tomated Clearing House] e Fedwire [dois 
organismos que servem de intermediários 
para a transferência de fundos] e sistemas 
de liquidação de transações, que guiam as 
trocas de títulos, ações e opções – desig-
nadamente, a National Securities Clearing 
Corporation e a Depository Trust and Clea-
ring Corporation.

Os organismos financeiros não são 
também a única fonte de preocupação. 
Uma falha nos prestadores externos ao 
setor financeiro, como os serviços de 
cloud (nuvem), os fornecedores públicos 
de eletricidade ou os serviços de armaze-
namento de dados, podem ter repercussões 
consideráveis sobre os serviços financeiros.

“É difícil imaginar o impacto de uma 
falha, aconteça ela por acidente ou por 
malícia, numa empresa informática con-

siderada too big too fail [‘grande de mais 
para falhar’]”, salientam os autores de um 
estudo [de 2018] do think tank Brookings 
Institution, em Washington D.C., sobre a 
estabilidade financeira e os ciber-riscos.

Está o setor financeiro preparado?
Eric Goldstein, diretor-adjunto executivo 
para a Cibersegurança na Cybersecurity 
and Infrasetructure Security Agency do 
Departamento da Administração Interna 
dos EUA, não quantifica o quão prepara-
da está a indústria financeira. Diz apenas 
que a sua agência tem por missão ajudar 
todas as organizações – e não apenas as 
do setor financeiro – a aplicar as medidas 
de adaptação e os controlos de segurança 
necessários para continuarem a funcionar 
mesmo depois de um incidente.

Alguns peritos consideram que as ins-
tituições financeiras são suficientemente 
sólidas para resistirem a ataques e a corridas 
aos depósitos que eles possam desencadear.

Darrell Duffie, professor na Business 
School da Universidade de Stanford, na 
Califórnia, explorou as potenciais reper-
cussões de um tal pânico cibernético num 
artigo que assinou com Joshua Younger, 
administrador do JPMorgan [em 2019]. Os 
bancos são obrigados a ter liquidez para 30 
dias – isto é, ter a possibilidade de aceder em 
30 dias a fundos que lhes permitam cobrir 
todos os depósitos e linhas de crédito, no 
caso de todos os clientes retirarem os seus 
ativos ou quiserem ser reembolsados pelos 
seus créditos.

Num estudo de 12 grandes bancos nor-
te-americanos, os autores concluem que 

todos dispõem de liquidez suficiente, assim 
como acesso a fundos suplementares da 
Reserva Federal, para resistir a um cibe-
rataque “relativamente grave”.

Mas a resiliência contra um ciberpânico 
não evita danos à economia, constatam 
Darrell Duffie e Joshua Younger. Os merca-
dos financeiros, provavelmente mais do que 
qualquer outra infraestrutura crítica (exceto 
eleições), precisam da confiança do público 
para continuarem a operar. Ora, esta pode 
desvanecer-se rapidamente, mesmo que o 
ataque informático não seja generalizado.

Os clientes profissionais e as empresas 
do setor financeiro que não sejam direta-
mente afetados por um ataque, mas que 
precisem de ter acesso a avultadas quantias 
de dinheiro num prazo muito curto, po-
derão também decidir retirar o seu capital 
dos bancos e colocá-lo onde o acesso rápido 
lhes for garantido. 

Poderão igualmente suspender os seus 
pagamentos, como medida de precaução. 
Mais: se um serviço indispensável de pro-
cessamento e pagamento ficar paralisado, 
a instabilidade gerada “terá consequências 
assoladoras para o desempenho dos mer-
cados financeiros”, diz Darrell Duffie ao 
New York Times.

“Se as transações continuarem sem 
ser liquidadas, os investidores ficarão 
extremamente nervosos”, prevê Duffie, 
adiantando que, caso a incerteza persista 
durante vários dias, os preços poderão cair 
“de forma rápida e acentuada”.

Tendo isto em conta, Eric Goldstein, 
no Departamento da Administração In-
terna, aconselha as instituições a prepa-
rarem uma estratégia que vise informar o 
público, explicitamente, para as potenciais 
repercussões de um incidente de segurança 
cibernética, e que a implementem o mais 
rápido que puderem.

“A última coisa que uma instituição 
deseja é que uma interpretação errada ou 
até mesmo desinformação sobre o inci-
dente leve os consumidores, os clientes ou 
os fornecedores a tomarem medidas que 
agravem o problema”, conclui. 

...
O setor financeiro é o mais 
interligado de todos, e 
depende de um punhado 
de provedores que, se 
forem atacados, podem 
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e as operações que 
desempenham um papel 
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Em julho, funcionários pú-
blicos do Egito começaram a 
ser transferidos para a Nova 
Capital Administrativa, antes 

da inauguração oficial prevista para o final 
deste ano. O megaprojeto faz parte de um 
plano urbanístico em grande escala, que 
inclui investimentos em infraestruturas 
de transporte (estradas e pontes), a rea-
bilitação de bairros de lata e a construção 
de mais cidades. 

Tudo isto está a ser feito de acordo com 
imperativos económicos e de segurança 
impostos pelo regime, e não em benefício 
da população ou visando um desenvolvi-
mento sustentável.

A realidade é que o regime procura 
mudar, radicalmente, a paisagem urbana 
nacional, com ênfase especial no Cairo, 
com o objetivo de minimizar o risco de 
tumultos populares em massa, assim per-
mitindo, caso seja necessário, desencadear 
uma ação repressiva em massa.

A Nova Capital Administrativa, com 
um orçamento estimado em 58 mil mi-
lhões de dólares [quase 49 mil milhões de 
euros], é o exemplo mais notável desta 
estratégia de desenvolvimento. A Nova 
Capital é o projeto mais oneroso realizado 
por Sisi, superando o de 8 mil milhões de 
dólares [cerca de 7 mil milhões de euros] 

E



22 SETEMBRO 2021 - N.º 307

...

do Novo Canal do Suez. Representando 
46% do total da dívida externa egípcia, 
que atingiu os 125 mil milhões de dóla-
res [aproximadamente 105 mil milhões 
de euros] no primeiro trimestre de 2020, 
tornou-se a vitrina do regime.

Localizada no deserto, a leste do Cairo, 
a Nova Capital terá palácios presidenciais, 
edifícios governamentais e um distrito 
comercial – com capacidade para seis 
milhões de residentes. É óbvio que esta é 
uma tentativa clara de afastar o centro do 
poder político e económico do problemático 
Cairo, com a sua propensão para a revolta. 

Mudar-se para a Nova Capital, onde 
um apartamento de dois quartos custa o 
equivalente a 62 mil dólares [52 mil euros] 
não está ao alcance da vasta maioria dos 
egípcios, quando o Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita ronda os 3 mil dólares 
[pouco mais de 2 500 euros]. 

A Nova Capital dirige-se, portanto, às 
elites egípcias ou, pelo menos, ao setor da 
população com menos tendência para a 

agitação e que, atualmente, constitui a 
principal base de apoio civil ao regime.

Através desta estratégia de desenvol-
vimento, o regime cria uma nova área ur-
bana, na qual a possibilidade de agitação 
social é limitada, e rodeia o centro do poder 
político de uma população amigável.

O regime está, efetiva e fisicamente, a 
separar-se do Cairo e das suas vielas, onde 
é mais difícil manter a ordem e onde massas 
de pobres citadinos podem desestabilizar 
as operações do governo, quer através de 
greves, ocupação de espaços ou confrontos 
violentos com as Forças de Segurança.

Mobilizar as tropas, reprimir os cidadãos
 A construção da Nova Capital Adminis-
trativa coincide com um esforço centra-
lizado para alterar a paisagem do Cairo, 
de modo a permitir uma mobilização mais 
rápida das forças militares e paramilita-
res. Este esforço envolve um investimento 
enorme em infraestruturas de transpor-
te. Por exemplo, o regime empreendeu 
um gigantesco projeto para a construção 
de 40 pontes, concentradas no Leste da 
cidade, com um orçamento total de 895 
mil milhões de dólares [755 mil milhões 
de euros]. 

A qualidade de planeamento dessas 
pontes e os benefícios esperados para os 
moradores da cidade são, no mínimo, du-
vidosos. Uma das pontes, Teraet al-Zo-
mor, está a ser construída a uns meros 50 
centímetros das varandas dos residentes.

No entanto, no caso de distúrbios ge-
neralizados, tais pontes poderão ser usadas 
para aumentar a mobilidade da tropa de 
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choque por toda a cidade. O frenesim de 
construção de estradas e pontes não pou-
pou a parte histórica da cidade, com os 
Túmulos dos Mamelucos, um cemitério de 
grande valor histórico e arquitetónico, a 
serem parcialmente arrasados no âmbito 
do Paradise Axis [“Eixo do Paraíso”], um 
projeto de desenvolvimento rodoviário que 
atravessa os bairros de lata de Mansheya 
Nasir e Duwaika.

O regime tem tentado também modi-
ficar a composição social das áreas mais 
desfavorecidas, sob pretexto de oferecer 
melhores condições aos bairros de lata e 
às suas habitações insalubres. Com este 
misto de objetivos económicos e de segu-
rança, foi disponibilizado um orçamento 
de 318 milhões de libras egípcias [quase 
17 mil milhões de euros], que está a ser 
gerido pelo Fundo de Desenvolvimento 
das Favelas.

O plano envolve a renovação de alguns 
bairros de lata existentes e o realojamen-
to dos moradores de outros bairros em 
complexos residenciais localizados na 
periferia da cidade. 

Por exemplo, está prevista a recons-
trução do Triângulo Maspero, onde uma 
favela ocupa uma área valiosa junto ao rio 
Nilo. O orçamento foi estimado em 222 
milhões de dólares [mais de 187 milhões 
de euros]. O projeto prevê a demolição 
total da favela, para ser substituída por 
um centro residencial e de investimento. 

Os atuais moradores da favela fica-
ram com três opções: serem realojados no 
bairro de Asmarat, no Sudeste da cidade; 
regressar ao seu bairro, onde têm de alugar 
ou comprar uma casa mais cara; receber 
uma indemnização de 100 mil libras egíp-
cias [cerca de 5 300 euros].

Setenta por cento dos residentes 
aceitaram a proposta de indemnização, 
saindo para que entrem as elites de classe 
média-alta. O projeto vai mesmo trans-
formar esta área de uma favela num bairro 
burguês, ao mesmo tempo que empurra os 
que lá viviam para os arredores da cidade.

À mercê dos despejos
O Triângulo Maspero situa-se nas traseiras 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
perto da sede da rádio e televisão – ambos 
centros e símbolos de poder político. Este 
realojamento forçado reduz a capacidade 
de os antigos moradores pressionarem o 

O regime está, efetiva e 
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do Cairo e das suas vielas, 
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regime e torna mais fácil reprimir os que se 
mudam para os novos imóveis residenciais.

Em alguns bairros de lata, onde os mo-
radores foram autorizados a regressar após 
a reconstrução, a presença das Forças de 
Segurança não tem precedentes. Os mo-
radores retornaram como arrendatários e 
não proprietários, o que os deixa à mercê 
de despejos por parte do regime. 

Um exemplo em que se reflete esta 
tendência é a favela de Tal al-Aqarib, uma 
das mais antigas da cidade. Construída por 
migrantes rurais nos anos 1920, este bairro 
de lata foi demolido em 2015, com alguns 
residentes a voltarem ali em 2019. Regres-
saram como inquilinos e denunciam uma 
crescente presença policial nas antigas vie-
las que hoje são ruas largas, o que facilita o 
patrulhamento. Há também testemunhos 
de maior assédio da parte dos agentes.

A reabilitação das favelas não retira 
apenas a possibilidade de contestação aos 
antigos moradores, sobretudo os que se 
transferiram para a periferia do Cairo (en-
tre 2016 e 2021, seriam realocadas cerca 
de 850 mil pessoas; 750 mil já o foram), 
liberta também terrenos para a construção 
de habitações de luxo e centros de negó-
cios, como acontece no Triângulo Maspero.

Outro exemplo elucidativo é o da ilha de 
Al-Waraq, destinada a tornar-se um con-
junto de imóveis de luxo, onde se registaram 
confrontos entre moradores e Forças de 
Segurança, em julho de 2017, quando os 
agentes tentavam executar as ordens de 
demolição de 700 habitações. Este processo 
de desenvolvimento está a ser implementa-
do com base numa parceria entre o Estado 
e o corpo de engenharia militar.

Um tampão demográfico
O processo de reestruturação urbana do 
regime visa facilitar e tornar mais eficaz a 
contenção e a repressão em larga escala das 
revoltas urbanas. O atual regime egípcio 
teme que os protestos em massa em 2021 
[que conduziram à queda de Hosni Mubarak 
e abriram caminho à eleição, em 2012, de 
um presidente da Irmandade Muçulmana, 
Mohamed Morsi – deposto por Sisi no ano 
seguinte], quando várias esquadras da po-
lícia no Cairo – a maioria em bairros de lata 
e outras em áreas de baixos rendimentos 
– foram atacadas e pilhadas. 

Embora aquele cenário seja improvável 
dado o apertado controlo exercido por Sisi, 
a realidade é que os ataques às esquadras, 
em 2011, foram decisivos para esgotar as 
Forças de Segurança.

Ao realocar a população, o regime 
muda a composição demográfica de zonas 
vitais próximas dos centros de governação. 
Cria, basicamente, um tampão demográ-
fico. Por outro lado, o regime iniciou um 
processo sistemático de mudança das in-
fraestruturas de transporte, para acelerar 
a mobilização das tropas no Cairo, permi-
tindo-lhes reprimir facilmente qualquer 
agitação social.

Por fim, no que parece ser uma solução 
radical para as preocupações de segurança 
do regime, a nova capital para as elites 
está a ser construída no deserto, onde os 
pobres urbanos não são bem-vindos. Isto 
permitirá ao regime sobreviver. Mesmo 
que perca o controlo dos grandes centros 
populacionais, como Cairo ou Alexandria, 
terá plena liberdade para levar a cabo uma 
repressão sangrenta nessas cidades. 

contexto

Uma economia na 
mão dos militares

 Desde a chegada de Sisi ao leme, o 
Exército egípcio tem vindo a ocupar um 
lugar considerável em diversos setores 
da economia nacional. Mas, por trás da 
fachada de projetos faraónicos, há uma 
miséria que pode ser terreno fértil para 

uma nova revolução.
 Para simbolizar “o nascimento de uma 
nova república”, segundo o Presidente, 

Abdel Fattah al-Sisi, a Nova Capital 
Administrativa do Egito é “o projeto de 
infraestrutura emblemática por entre 

milhares de outros geridos pelo Exército”, 
desde que o antigo chefe das Forças 
Armadas assumiu o poder em 2013, 

escreve o FINANCIAL TIMES. 
Outros megaprojetos são também 

a expansão do canal do Suez e os 
seus centros logísticos gigantes, 

três novas cidades “inteligentes” e 
quatro cidades comuns, enumera o 

jornal israelita HA’ARETZ.
Os tentáculos do Exército, a instituição 

mais poderosa do Egito e a única na qual 
Sisi confia, segundo o diário britânico, 

“espalham-se por toda a economia do 
país, do aço ao cimento, à agricultura, à 

pesca, à energia, à saúde, à alimentação e 
às bebidas”, mas também aos meios de 

comunicação social. 
O Exército beneficia ainda do facto de 
“não ter de responder aos princípios 

que regem o setor privado” e de “não 
ter de prestar contas a ninguém, 

mesmo no plano financeiro, exceto a 
Sisi”, destaca o HA’ARETZ.

Muitos acham que o Presidente egípcio, 
“enojado com o clientelismo que grassou” 

durante o reinado de Hosni Mubarak (1981-
2011), desconfia do setor privado e receia, 
em particular, que homens de negócios 

venham a tornar-se “demasiado poderosos 
e influentes no plano político, o que terá 

sido, em seu entender, um dos ingredientes 
na origem da sublevação popular de 2011”, 

refere o FINANCIAL TIMES.
No entanto, segundo alguns 

economistas, a atividade económica 
egípcia “não produz empregos 

suficientes para pôr fim ao desemprego 
endémico dos jovens e à pobreza num 
país com 100 milhões de habitantes”. É 
pelo menos este o parecer do HA’ARETZ. 

Para o diário israelita, “esta economia 
controlada pelo Exército prepara o Egito 

para uma nova Primavera Árabe”, 
estimando que os generais, “sem qualquer 

experiência ou formação económica, 
não são melhores do que os seus 

predecessores corruptos nem sabem gerir 
a economia no interesse do povo egípcio”.
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Líder

Elisa Loncón com a bandeira mapuche
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Chile
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CHILE

A convenção  
vai “redigir”  
um novo país

Os 155 constituintes, eleitos por sufrágio universal, 
entraram em funções, elegendo como Presidente uma índia 
mapuche. Terão um ano para redigir um novo texto a partir 

de uma página em branco

El País América (excertos)
México

A convenção constitucional 
chilena de 155 membros, que 
irá dispor ao todo de 365 dias 
para redigir uma nova Consti-

tuição, iniciou as suas sessões no domingo, 
dia 4 de julho. Elegeu para a presidência 
uma índia mapuche, a universitária Elisa 
Loncón, de 58 anos, nascida numa peque-

na aldeia da Araucânia. A eleição da dra. 
Loncón constitui um sinal político forte 
no que toca às mulheres, num órgão pa-
ritário que é composto por 77 mulheres e 
78 homens – um resultado obtido graças à 
ação do movimento feminista. E é também 
um gesto a favor dos povos indígenas, até 
agora excluídos das decisões do Estado, 
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Quem é Elisa 
Loncón

Aos 58 anos, Elisa Loncón, professora de 
Linguística na Universidade de Santiago, 
é titular de três doutoramentos, no Chile 
decerto, mas também no México e nos 

Países Baixos. Nos dias 15 e 16 de maio, foi 
eleita na lista dos sete assentos destinados 

ao povo mapuche (ao todo haviam sido 
reservados 17 dos 155 lugares para os 
dez povos autóctones chilenos). Elisa 

Loncón nasceu numa família pobre da 
região da Araucânia, a do povo mapuche. 

“Aprendeu a ler aos 17 anos”, afirma o sítio 
EX-ANTE, que pormenoriza: “Tanto a sua 
história pessoal como a sua carreira de 
professora e o seu trabalho em prol dos 

povos tradicionais valeram-lhe o respeito 
de numerosos membros da convenção.” 
Militante incondicional dos direitos dos 
povos índios, ela afirmava pouco antes 
da sua eleição: “O diálogo connosco é 

possível, ninguém deverá ter medo de nós. 
Lanço um apelo para que nos libertemos 
dos nossos preconceitos e nos tratemos 

todos, uns aos outros, em pé de igualdade.”
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Novo ciclo
Com a entrada em funções da 

assembleia constituinte, o Chile 
inicia um “novo ciclo”, comparável 
ao de março de 1990, estima um 

cronista do diário de Santiago, 
LA TERCERA. De facto, em 11 

de março de 1990, o democrata-
cristão Patricio Aylwin entrou em 
funções: era o primeiro Presidente 

eleito democraticamente desde 
o golpe de Estado de Augusto 

Pinochet, em 1973, que foi o 
ponto de partida para uma sinistra 

ditadura que durou perto de 20 
anos. Desde então decorreram 

32 anos, “e muitos chilenos têm 
a sensação de que o seu país está 

a viver uma refundação […]. Na 
vida de uma nação, 32 anos não 

são nada. E, contudo, muita água 
passou debaixo da ponte”, escreve 

Héctor Soto, em LA TERCERA, 
com o nível de vida a subir, mais 

pluralidade e diversidade na 
sociedade chilena... mas também 

com o alto preço da educação, 
o aumento das desigualdades 

e da “marginalidade”, etc. A 
convenção significa um “novo” 

ponto de partida, mas os debates 
e “o estado de espírito político” 

já não são, de todo, os mesmos, 
segundo o cronista. “Em 1990, o 

país reencontrou-se, com grande 
entusiasmo, em torno dos valores 

democráticos […]. As pessoas 
tinham confiança na capacidade 

da democracia para libertar as 
energias e as possibilidades 

que haviam sido injustamente 
sufocadas e reprimidas durante a 
ditadura.” Hoje em dia a “aposta 
democrática” não será a mesma: 
“A modernização que o sistema 
engendrou está reduzida a nada 

por uma parte da população – por 
um lado, devido à repulsa que o 
capitalismo inspira nessa franja 

do país, e, por outro, por o rancor 
em relação às elites ter voltado 
a pôr em causa a democracia 

representativa.”

A convenção vai debater 
o regime político e o 
sistema de governo, já que 
existe um certo consenso 
quanto ao facto de o 
presidencialismo à chilena 
ter mostrado os seus 
limites face às revoltas de 
outubro de 2019

nomeadamente do povo mapuche que se 
confronta com um conflito histórico pelas 
terras na sua região da Araucânia.

Após ter aceitado a nomeação, a presi-
dente da convenção brandiu um estandarte 
mapuche, e as suas primeiras palavras fo-
ram proferidas em mapudungun, a língua 
dos mapuches. “Uma grande saudação ao 
povo chileno, desde o Norte até à Patagónia, 
desde o mar até à cordilheira”, começou 
por dizer Elisa Loncón, na primeira parte 
do discurso, antes de retomar o espanhol. 
A Presidente asseverou que o órgão do qual 
assumia a liderança “transformará o Chile 
num país plurinacional, intercultural”, e 
lançou um apelo à salvaguarda “da ter-
ra-mãe e das águas”, uma das principais 
reivindicações dos povos indígenas. “Este 
sonho é o sonho dos nossos antepassados”, 
prosseguiu. “É possível, meus irmãos e 
minhas irmãs, meus caros camaradas, 
refundar o Chile.” Elisa Loncón obteve 
96 votos, com o apoio dos outros eleitos 
pelos povos autóctones – aimara, rapanui, 
etc. –, dos socialistas e da Frente Amplio 
(de esquerda), aos quais se juntaram, na 
segunda volta, os convencionais do Partido 
Comunista e os da Lista del Pueblo [A Lista 
do Povo], da esquerda radical, anticapita-
lista e antissistema.

A convenção é assim composta por 155 
membros, que foram eleitos nos dias 15 e 16 
de maio – apesar de uma taxa de abstenção 
de 57 por cento. A paridade entre homens 
e mulheres é ali respeitada como nunca se 
fez no mundo. A segunda particularidade 
desta convenção reside no facto de ter 17 
assentos reservados para as dez nações in-
dígenas, a maior proporção jamais prevista 
numa assembleia deste tipo.

Num contexto em que a direita está 
isolada, o centro-esquerda enfraquecido 
e em que os independentes conseguiram 
uma forte penetração, os constituintes irão 
dispor de um ano para redigir um novo tex-
to que permita ao Chile ultrapassar a crise 

...

política, institucional e social que atravessa, 
uma crise que compromete o progresso do 
país para o desenvolvimento. Este dia 4 de 
julho é, portanto, uma data histórica, que 
inaugura no Chile um ano importante e 
complexo. Os constituintes, provenientes 
de horizontes diversos, muito atomizados 
e com uma direita muito diminuída, irão 
ter de entender-se quanto a uma nova 
Constituição. Esta será submetida a um 
referendo no segundo semestre de 2022.

Para se chegar até este domingo, 4 de 
julho, foi necessário um longo processo. A 
Constituição atualmente em vigor data de 
1980 e foi promulgada em plena ditadura de 
Augusto Pinochet, ainda que, oficialmente, 
a Lei fundamental estivesse ratificada pela 
assinatura do socialista Ricardo Lagos que, 
em 2005, retocou algumas das cláusulas 
autoritárias do texto. Desde o fim dos anos 
1980, a Constituição em vigor foi objeto de 
mais de 50 emendas, tanto durante o final 
da ditadura como aquando dos governos 
democráticos ulteriores. Em outubro de 
2019, quando a democracia chilena se viu 
abalada por revoltas sociais, a classe polí-
tica no seu conjunto encontrou uma saída 
institucional para o conflito ao propor a 
elaboração de uma nova Constituição. Só 
o Partido Comunista se opôs, o que não o 
impediu de acabar por participar no pro-
cesso e obter seis constituintes.

O Chile irá agora redefinir-se no que 
diz respeito a questões fundamentais. A 
convenção vai debater o regime político e o 
sistema de governo, já que existe um certo 
consenso quanto ao facto de o presidencia-
lismo à chilena – exacerbado, mesmo no 
contexto latino-americano – ter mostrado 
os seus limites face às revoltas de outubro 
de 2019. Serão igualmente examinadas a 
descentralização e a regionalização, sa-
bendo-se que o Chile continua a ser um 
Estado muito centralizado em torno da 
capital, Santiago.

Os constituintes terão de entender-se 
no que toca às diferentes questões sobre os 
povos indígenas, como a plurinacionali-
dade ou o reconhecimento oficial destes 
na Constituição. Trata-se de um objetivo 
essencial, dadas as relações problemáticas 
que sempre existiram entre o povo mapu-
che e o Estado chileno, o que mantém, há 
cerca de dois séculos, a Araucânia numa 
situação de conflito com Santiago.

A assembleia constituinte irá igualmen-
te discutir o modelo de desenvolvimento 
económico, o futuro de instituições, como 
o Tribunal Constitucional, o modelo de Es-
tado – os direitos económicos e sociais são 
debates ardentes – e temas particularmente 
sensíveis para os mercados, como a auto-
nomia do Banco Central. 
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NATUREZA
O mito de 

um mundo 
selvagem

Alterações climáticas, sexta extinção planetária, pandemia...  
Tudo nos tempos que correm se torna assustador e obriga a pensar 

a nossa relação com os outros seres vivos, tal como a fantasiar 
sobre uma Natureza selvagem, preservada. Mas será que estes 

ecossistemas míticos, não contaminados pela intervenção humana, 
realmente existem? E será que alguma vez existiram?  

Restringem-se à fauna e à flora? Para podermos dar-lhes o lugar 
que merecem, é preciso desconstruir a nossa ideia de Natureza  
e repensar o lugar do Homem na preservação da biodiversidade
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Bisontes no vale de Lamar,  
no Parque de Yellowstone, EUA
FOTO GETTY IMAGES



28 SETEMBRO 2021 - N.º 307

Ambiente

F

FOTO: GETTY IMAGES

Em 1908, o governo dos EUA 
tomou posse de 7 300 hectares 
de terra pertencentes às tribos 
salish e kootenai, com o ob-

jetivo de criar a Cordilheira Nacional de 
Bisontes, no coração da respetiva reserva 
na zona Oeste de Montana.

Embora o objetivo de proteger os úl-
timos bisontes-americanos fosse louvá-
vel, este parque nacional é símbolo das 
injustiças cometidas contra as tribos in-
dígenas pelo governo federal, ao longo 
de um século. As tribos empenharam-se 
numa longa guerra para que esta área de 
pastagens lhes fosse devolvida. 

Em dezembro do ano passado, a pa-
ciência foi finalmente recompensada: 
Donald Trump assinou uma lei que abre 
caminho à devolução destas terras aos 
salish e kootenai.

Agora são as tribos que tratam dos 
bisontes e que participam, através de 
um regime de cogestão, na supervisão 
dos que se afastam do Parque Nacional 
de Yellowstone, para pastarem nas áreas 
administradas pelo Serviço Florestal dos 
EUA. A forma como os índios norte-ame-
ricanos gerem os territórios é marcada 
por uma proximidade quase familiar a 
este animal que, outrora, lhes permitiu 
alimentarem-se, vestirem-se e abriga-
rem-se – praticamente tudo de que este 
povo precisava.

“Incomodamos menos os bisontes e 
tratamo-los com mais respeito”, explica 
Tom McDonald, responsável das tribos 
pela gestão dos recursos hídricos e da vida 
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Devolver terras 
aos indígenas para 
protegê-los melhor 

Dos Estados Unidos da América à Austrália  
e ao Canadá, o movimento de devolução de terras aos índios 

norte-americanos, aborígenes e Primeiras Nações está a 
intensificar-se. O ambiente agradece

Yale Environment 360 (excertos)
New Haven

E
selvagem, também ele nativo americano. 
As tribos estão cientes da importância dos 
laços familiares nas manadas e, portan-
to, deixam os bisontes juntos. “É uma 
viragem de 180 graus na mentalidade do 
rodeo anteriormente prevalecente, quan-
do se cavalgava na direção dos animais 
semeando o pânico. Foi, realmente, um 
método brutal.”

Ordem para devolver
Está a consolidar-se um movimento para 
devolver determinadas terras de elevado 
valor cultural e ambiental aos anteriores 
proprietários, povos indígenas e antigos 
habitantes destas regiões, ou, no mínimo, 
para levar em conta as suas opiniões e envol-
vê-los na gestão da terra, da fauna e da flora.

Por todo o território dos Estados Uni-
dos da América, há terras cedidas às tribos 
ou administradas em cogestão. Na Cali-
fórnia, um fundo imobiliário acabou de 
devolver 485 hectares de prados e florestas 
de sequoias à tribo esselen. No Maine, as 
cinco tribos da Confederação Wabanaki 
acabam de recuperar a posse de uma ilha 
de 60 hectares com a ajuda de demais 
fundos. Outras devoluções ocorreram 
recentemente no Oregon, Nova Iorque e 
em outros locais.

Cada vez mais os ecologistas veem nes-
tes métodos ancestrais de gestão – fruto 
de séculos de culturas imersas na Natureza 
– uma sinergia com o movimento global 
para proteger a biodiversidade e gerir o 
ambiente natural de uma forma que nos 
proteja das alterações climáticas.
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...
 Os povos indígenas 
têm uma abordagem 
holística e “veem nos 
animais e nos elementos 
paisagísticos capacidades 
que um espírito ocidental 
só associa aos seres 
humanos, como ter 
opiniões, intervir  
ou dialogar”

A Nature Conservancy [Conservação da 
Natureza], uma das maiores associações de 
proteção ambiental, acaba de instituciona-
lizar a devolução de terras de elevado valor 
ambiental como parte do seu programa 
Povos Indígenas e Populações Locais, tanto 
nos Estados Unidos da América como no 
resto do mundo.

“Se olharmos para as coisas do ponto 
de vista da justiça fundiária, temos o dever 
de ajudá-los a restabelecer esta relação 
[com as terras dos antepassados]”, frisa 
Erin Myers Madeira, diretora de programas 
da Conservação da Natureza. Os nativos 
americanos foram os donos originais de 
todas as terras e rios da América do Norte, 
e a sua cultura é um repositório de co-
nhecimento e de práticas que remontam 
a milénios atrás.”

Exemplo australiano
Um dos maiores processos de devolução 
de terras foi concluído há oito anos, na 
Austrália, onde os governos federais e 
locais adquiriram 19 propriedades agrí-
colas e direitos de água por 180 milhões 
de dólares [152 milhões de euros], no vale 
de Murrumbidgee, na Baixa Gales do Sul. 
O objetivo era recuperar as grandes zo-
nas húmidas – albergando aves, peixes e 
outros animais – afetadas por drenagens 
agrícolas intensivas. Os interessados foram 
convidados a apresentar propostas para 
a gestão dos pântanos de Nimmie-Caira. 
Acabou por ser uma entidade composta 
pela Conservação da Natureza e pelo Con-
selho Tribal Nari Nari, os povos indíge-
nas que habitavam a área há 50 mil anos,  

Acampamento nativo no 

parque de Grasslands e antiga 

construção índia no Mule 

Canyon, em Bears

FOTOS GETTY IMAGES
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a obter o direito para administrar a área 
em questão.

Os antigos sistemas de irrigação fo-
ram demolidos ou modificados para se 
restaurar o regime hidrológico natural. 
A renaturalização dos primeiros rios re-
monta a 2018, e graças a ela espécies como a 
perca-dourada e a rã-árvore Dryopsophus 
raniformis, bem como os colhereiros, as 
garças ou os cisnes-negros reapareceram 
em grande número. Os nari nari encon-
traram e protegeram as sepulturas dos 
antepassados, bem como outro património 
valioso, e expulsaram várias espécies in-
vasoras da área, incluindo porcos-bravos, 
veados, gatos e raposas.

Em 2019, a Conservação da Natureza 
devolveu os mais de 80 mil hectares da 
área de Nimmie-Caira aos nari nari, que 
agora a gerem. A tribo rebatizou-o como 
“Gayini”, termo que significa água na sua 
língua.

“É um grande acontecimento para os 
nari nari, que usaram os seus conheci-
mentos tradicionais para preservar estas 
paisagens durante milhares de anos”, afir-
ma Ian Woods, chefe da tribo Nari Nari. 
“Isto permite-nos continuar a proteger 
o ambiente, a preservar o património 
aborígene e a encorajar a transmissão de 
conhecimento entre gerações.”

Ligações ancestrais
Pode ser difícil interpretar as diferentes 
conceções da Natureza e da vida selva-
gem dos povos indígenas, bem como as 
interações que se estabelecem entre elas, 
mas é evidente que as suas vidas estão 
intimamente ligadas ao mundo natural. 
Num recente relatório, dois investigadores 
do Serviço Florestal dos EUA, David Flo-
res e Gregory Russell, apresentaram uma 
hipótese para explicar as diferenças entre 
as conceções da Natureza de europeus e de 
nativos americanos. Os povos indígenas 
têm uma abordagem holística e “veem 
nos animais e nos elementos paisagísti-
cos capacidades que um espírito ocidental 
só associa aos seres humanos, como ter 
opiniões, intervir ou dialogar”.

Dada esta afinidade com as outras es-
pécies e com a própria terra, os gestores 
de recursos devem consultar os anciães 
tribais, se quiserem preservar esta ligação 
ancestral com a Natureza. Isto inclui a prá-
tica tradicional de fogos controlados para 
gerir tanto os bisontes como as paisagens. 
“Os bisontes adoram passear nos terrenos 
após as queimadas”, diz Tom McDonald. 
“Eles sentem o cheiro da erva macia que 
sai do chão enegrecido pelas chamas.”

Em termos de conhecimento tradicio-

nal, a prática da ecoqueima é provavel-
mente a que, neste momento, mais tinta 
faz correr, devido aos incêndios dantescos 
que têm devastado o Oeste americano. A 
verdade é que contribui para a limpeza e 
controlo dos habitats da fauna selvagem 
e das florestas, para o reforço da resis-
tência do ambiente ou para o cultivo de 
espécies vegetais úteis, seja para a pro-
dução de cestos seja para a alimentação. 
Sobretudo as ecoqueimadas tradicionais 
contribuem para a redução da intensidade 
dos incêndios. Um estudo recente revela 
que as práticas indígenas nas florestas que 
rodeiam o Jemez Pueblo, no Novo México 
– principalmente pequenas queimadas e 
recolha de madeira em áreas povoadas –, 
abrandam efetivamente a propagação dos 
grandes incêndios.

A tendência para envolver mais os 
povos indígenas na gestão do território 
não se limita à concessão de títulos de 
propriedade. No tempo de Barack Oba-
ma, o governo tinha planeado que o sítio 
de Bears Ears, no Utah, repleto de luga-
res sagrados para os nativos americanos, 
fosse cogerido pelo Ministério do Interior 
[que faz a gestão da maior parte das ter-
ras federais] e por uma coligação de cinco 
tribos. [Uma política contestada pelo seu 
sucessor, Donald Trump, que reduziu em 
85% a área protegida criada por Obama 
a pedido das tribos índias].

Após a nomeação da ameríndia Deb 
Haaland como responsável pela conser-
vação da Natureza e pelas terras fede-
rais, as expectativas são no sentido de os 
programas de cogestão se multiplicarem, 
mesmo que não passem pela devolução 
propriamente dita de terras. Joe Biden 
comprometeu-se a ouvir e a trabalhar 
com as tribos nativas americanas, uma 

vez que defendeu o reforço da proteção 
das terras estatais e, mais importante, 
prometeu colocar 30% do território dos 
Estados Unidos da América sob proteção 
especial até 2030, como parte do seu pro-
grama 30x30.

Administrações conjuntas
Outros países lançaram projetos seme-
lhantes. No Canadá, por exemplo, o go-
verno federal estabeleceu uma parceria 
com a Associação Inuit Qikiqtani para 
administrar conjuntamente a Reserva 
Marinha Nacional de Tallurutiup Imanga e 
a área marinha protegida Tuvaijuittuq, em 
Nunavut, que cobre a maior parte do Norte 
do Canadá. No dialeto indígena, Tuvaijui-
ttuq significa “a última área tomada pelo 
gelo”, e é o local onde o gelo do Ártico é 
mais espesso e se espera que resista melhor 
ao aquecimento global. Poderia, portan-
to, ser um refúgio para ursos-polares e 
focas, além de narvais, morsas e outros 
cetáceos, sem esquecer as algas que vivem 
sob o gelo e são a base da cadeia alimentar 
no Ártico. Além do mais, pode beneficiar 
ainda os caçadores que praticam caça de 
subsistência num mundo com o clima em 
constante mudança.

Também começam a surgir parce-
rias locais. Por iniciativa de dezenas de 
proprietários de terras e de cinco tribos 
wabanaki, o programa First Light visa 
restabelecer o acesso a territórios de 
caça, colheita e rituais, no Maine. Este 
projeto inclui uma ilha de 60 hectares, 
que os colonos europeus monopolizaram e 

...
Um estudo recente revela 
que as práticas indígenas 
nas florestas que rodeiam 
o Jemez Pueblo, no Novo 
México – principalmente 
pequenas queimadas 
e recolha de madeira 
em áreas povoadas –, 
abrandam efetivamente a 
propagação dos grandes 
incêndios
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que a tribo passamaquoddy chama “Pine 
Island”. Em maio passado, o Instituto do 
Espaço Aberto, em Nova Iorque, devol-
veu 63 hectares ao longo do rio Hudson 
à Nação Moicana Stockbridge-Munsee, 
que os integrará numa reserva natural.

Na Califórnia, a tribo esselen, que vivia 
em Big Sur há milhares de anos, foi espo-
liada da sua cultura e da sua terra pelos 
colonizadores espanhóis, que estabele-
ceram missões na região. A organização 
para a Conservação dos Rios Ocidentais, 
com o apoio financeiro da Agência Cali-
forniana dos Recursos Naturais, comprou 
um rancho de 485 hectares coberto de flo-
restas de sequoias e atravessado por um 
rio cristalino, o Little Sur, área de desova 
de trutas-arco-íris, e doou-o ao Serviço 
Florestal dos EUA. Os moradores opu-
seram-se e, no ano passado, o terreno, 
estimado em 4,5 milhões de dólares [3,8 
milhões de euros], foi devolvido aos esse-
lens – 250 anos após ter sido confiscado. 
A tribo protegerá os recursos naturais, 
incluindo a truta-arco-íris, a coruja-
-da-califórnia, o condor-da-califórnia 
(espécie ameaçada), e praticará as suas 
cerimónias tradicionais.

Igualdade racial
Esta vaga no sentido de devolver terras 
aos nativos americanos ou de associá-los 
à respetiva gestão faz parte de um movi-
mento mais geral no sentido da igualdade 
racial. Na comunidade dos nativos ameri-
canos, o fenómeno chama-se #Landback 
[restituição].

Claro que subsistem preocupações 
quanto aos possíveis riscos da gestão tri-
bal. Permitirão a caça em lugares onde 
a tradição a proíbe? As administrações 
tribais poderão ser tentadas a reduzir o 
nível de proteção de terras de elevado 
valor ambiental?

A gestão dos recursos naturais pelos 
salish e kootenai mereceu-lhes os maiores 
elogios. As duas tribos criaram a primeira 
reserva tribal do país, a Área da Natureza 
da Montanha Missionária, onde todos os 
anos reservam 4 mil hectares para que os 
ursos-pardos – um animal a que atribuem 
um estatuto espiritual – se alimentem no 
verão de joaninhas e de traças da espé-
cie Euxoa auxiliaris, que abundam em 
altitude.

É verdade que há casos de tribos que 
exploram de uma forma contestável os 
recursos naturais. Depois de décadas a 
lutar para cancelar o arrendamento de 
petróleo e gás nas áreas de Badger-Two 
Medicine e de Rocky Mountain Front, no 
Montana, foi aprovado um projeto-lei no 
Congresso para permitir que os blackfeet 
[pés-negros] cogerissem a área de Medi-
cinaBadger-Two, que faz parte da Floresta 
Classificada de Lewis e Clark, cujo valor 
enquanto património cultural foi assim 
reconhecido. Conhecedor da área, George 
Wuerthner refere que a Reserva Blackfeet, 
perto de Badger-Two Medicine, está longe 
de ser um modelo, evocando, além de 
numerosas autorizações de exploração 
de petróleo ou de fraturação hidráulica, 
práticas de pastagem excessiva ou de caça 
furtiva, sobretudo de ursos-pardos.

Isto não impede que os defensores da 
devolução das terras aos povos indígenas 
citem um número crescente de estudos 
demonstrativos da eficácia desta gestão. 
Por exemplo, num estudo publicado no 
ano passado pela Universidade da Colum-
bia Britânica concluiu-se que as terras 
administradas por povos indígenas na 
Austrália, Brasil e Canadá abrigam mais 
espécies de vertebrados do que as reservas 
naturais existentes. “Em geral, os mé-
todos dos povos indígenas provaram ser 
muito mais eficazes do que os dos ociden-
tais”, observa Brian O'Donnell, da Funda-
ção Wyss. Se comungarmos da perspetiva 
dos povos indígenas, aprendermos com 
esta e podemos usá-la como modelo para 
futuras políticas ambientais, caminhando 
assim para um mundo melhor.” 

A população inuíte é 

determinante para a proteção dos 

ecossistemas junto do Ártico
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Devolver 
parques 

nacionais  
aos nativos

Alguns membros do movimento 
Landback, defensor da devolução 
de terras aos nativos americanos, 

defendem formas radicais de 
indemnização. Num artigo bastante 

elogiado e recentemente publicado na 
revista THE ATLANTIC, o escritor nativo 
americano David Treuer analisou a 

longa lista de expulsões forçadas e de 
violações de tratados que permitiram 
a criação dos parques nacionais dos 

EUA. Propõe inverter a História e 
entregar a responsabilidade pelos 

35 milhões de hectares de parques 
nacionais a um consórcio de tribos, 

como forma de compensação pelas 
terras de que foram espoliadas.  

Em troca, estas devem  
comprometer-se a cumprir cláusulas 
vinculativas em matéria de proteção 

dos recursos naturais.
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Desde a década de 1960 que 
os ambientalistas sempre de-
fenderam uma solução para 
preservar a biodiversidade: 

proteger as áreas naturais da influência 
humana. No entanto, se analisarmos o 
uso da terra há doze mil anos, parece 
que, mesmo no tempo dos mamutes e 
dos megatérios [mamífero próximo das 
preguiças, mas do tamanho do elefan-
te], apenas um quarto do planeta ficou à 
margem da intervenção humana, contra 
19% hoje. Como algumas destas áreas se 
tornaram pontos fortes da biodiversidade 
[áreas onde a riqueza de espécies vegetais 
endémicas é excecional, mas ameaçada], 
há autores que defendem que a Humani-
dade pode ter ajudado a manter– ou mes-
mo a aumentar – a diversidade de outras 
espécies durante milénios. Estas desco-
bertas sugerem também que muitas das 
práticas tradicionais dos povos indígenas 
desempenharam um papel fundamental 
na preservação da biodiversidade.

Este estudo abala um mito central dos 
círculos de ambientalistas, afirma Danielle 
Wood, engenheira aeroespacial do Institu-
to de Tecnologia de Massachusetts, espe-
cialista em desenvolvimento tecnológico, 
que não esteve envolvida no trabalho em 
causa. Ao propor uma análise de longo 
prazo sobre o impacto do Homem no pla-

é de 19%, apontam os investigadores no 
seu artigo [de abril passado] na revista 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences. Os autores estabeleceram 
associações estatísticas ainda mais sur-
preendentes entre os pontos críticos da 
biodiversidade e a gestão de terras, que 
sugerem que a Humanidade já desempe-
nhou um papel na conservação e até na 
criação destas zonas, incluindo na Ama-
zónia e no Congo.
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Como há  
12 mil anos

Na época dos mamutes, a Humanidade já se tinha espalhado  
por três quartos da superfície da Terra e ajudado a preservar a biodiversidade 

de outras espécies, ou mesmo a fortalecê-la

Science
Washington

D
neta, este trabalho científico revela que não 
são os seres humanos os responsáveis pela 
queda catastrófica da biodiversidade, mas 
sim a sobre-exploração dos recursos. Se 
as suas práticas forem sustentáveis, “não 
é necessário excluir o Homem” para salvar 
as espécies do nosso mundo.

Para compreender como os habitats 
humanos influenciaram a biodiversidade, 
uma equipa multidisciplinar de cientistas 
de várias universidades aperfeiçoou um 
modelo de uso dos solos. O modelo utiliza 
mapas atuais – contendo a localização de 
pastagens, terras aráveis, cidades ou minas 
– aos quais acrescenta dados estatísticos 
sobre a população passada e presente. 
Depois recua no tempo, adicionando 
dados arqueológicos para simular o tipo 
de uso da terra ao longo dos últimos doze 
mil anos. Aos mapas assim obtidos, os 
investigadores sobrepõem dados atuais 
sobre a biodiversidade dos vertebrados, 
espécies ameaçadas e áreas classificadas 
como protegidas.

A equipa chegou à conclusão de que há 
doze mil anos o Homem se tinha espalhado 
por três quartos da superfície da Terra, com 
exceção da Antártida, ocupando vastas 
áreas do que os ecologistas hoje chamam 
terras naturais, intactas ou selvagens. Há 
dez mil anos, as terras virgens represen-
tavam 27% do mundo. Hoje, esse número 

Ambiente

L é x i c o
Renaturalização

Traduzido da palavra norte-americana “rewilding” que apareceu por volta de 1990, este 
termo tem que ver com a ideia de restaurar, num dado espaço, as principais funções 

ecológicas que existiam antes da perturbação do ecossistema pela presença humana, de 
modo a deixar a Natureza evoluir sozinha novamente. Não se trata, portanto, apenas de 
conservar ou reintroduzir espécies. Este conceito de gestão ecológica está a ganhar um 

número crescente de seguidores na Europa, incluindo entre os cientistas.
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Ilustração de François-Nicolas 

Martinet (1760 - 1800) 
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Estes resultados “ilustram a natureza 
falaciosa do conceito de Natureza pura, 
poupada pela mão do Homem”, comenta 
Ruth DeFries, especialista em Sustentabi-
lidade da Universidade de Columbia, que 
não esteve envolvida na investigação. O 
ordenamento do território manteve-se re-
lativamente estável durante grande parte 
destes doze mil anos, mas mudou dras-
ticamente desde 1800 até cerca de 1950. 
Estas mudanças incluem ameaças agora 

do florestas e plantando colheitas, entre 
outras coisas. Mas o artigo “leva a água 
ao moinho das organizações ambientais 
e dos defensores dos Direitos Humanos, 
que defendem que sejam as comunidades 
indígenas a controlar os pontos críticos da 
biodiversidade”, diz Dana Lepofsky, ar-
queóloga e etnoecologista da Universidade 
Simon Fraser. Esta opinião é partilhada por 
Fiore Longo, diretor do Departamento de 
Ecologia da Survival International, ONG de 
defesa dos direitos dos povos indígenas. 
“Este artigo confirma o que temos vindo a 
dizer há anos.” A Natureza selvagem “é um 
mito colonial e racista sem base científica”, 
que tem sido frequentemente usado para 
justificar a espoliação das terras indígenas.

Os antropólogos salientam que nem 
todos os grupos indígenas da História têm 
mantido a biodiversidade. Populações pré-
-históricas provavelmente contribuíram 
para a extinção de animais da megafau-
na, como mamutes e aves corredoras das 
ilhas do Pacífico. Ainda assim, “os povos 
indígenas têm sido muito melhores ad-
ministradores da Natureza do que todos 
nós”, conclui Eric Dinerstein, biólogo de 
conservação da Resolve, organização sem 
fins lucrativos sediada em Washington, de-
fensora do desenvolvimento sustentável. “A 
coisa mais importante que podemos fazer 
é dar-lhes poder e meios para preservarem 
as suas terras ancestrais.” 

familiares, como a agricultura intensiva, a 
urbanização, a mineração em larga escala 
e a desflorestação.

Estas descobertas não surpreendem os 
antropólogos ou arqueólogos, que sabem 
que o Homem tem vindo a modificar pai-
sagens naturais há milénios – queiman-

 Entretanto,  
20 mil léguas abaixo  

da superfície  
do mar...

Os projetos de recuperação não se limitam aos 
ecossistemas terrestres. O ambiente oceânico também tem 

sido afetado, muito embora “o mundo subaquático esteja 
atrasado relativamente aos seus congéneres terrestres”, 
como escreveu Helen Scales no GUARDIAN a 4 de julho. 

Como raros exemplos de programas de devolução à 
Natureza de espécies criadas em cativeiro, a bióloga 

marinha refere o esturjão, bem como as ostras gigantes 
australianas dos recifes de coral das Fiji. Nas ilhas Raja 

Ampat, na Indonésia, está a ser programada a reintrodução 
dos tubarões-zebra Stegostoma tigrinum, um dos 

exemplos deste tipo de peixes cartilaginosos. 
Nos Países Baixos, estuda-se a reintrodução da raia-
-manteiga, mas a dificuldade da sua reprodução em 

cativeiro e o lento desenvolvimento do animal continuam 
a ser obstáculos. O que têm estas espécies em comum? 

São vítimas de sobrepesca. Isto ilustra as dificuldades 
associadas aos resgates marinhos, salienta a bióloga: “As 

espécies escolhidas para os programas de reintrodução 
em terra já não são escolhidas por causa da sua pele ou da 
sua carne”, sublinha a bióloga. “No entanto, nos oceanos 

continua a caça intensiva de animais selvagens.” 
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Para Nathaniel Rich, aquilo a 
que as pessoas chamam mun-
do natural já não existe, se é 
que alguma vez existiu. Como 

escreve no seu novo livro, Second Nature: 
Scenes from a World Remade (“Segunda 
Natureza: Cenas de Um Mundo Refeito”, 
não traduzido em Portugal), “quase não 
há na Terra pedras, folhas ou ar que não 
tenham sido tocados pelo Homem”. 

Os oceanos estão a aquecer e milhares 
de espécies – algumas ainda desconhe-
cidas – estão a desaparecer. Mesmo no 
nosso sangue, encontramos níveis noci-
vos de ácido perfluorooctanoico (PFOA), 
composto sintético difícil de decompor 
e nocivo à saúde. Como reparar os males 
infligidos ao planeta e a nós próprios?

“Não se trata de desfazer o que está 
feito”, afirma Rich. Claro que temos de 
tentar fazer do mundo um lugar melhor. 
Mas que tipo de mundo queremos criar? 
Esta é a grande questão.

A Humanidade enfrenta um proble-
ma sem precedentes: triunfámos sobre 
o mundo natural – que outrora inspirou 
terror profundo – de uma forma magistral. 
Agora que está a desaparecer, gostaríamos 
que voltasse e recuperasse o seu lugar. À 
medida que as alterações climáticas nos 
acenam com a fatura daquilo que perde-
mos, um número crescente de especialistas 
em questões ambientais começa a redes-
cobrir o discurso de escritores naturalistas 
como Alexander von Humboldt, nos sécu-
los XVIII e XIX, referindo ser impossível 
não tocar na Natureza pela simples razão 
de que fazemos parte dela.

O livro Second Nature começa com a 
descrição de uma quinta na Virgínia Oci-
dental, onde “poluentes químicos de du-
ração quase eterna” foram lançados num 
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O velho fantasma 
do mundo natural 

O Homem transformou drasticamente o ambiente e continua a fazê-lo. 
Temos, portanto, de repensar a nossa relação com a Natureza e com o mundo 

selvagem, se quisermos viver num planeta melhor

Grist (excertos)
Seattle

P
riacho pela DuPont, uma das empresas 
mais poderosas da indústria química. A 
ingestão dessa água transformou uma 
manada pacífica de vacas numa horda de 
bovinos assassinos com dentes enegreci-
dos, focinhos a sangrar e olhos cintilantes 
de um azul químico.

O livro desdobra-se em malabarismos 
narrativos: um cientista tenta perceber 
por que motivo as estrelas-do-mar na 
costa do Pacífico começam subitamente 
a arrancar os seus próprios braços; um 
estudante torna-se obcecado com a ideia 
de ressuscitar o pombo migratório, espécie 
entretanto extinta; um coelho emite um 
brilho verde quando colocado sob uma 
fonte de luz negra.

Nathaniel Rich não começou a escrever 
este livro com a intenção de assustar as 
pessoas, mas considera importante medir 
a estranheza do nosso tempo. “Vivemos no 
meio de coisas grotescas que nós próprios 
criámos”, explica. “Vemos estes horrores 
continuarem e estamos a tentar não o fazer. 
Porque fazemos isto e como poderíamos 
fazer outra coisa?”

O livro Second Nature revela uma rea-
lidade particularmente preocupante. Cada 
capítulo marca um momento de contacto 
entre a Natureza – qualquer que seja a sua 
definição – e a vontade humana de agir 
sobre ela.

Do livro fica uma ideia, tal como os 
detritos encalhados nas praias desoladas 
do nosso planeta devastado: mudámos ir-
remediavelmente o mundo natural. Vamos 
mudá-lo de novo. E isso não é necessa-
riamente uma coisa má.

Rich não é o único autor a questionar 
o que significa adaptar-se – realmente – a 
um mundo em mudança. Elizabeth Kol-
bert, jornalista da New Yorker e vencedora 
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Não é a Natureza existente – ou 
aquela que acreditamos que 
existe – que precisa de ser tratada. 
Temos de começar por olhar para 
um planeta mudado e refletir. 
Não se trata tanto de controlar 
a Natureza, mas de controlar o 
próprio controlo da Natureza

...

de um Pulitzer pelo livro Sexta Extinção. 
Como o Homem Destrói a Vida (não edita-
do em português) acaba de publicar Under 
a White Sky. Tal como Second Nature, 
este livro é uma sucessão de instantâneos 
que mostra como as pessoas reinventam o 
nosso planeta para salvar animais, a espé-
cie humana e até a pureza da atmosfera.

Kolbert escreveu este livro porque está 
fascinada com a ideia de agir perante as 
alterações climáticas, de imaginar inter-
venções humanas capazes de contrariar os 
efeitos de intervenções anteriores. “Não 
é a Natureza existente – ou aquela que 
acreditamos que existe – que precisa de 
ser tratada. Temos de começar por olhar 
para um planeta mudado e refletir. Não se 
trata tanto de controlar a Natureza, mas de 
controlar o próprio controlo da Natureza.”

Na Austrália, escreve Kolbert, há cien-
tistas a tentarem criar um novo supercoral, 
capaz de sobreviver em águas quentes e 
ácidas. Em Massachusetts, investigadores 
de Harvard estão a perguntar-se como 
devolver parte da luz que nos chega do 
Sol. “Já temos uma influência tão grande 
[no ambiente] que não fazer nada equivale 
a intervir.”

O próximo livro da jornalista Emma 
Marris vai na mesma direção. Em Wild 
Souls: Freedom and Flourishing in the 
Non-Human World (“Almas Selvagens: 
Liberdade e Desenvolvimento no Mundo 
Não Humano”, não editado em português) 
faz a seguinte pergunta: ainda há animais 
verdadeiramente selvagens? Emma Marris 
e Nathaniel Rich escrevem sobre o movi-
mento Extinção que procura ressuscitar 
espécies extintas, como o mamute ou a 
tartaruga itinerante. A ideia é fascinante, 
mas trazer espécies extintas de volta levan-
ta problemas éticos, explica Marris. Como 
protegê-las? Como mantê-las selvagens e 
dar-lhes condições de desenvolvimento? 
Ou seja, “quem não quiser ter qualquer 
responsabilidade em relação à tartaruga 
itinerante, o melhor é não a ressuscitar”.

Não é por acaso que os maiores autores 
de ecologia do século XXI chegam mais ou 
menos à mesma conclusão: não é possível 
regressar ao mundo anterior. 



36 SETEMBRO 2021 - N.º 307

E

FOTO: GETTY IMAGES

Muitos desconhecem até que 
ponto os animais nos estão 
próximos e nos observam mais 
frequentemente do que nós a 

eles. O que se sabe, com algum rigor, é 
a distância a partir da qual gostaríamos 
de tê-los: 11 quilómetros. Este é um dos 
resultados de um estudo realizado pela 
especialista em comportamento animal, 
Marta Jermaczek-Sitak, sobre a distância 
tida como ideal a manter entre a casa e 
os bichos. Com 11 quilómetros, o castor 
revelou-se aquele que toleramos ter mais 
perto, seguido do bisonte (16 km), do lobo 
(31 km), do urso (41 km) e, finalmente, 
da víbora (52 km). Se, com estes raios, 
traçássemos circunferências em torno das 
áreas residenciais na Polónia, os animais 
selvagens deixariam de ter espaço no país.

“Estas respostas revelam um desco-
nhecimento da Natureza”, comenta Marta 
Jermaczek-Sitak. “Os castores deslocam-
-se pouco e não ameaçam ninguém, nem 
mesmo num raio de centenas de metros. 
Já os lobos podem percorrer dezenas de 
quilómetros numa noite.”

Ao contrário da resposta inicial, os 
entrevistados disseram que gostariam de 
deixar um quinto do território nacional 
sem a intervenção humana e, na sua maio-
ria, associaram uma conotação positiva ao 
termo “selvagem”, quando relacionado 
com florestas ou zonas húmidas. Além 
disso, veem na Natureza uma fonte de 
benefícios para a saúde e um indutor de 
experiências espirituais, quando não de 
orgulho patriótico.

“Na aldeia onde vivo, no Oeste da 
Polónia, muitas casas são construídas à 
beira da floresta, mas, ao mesmo tempo, 
assistimos ao aparecimento da biofobia”, 

floresta, encorajamos os animais a virem 
servir-se. Os restos de comida em redor 
das casas também são vistos pelos bichos 
como convites a uma refeição”, acrescenta 
a investigadora.

Não há soluções universais, mas há as 
que são adaptadas às realidades locais. Na 
Roménia e na Eslováquia, a instalação de 
caixotes do lixo fechados pôs fim a visitas 
indesejadas às aldeias. Na República Checa, 
a utilização de cães de guarda reduziu os 
níveis de stresse dos ovinos, as perdas de 
animais e as queixas dos criadores.

Um segundo aspeto tem que ver com 
as expectativas irrealistas que complicam 
a relação com a vida selvagem. A socióloga 
Dorota Rancew-Sikora explica que divi-
dimos os bichos em animais de estimação, 
que vivem segundo padrões humanos, em 
animais utilitários neutros e em animais 
selvagens. Esta última categoria também 
abrange animais que não correspondem 
às nossas expectativas e que se tornam 
problemáticos, como os cães agressivos 
ou os gatos vadios.

“Um cão criado para se adaptar às 
normas sociais pode ser tratado como um 
membro do nosso mundo. Por outro lado, 
aranhas domésticas ou peixes são incapazes 
de satisfazer esta condição e, portanto, são 
mantidos à distância. No fim da cadeia, está 
a Natureza selvagem, que consiste em seres 
considerados impróprios para as nossas 
casas. Nesta esfera, estamos expostos ao 
desconforto, às vezes à ansiedade e à dor, 
porque podemos tropeçar, ser arranhados 
ou mordidos”, explica a socióloga.

Aprendizagem necessária
Para os ecologistas, trata-se de um 

desafio de comunicação. O mundo sel-
vagem deve sobreviver na sua forma 
“desumana e impessoal”, mas, para as 
associações de proteção ambiental, esta 
causa é mais difícil de defender do que 
o bem-estar animal, muitas vezes ence-
nado nos meios de comunicação através 
de um indivíduo concreto adornado com 
atributos “humanos”.

“O mundo selvagem é frio, áspero e 
peludo”, diz Marta Jermaczek-Sitak, mas 
nós “trancamo-nos no artificial e no calor, 
entre objetos que escolhemos. Penso que 
estamos a afastar-nos cada vez mais de 
todas as outras formas de vida, não apenas 
de ursos, mosquitos ou sapos, mas também 
de outras pessoas. Até começamos a ficar 
perturbados pelo seu cheiro”.

Na Polónia, os animais selvagens ra-
ramente representam uma ameaça para 
os seres humanos. No entanto, são assus-
tadores, e o mais assustador não é o lobo, 
o urso ou mesmo a Vipera berus [a única 
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Mundo selvagem, 
lá longe

Se a pandemia veio reforçar as aspirações de muitos  
no sentido de viver mais perto da Natureza, a representação  

que fazemos do ambiente é muitas vezes errada

Tygodnik Powszechny
Cracóvia

M
afirma Marta Jermaczek-Sitak. “Verifi-
camos isso especialmente em fóruns de 
jardinagem, cujos participantes querem 
viver rodeados de vegetação, mas cujas 
principais questões se prendem com a luta 
contra as pragas.”

Sonhamos em deixar a cidade para 
criar os nossos filhos o mais próximo pos-
sível da Natureza, no entanto rejeitamo-la 
energicamente. Porquê?

Desde logo porque o tempo entre o 
êxodo rural e o desejo de regresso à Na-
tureza nos fez esquecer do que esta efe-
tivamente significa. Investigadores da 
Universidade de Cambridge verificaram 
que crianças britânicas de 8 anos reconhe-
cem mais facilmente um Pokémon do que 
espécies comuns de plantas e de animais.

Segundo a ONU, a população urbana 
está a crescer ao ritmo de 160 mil pessoas 
por dia. Isto dá uma ideia da distância que 
temos da Natureza. “Selvagem é um termo 
abusivo, pois aquilo a que o associamos 
existe sobretudo na nossa imaginação”, diz 
o biólogo Piotr Tryjanowski. “Na realidade, 
a nossa relação com os animais situa-se 
entre dois extremos: o desejo de abraçá-los 
e o desejo de dar-lhes um tiro, um e outro 
causados por falta de conhecimento.”

Isto não acontece só com os habitan-
tes das cidades. É no campo que a relação 
com o lobo desperta emoções mais for-
tes. Por um lado, algumas organizações 
ambientais descrevem-nos como quase 
vegetarianos, por outro os agricultores 
revelam relutância em investir em cercas 
e em cães de guarda que protegeriam as 
quintas dos ataques de animais selvagens. 
“Muitos agricultores gostariam de cul-
tivar cada metro quadrado de terra. Se 
plantarmos beterrabas ou milho junto da 

Ambiente
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espécie de serpente venenosa existente 
no país], mas o pequeno carrapato que 
se tornou o anti-herói das campanhas 
de prevenção contra patologias como a 
doença de Lyme. Nos últimos anos, a sua 
população aumentou significativamen-
te e, em determinadas alturas do ano, a 
proporção de carrapatos que transportam 
agentes patogénicos pode afetar grande 
parte da população humana.

É caso para perguntar onde termina a 
cautela e começa o medo generalizado e 
irracional, como observa Marta Jermac-
zek-Sitak em alguns pais de crianças que 
participam nas suas aulas. “Antes de os 
filhos poderem brincar nos campos, os pais 
pulverizam-nos com repelentes, equi-
pam-nos com dispositivos ultrassónicos, 
vestem-nos como se fossem para a guerra. 
Isso deixa-lhes pouco espaço para desco-

brirem as ameaças por si próprios.”
Vista como um exemplo, a Finlândia 

começa nas creches a aprendizagem da 
coabitação com a Natureza. Vestidas contra 
a chuva e o frio, as crianças podem pas-
sar horas ao ar livre, relativamente inde-
pendentes, e assim estabelecer a própria 
ligação com o meio natural.

Muitas vezes, projetamos o nosso pró-
prio medo do mundo selvagem nas nos-
sas crianças. “Korczak [famoso pedagogo 
polaco da primeira metade do século XX] 
encorajou a aceitação do facto de que as 
crianças podem passar por experiências 
desagradáveis ou mesmo morrer. Ob-
viamente, trata-se de uma abordagem 
radical, mas, sem expor as crianças ao 
perigo, é possível dar-lhes a oportuni-
dade de experimentarem as coisas por si 
próprias. Na Polónia, as mortes causadas 
pelo mundo selvagem são extremamen-
te raras, mas a morte é omnipresente na 
Natureza, algo que tendemos a negar”, 
defende Dorota Rancew-Sikora.

Há poucas décadas as pessoas podiam 
viver debaixo do mesmo teto que os ani-
mais. Hoje, em muitas aldeias, já não há 
uma galinha. As casas foram embelezadas, 
os habitantes garantem que não há a menor 
sujidade por entre os paralelepípedos e os 
relvados são cortados todos os sábados. 
Este desenvolvimento tinha-se verificado 
nos países ocidentais no século anterior. 
No que diz respeito à industrialização, às 
monoculturas, à pecuária intensiva e às 
aldeias habitadas por pessoas das cidades, 
os economistas falam em desenvolvimen-
to e progresso, mas os biólogos falam em 
extinção em massa.

Uma das consequências das transfor-
mações dos ecossistemas é a migração de 
animais para os limites das cidades. “Já 
não são os ataques de animais selvagens a 
animais das quintas, mas os acidentes nas 
estradas que estão a tornar-se a principal 
preocupação. Só em Poznan [grande cidade 
no Ocidente da Polónia], em 2019, houve 
várias centenas de casos de colisões entre 
carros e javalis”, diz Piotr Tryjanowski. 
“O outro problema são as zoonoses, isto 
é, as doenças que podem ser transmiti-
das pelos animais. Os seres selvagens são 
reservatórios de agentes patogénicos e de 
parasitas. Mesmo quando não mordem, 
basta-lhes deixar as fezes. É a primeira de 
uma longa lista de ameaças que resultam 
menos da Natureza e mais das mudanças 
introduzidas pelo Homem.” 

Na Finlândia, começa nas 
creches a aprendizagem 
da coabitação com a 
Natureza. Vestidas para a 
chuva e frio, as crianças 
podem passar horas ao 
ar livre, relativamente 
independentes, e assim 
estabelecer a própria 
ligação com o meio 
natural

Ilustração de François-Nicolas 
Martinet (1760 - 1800) 
FOTO GETTY IMAGES
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“Até agora, temos sido simpá-
ticos”, dispara Alain Coudray, 
agitando os seus três enormes 
anéis de caveiras. O homem 

de preto, crânio liso e tatuagens que vão 
até ao pescoço, não é um roqueiro, é um 
pescador – pelo menos, assim foi, durante 
28 anos. Hoje, está reformado e preside 
o comité departamental das Pescas de 
Côtes-d'Armor.

Há algumas semanas, Alain Coudray 
escreveu uma carta a Emmanuel Macron. 
“O copo transbordou, os pescadores foram 
traídos”, critica, avisando: “Vamos usar 
todos os meios que temos ao nosso alcance 
para parar este projeto.”

O projeto em questão é um enorme 
parque eólico na vasta baía [de Saint-
-Brieuc] e produz mais ondas do que 
as marés, ainda que fortes, no Canal da 
Mancha. Alain Coudray especifica que está 
apenas a considerar meios “legais”. Só que 
faz os mesmos cálculos do que Nelson, 
em Trafalgar. “Temos 300 barcos e 800 
pescadores.” O suficiente para travar os 
trabalhos na baía.

Depois, o imponente pescador, em 
frente à bandeira preta e branca da  
Bretanha que está pendurada no topo, 
atrás da sua cadeira de escritório, lem-
bra que a baía de Saint-Brieuc é uma 
zona natural reconhecida, rica em pei-
xes, aves e marisco, e que o vento quase  
não sopra lá. “Contudo, planearam  
implantar 62 turbinas eólicas, todas com 
214 metros de altura, visíveis da costa. 
Sem nós!”

FRANÇA

A energia eólica  
já não faz sonhar
Embora tenha uma das linhas costeiras mais extensas da Europa, não 
encomendou um único parque eólico offshore. O governo francês pode anunciar 
números ambiciosos para as energias renováveis, mas, em alguns lugares, está a 
encontrar uma forte resistência

Cicero Berlim
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A
Queixas e petições
Paris não tinha prometido associar os ma-
rinheiros-pescadores ao projeto, quando o 
adjudicou ao grupo espanhol Iberdrola? “A 
verdade é que não temos voto na matéria. 
Os dados estão lançados há muito tempo.” 
De facto, em 2011, o governo lançou um 
ambicioso programa de parques eólicos 
offshore para recuperar o atraso verificado 
em relação à Grã-Bretanha e à Alemanha. 
Nove parques eólicos offshore gigantes de-
verão produzir 2,4 giga watts até 2023. Só 
que, por enquanto, nenhum está ainda no 
ativo. Por todo o lado, as queixas, as peti-
ções e os recursos florescem, opondo-se 
à destruição dos ecossistemas e a outros 
atentados ao ambiente, nomeadamente 
os visuais.

No porto de Saint-Quay-Portrieux, 
onde o ar cheira a iodo e os cabos tilintam 
nos mastros, o Fury Breizh acaba de atra-
car. O seu capitão, Jonathan Thomas, não 
tem muito tempo. Descarrega as coquilles 
Saint-Jacques (vieiras) na parte de trás do 
barco. A pesca das Saint-Jacques é objeto 
de uma regulamentação estrita, aqui na 
baía, para se preservar as populações. “Só 
nos é permitido pescá-las duas vezes por 
semana – durante três quartos de hora”, 
explica o Capt’ain Jo. “E o tamanho das 
aberturas nas dragas metálicas acaba de ser 
aumentado, pelo que apanhamos menos 
conchas jovens.”

As vieiras não permanecem no porto 
por muito tempo. Ao final da tarde, a mu-
lher de Jonathan, Aurélie, vende as vieiras, 
recém-apanhadas no centro da cidade, na 

rua, por causa da Co-
vid. Por isso, Jo tem de 
atá-las. “Mais do que 
uma”, diz. “O meu 
barco tem um ano, 

custou-me os olhos da cara. Se o parque 
eólico avançar, só temos de fazer as malas, 
porque poderemos dizer adeus às vieiras, 
aos caranguejos, às lulas, aos salmonetes. 
Teremos de fazer 100 quilómetros para o 
Sul da Bretanha para ir pescar. E não vamos 
deixar que isso aconteça.”

A Iberdrola responde que o parque 
eólico de Saint-Brieuc fornecerá eletrici-
dade a 835 mil casas, ou seja, a um quarto 
da Bretanha. Os 30 quilómetros de cabos 
elétricos foram, na sua maioria, enterrados 
no fundo do mar para poupar as áreas de 
alimentação e de reprodução. No interesse 
dos pescadores, foram feitos grandes es-
forços para se reduzir a poluição sonora 
gerada pelo estaleiro de construção.

O argumento faz rir Alain Coudray: “A 
Iberdrola afirma que as perfurações subma-
rinas não fazem mais barulho que um jet ski. 
Mas quando um jet-ski passa, o barulho 
dura apenas alguns segundos – neste caso, 

O parque eólico 
de Saint-Brieuc 
fornecerá 
eletricidade a 
835 mil casas
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o trabalho vai durar três anos. O peixe e o 
marisco já terão desaparecido há muito.”

Resistência organizada
Os pescadores do Norte da Bretanha não são 
os únicos que se opõem aos parques offshore. 
A resistência está a ser igualmente organi-
zada em Dunquerque, Belle-Île, Oléron e 
Tréport. Os parques eólicos terrestres são, 
também eles, cada vez mais contestados, e os 
novos projetos estão agora em dificuldades 
para arrancar, o que mostra que as diferentes 
frentes se sobrepõem largamente em ma-
téria de política ambiental. Ambientalistas 
e pescadores, que têm muitas vezes uma 
visão divergente quanto à proteção da fauna 
e flora marítimas, estão agora a encabeçar 
uma causa comum contra a energia eólica, 
uma energia que, no entanto, é renovável; 
os Verdes estão divididos.

Enquanto faz tudo o que pode para se 
mostrar pioneiro das energias renováveis no 
período que antecede às eleições presiden-
ciais de 2022, Macron enfrenta localmente 
uma oposição frontal. Apenas três parques 
eólicos offshore estão a ser construídos, os 
de Courseulles, Fécamp e Saint-Nazaire, e 

a sua data de entrada em funcionamento 
ainda não está prevista.

Em 2020, o próprio Macron teve de re-
conhecer que “o consenso sobre a energia 
eólica está claramente a enfraquecer [em 
França]”. A federação industrial do setor, 
a France Énergie Éolienne (FEE), disse es-
tar “desapontada” com este governo que 
tinha prometido que as energias reno-
váveis seriam responsáveis por 40% da 
produção nacional de eletricidade até ao  
final da década em curso. Um número ainda 
muito longe de ser atingido em França.

A energia nuclear fornece atualmente 
quase três quartos da produção nacional. 
A longo prazo, deverá representar apenas 
60% do cabaz energético. Contudo, a von-
tade política necessária não se concretizou.

Nem ecológica nem económica
Há que dizer que o parque nuclear francês, 
amortizado há muito tempo, produz uma 
eletricidade barata, a [aproximadamente] 
50 euros o megawatt-hora. Para os parques 
eólicos offshore de Saint-Brieuc, o governo 
teve de propor um preço de compra ga-
rantido de 155 euros por megawatt-hora 

 Para os parques eólicos 
offshore de Saint-Brieuc, o 
governo teve de propor um 
preço de compra garantido 

de 155 euros por megawatt-
hora para seduzir operadores 
como a Iberdrola. Por outras 
palavras: enquanto a França 

depender da energia nuclear, 
os seus parques eólicos nunca 

serão competitivos

para seduzir operadores como a Iberdrola. 
Por outras palavras: enquanto a França de-
pender da energia nuclear, os seus parques 
eólicos nunca serão competitivos.

Katherine Pujol, da associação local 
Gardez les Caps [Guardem os cabos], cal-
culou que o Estado teria de pagar 4,7 mil 
milhões de euros à Iberdrola durante os 
próximos 20 anos, de modo a garantir este 
generoso preço de compra, entre outras 
coisas. “É um escândalo”, dizem os am-
bientalistas. “Na verdade, a energia eólica 
não é nem ecológica nem económica.” Um 
argumento que pode ser encontrado de um 
extremo a outro de França.

Katherine Pujol e os pescadores de Sain-
t-Brieuc defendem uma solução alternativa: 
uma central elétrica de ondas, que produziria 
eletricidade na baía, de acordo com o princí-
pio de Arquimedes, apesar da amplitude da 
maré baixa. Alain Coudray também apoia esta 
tecnologia, chamada “Hace” e desenvolvida 
pelo empresário Jean-Luc Stanek: “Preserva 
a biosfera marinha, é neutra em emissões e, 
a 20 euros por megawatt-hora, é sete vezes 
menos cara do que a energia eólica. Sei, so-
bretudo, sobre redes de pesca, mas também 
consigo perceber que esta tecnologia faz sen-
tido. Espero que Macron se envolva nisto.”

O problema é que o governo insiste no 
seu parque eólico, como a ministra do Am-
biente, Barbara Pompili, acaba de salientar. 
Os trabalhos começaram no dia 3 de maio, na 
baía. A partida de várias dezenas de barcos 
de pesca em direção ao local não alterou 
nada. Em Saint-Brieuc, um segurança foi 
empurrado para a água durante uma ma-
nifestação, e desconhecidos atiraram um 
cocktail molotov a um local de armazena-
mento de canos destinados ao estaleiro.

Há tensão no ar. Alain Coudray exala 
um suspiro profundo. Ele não gosta deste 
tipo de conflito. “Mas veremos quem é o 
mais forte”, confia o chefe dos pescadores, 
massajando as caveiras prateadas que lhe 
enfeitam os dedos. 
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CLIMA
ALERTA VERMELHO

 No seu último relatório, o Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (IPPC) emite um aviso severo sobre o estado do nosso planeta. 

Sem ação, o aquecimento pode atingir os 3° C e os fenómenos meteorológicos 
extremos podem continuar a intensificar-se. “Este é um alerta vermelho para 

a Humanidade. Se unirmos agora as nossas forças, podemos evitar uma 
catástrofe climática. Mas, como o relatório deixa claro, não há tempo a perder 

e não há desculpas a dar.” Foi este o apelo do secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres. Trinta anos após a publicação do primeiro relatório, a 
Imprensa internacional tem os olhos postos na primeira parte do sexto relatório 
– os outros dois deverão ser publicados em fevereiro e março próximos, e está 

previsto um relatório de síntese para o outono de 2022.
O WASHINGTON POST descreve as consequências para os seres humanos e a 

Natureza como “profundas”, enquanto o THE GUARDIAN em Londres lhe chama 
“o aviso mais severo jamais emitido pelo IPCC” e o ministro do Ambiente alemão 

adverte que o planeta está “em perigo mortal”, no DIE ZEIT... A saúde do nosso 
planeta está, sem surpresa, pior do que o estabelecido em relatórios anteriores.

Com base numa análise de 14 mil estudos científicos, os autores confirmam 
primeiro a sua estimativa para 2018: o aquecimento global da temperatura de 1,5° 

C acima dos níveis pré-industriais será atingido o mais tardar até 2040. Este limiar 
poderá ser ultrapassado mais cedo se as nossas emissões de gases com efeito de 

estufa – CO2 e metano em particular – não forem reduzidas.
 “Mesmo no cenário mais ambicioso, em que as nossas emissões de CO2 são 
reduzidas para metade até 2030, é muito provável que ultrapassemos 1,5° C de 

aquecimento em algum momento deste século”, disse Sonia Seneviratne, uma das 
coautoras do relatório, ao LE TEMPS. 

Face a esta avaliação pessimista, a Imprensa internacional e os cientistas estão 
a tentar realçar a possibilidade de limitar os danos, três meses antes da COP26, 
que deverá ter lugar em Glasgow. É o caso de Kate Marvel, do Instituto Goddard 
de Estudos Espaciais da Nasa, que apela no Twitter para a mobilização tanto de 

políticos como de cidadãos: “Como cientista climático, gostaria que se soubesse 
uma coisa: não tenho esperança. Eu tenho algo melhor: a certeza. Podemos 

absolutamente evitar o pior e construir um mundo melhor no processo.”

POLUIÇÃO
TARTARUGAS USAM TRUQUE  
PARA SOBREVIVER
Os investigadores encontraram fragmentos 
plásticos nos intestinos de várias espécies de 
tartarugas em alto-mar. Uma consequência 
dramática de uma “armadilha evolutiva”  
que está a apertar sobre as tartarugas marinhas 
jovens, alerta o THE GUARDIAN.
Um estudo realizado em 2020 pela agência 
científica do governo australiano (CSIRO) revelou 
que tartarugas de pelo menos 80 espécies 
diferentes estão a morrer após a ingestão de 
plástico. Agora, num estudo publicado a 2 de 
agosto na revista FRONTIERS IN MARINE SCIENCE,  
os investigadores revelaram que espécimes  
de todas as espécies estudadas – com exceção  
das tartarugas-de-pente, das quais apenas  
sete indivíduos podiam ser examinados  
– tinham fragmentos de plástico no seu trato 
gastrointestinal.
A quantidade de plástico ingerida varia consoante 
a proveniência das tartarugas, sendo alcançados 
recordes no oceano Pacífico: 83% das tartarugas-
verdes do Pacífico tinham plástico no seu sistema 
digestivo, em comparação com 9% dos espécimes 
da mesma espécie no oceano Índico. 
Segundo uma das coautoras do estudo, Emily 
Duncan, médica do Centro de Ecologia e 
Conservação no Campus de Penryn em Exeter, 
Cornualha, as tartarugas evoluíram para prosperar 
no mar alto, onde os predadores são mais 
escassos. Vários estudos já tinham demonstrado 
a existência de uma “armadilha olfativa”, com 
as tartarugas a serem atraídas pelo cheiro do 
plástico. A partir de agora, os cientistas falam 
de uma “armadilha evolutiva”: “De acordo com 
os resultados do nosso estudo, parece que esta 
evolução do seu comportamento as leva de facto 
a cair numa armadilha, uma vez que as conduz 
para áreas altamente poluídas, tais como a grande 
mancha de resíduos do Pacífico.
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ENERGIA
MINAS FORNECEM ÁGUA QUENTE 

 Mais de 1 500 casas no Nordeste de Inglaterra devem ser 
aquecidas em breve por água quente proveniente de antigas 

minas de carvão inundadas, revela o THE GUARDIAN. Uma fonte 
de energia limpa que dará às minas, que mantêm uma forte 

ligação aos habitantes, um novo propósito.
Trinta anos após o seu encerramento, as minas de carvão 

da Seaham vão voltar a funcionar. “Elas alimentaram com 
sucesso a Revolução Industrial, e agora vão fazer parte da 
revolução verde”, disse ao jornal Chris Myers, responsável 

pelo desenvolvimento do Condado de Durham. As três minas 
“empregavam milhares de mineiros, que viviam com as 

suas famílias nos terraços de tijolo vermelho com vista para 
o mar”, relata o diário londrino. As autoridades locais estão 

agora interessadas na água das galerias, a um quilómetro de 
profundidade. Uma formidável fonte de energia a explorar.  

“A ideia é simples”, diz o THE GUARDIAN, e a tecnologia já existe.
O primeiro beneficiário do projeto é “uma cidade-jardim com 1 
500 casas, uma escola primária e lojas”, cujas primeiras pedras 

deverão ser colocadas este verão. “O processo seria praticamente 
livre de carbono e forneceria uma fonte de calor estável, fiável e 

barata para casas e empresas”, diz o jornal londrino. 
Para a Coal Authority, que é responsável pelas 23 mil minas 

desativadas do Reino Unido, o potencial de energia geotérmica 
é “imenso”. “Segundo ela, 25% dos britânicos vivem acima de 
antigas minas de carvão, e a reabilitação destes depósitos de 

carvão para assegurar um futuro neutro em termos de carbono 
através da energia geotérmica poderia revolucionar o setor 

energético e as antigas cidades mineiras.”

NATUREZA
SIM, OS URSOS USAM OBJETOS
Há muito que a história era falada, mesmo 
entre os cientistas. Agora, um estudo 
canadiano parece, finalmente, confirmar 
a lenda: os ursos usam pedras para caçar 
morsas, provando-se a capacidade deste 
animal para utilizar objetos.
Em 1865, o explorador norte-americano 
Charles Francis Hall (1821-1871) relatou 
no seu livro Arctic Researches. Life Among 
the Eskimos, uma curiosa cena que lhe 
foi contada pelos Inuit da Ilha Baffin 
(Canadá): “O urso sobe o penhasco e atira 
uma grande rocha à cabeça do animal, 
calculando a distância e curva com uma 
precisão espantosa – e assim esmaga o 
crânio espesso e à prova de bala.”
Há muito relegadas para o estatuto 
de mito, estas versões estão agora a 
ser confirmadas por investigadores 
canadianos, diz a revista SMITHSONIAN 

MAGAZINE.
Num artigo publicado em junho na revista 
científica ARCTIC, o biólogo da Universidade 
de Alberta Ian Stirling e a sua equipa 
concluem que, embora o fenómeno seja 
raro, “os ursos-polares podem por vezes 
utilizar ferramentas para caçar morsas [...] 
devido ao grande tamanho desta espécie, 
à dificuldade de disparar e às armas 
potencialmente letais que possui [as suas 
duas presas]”.
O estudo cita o exemplo de um urso-polar 
macho de 5 anos chamado GoGo, que 
utilizava objetos como ferramentas para 
obter alimentos num jardim zoológico 
japonês. O urso usou paus – chegou 
mesmo a atirar um pneu grande – para 
recuperar alimentos de locais inacessíveis. 
“A questão é que um urso é capaz de olhar 
para uma situação, imaginá-la em três 
dimensões, e depois descobrir o que pode 
fazer para ter sucesso no que se propõe a 
fazer”, disse Ian Stirling à CBC, do Canadá.

FOTOS:  GETTYIMAGES





Nenhum animal 
fica para trás

A PROTEÇÃO DA VIDA SELVAGEM TORNOU-SE UMA 
PRIORIDADE NO QUÉNIA. ALÉM DO COMBATE AOS 
CAÇADORES FURTIVOS, AS AUTORIDADES DO PAÍS 
DECIDIRAM COMEÇAR A CONTAR, NO TERRENO, 

TODOS OS ANIMAIS EXISTENTES NO TERRITÓRIO – PARA 
CONHECÊ-LOS E PROTEGÊ-LOS MELHOR

 Fotos de TONY KARUMBA/AFP/Getty Images
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D
Décadas de caçadas furtivas e desenfreadas, 
expansão dos aglomerados populacionais 
e, por fim, as consequências das alterações 
climáticas. Com tudo isto têm sofrido os 
animais selvagens em África, sobretudo 
no Quénia. Agora chegou a hora de tentar 
inverter a situação e de preservar, o máximo 
possível, aquilo que ainda existe. Para isso, 
é necessário conhecer melhor a população 
de animais selvagens que vive no território, 
os seus hábitos e as principais ameaças que 
estes podem sofrer.

Até então, as contagens da vida sel-
vagem eram feitas através de cálculos, 
com base em amostras dos grupos que se 
identificavam. Desta vez, o Quénia lançou, 
desde maio, uma vasta operação de recen-
seamento. De avião, vários especialistas em 
vida selvagem estão a percorrer as savanas 
e selvas do país, a contar e a identificar cada 
um dos animais das principais espécies, em 
cada um dos mais de 50 parques e reservas 
nacionais do Quénia. A contagem também 
inclui as diversas unidades de conservação 
privadas e comunitárias, bem como a vida 
marinha.

O objetivo do estudo, além de contar os 
animais, é permitir conhecê-los melhor, 
identificar os seus hábitos, saber onde co-
mem, bebem e descansam. As informações 
recolhidas, acreditam os autores do estudo, 
poderão ajudar o país africano a elaborar 
uma estratégia de longo prazo para salvar 
um bem precioso que também é uma gran-
de atração turística – fundamental para a 
economia da nação. 

Olhar

Os búfalos-africanos fazem 
parte da lista dos animais que 
estão a ser contados no primeiro 
Censo Nacional da Vida 
Selvagem, lançado pelo Quénia
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Um grupo de zebras-da-planície 
caminha ao longo de uma 
estrada de terra, na savana da 
Lewa Wildlife Conservancy, 
no Norte do Quénia, perto de 
Isiolo, em 17 de julho de 2021, 
enquanto o Kenya Wildlife 
Service (KWS) realiza uma 
contagem da vida selvagem

...



Olhar



Grupo de impalas numa das 50 reservas 
e parques naturais do Quénia
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Olhar

Os elefantes são das espécies mais 
ameaçadas, com a sua população  
a ter diminuído cerca de 60%, 
no último meio século
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Os nossos 
gloriosos 
amigos

NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS, OS AMIGOS SÃO MAIS 
IMPORTANTES DO QUE NUNCA. POR VEZES, TÊM PRECEDÊNCIA 

SOBRE A FAMÍLIA OU PARCEIROS AMOROSOS. MAS COMO NASCE 
UMA AMIZADE? E COMO TERMINA? DE QUE FORMA A EPIDEMIA 
COVID-19 INFLUENCIOU AS NOSSAS RELAÇÕES COM OS AMIGOS 

E DECIDIU QUE LUGAR LHES DAMOS? 

Die Zeit 
Hamburgo
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No início de março de 2020, numa altura em 
que a Covid-19 não assustava ninguém na 
Alemanha, fui dar um passeio com o meu 
amigo Lars. Estávamos a caminhar pelos 
vastos relvados do Parque Gleisdreieck, 
em Berlim, quando Lars me perguntou 
sobre o que eu estava a trabalhar naquele 
momento. “Comecei um trabalho sobre 
a amizade”, respondi. “Vou contar como 
a nossa relação com a amizade evoluiu ao 
longo das nossas vidas. Claro, vou falar do 
contexto do século XXI: estamos cada vez 
menos próximos e cada vez mais ligados 
uns aos outros. Como é que isto muda as 
nossas amizades”? 

– Mas o que é a amizade? – perguntou-
-me Lars. Suspirei:

– Os gregos já colocavam essa questão…
– E o que eles disseram sobre isso?
– Algo que considero muito correto: 

os gregos explicam que a amizade é uma 
espécie de relação amorosa. Eles distin-
guiam várias formas de amor: eros, por 
exemplo, o amor físico; o ágape, amor à 
Humanidade; e o philia, amor a um amigo. 
Penso que é, de facto, amor o que sentimos 
pelos nossos verdadeiros amigos.

– Isso apenas nos desvia do problema. 
O que é o amor e o que significa amar um 
amigo? Porque amamos uma pessoa em 
vez de outra?

– É uma boa pergunta, meu caro Lars. 
Mas, então, o que é a amizade?

A nossa filha tinha apenas 18 meses 
quando a inscrevemos na creche. Nas foto-
grafias do seu primeiro dia, a minha mulher 
carrega a pequena mochila amarela com 
a garrafa de água e o lanche numa mão e, 
na outra, segura a mão da nossa filha que 
caminha a seu lado. Quando olho para esta 
fotografia, penso que ela era definitiva-

mente muito jovem. Em quase dois anos de 
infantário, as amizades da minha filha – se 
é que se pode usar essa palavra nessa idade 
– não pararam de evoluir. No início, como 
ela era muito pequenina e bonita, as ra-
parigas mais velhas adoravam-na. Depois, 
começou a brincar principalmente com cri-
anças da mesma idade. Finalmente, pouco 
antes do encerramento da creche devido à 
pandemia, deixou de estar exclusivamente 
com certas crianças e alargou o círculo a 
outros grupos. De manhã, interrogava-
-se com quem queria brincar durante o 
dia. A educadora explicou-me que, nessa 
idade, as crianças decidem cada vez mais 
autonomamente com quem querem estar.

Se acreditarmos nos filósofos e nos so-
ciólogos, é precisamente aqui que reside a 
primeira condição de amizade, ou de “in-
terpenetração humana”, segundo Niklas 
Luhmann [um grande sociólogo alemão, 
especialista em sistemas sociais, que mor-
reu em 1998]. A característica essencial da 
amizade é, portanto, a autonomia. Uma 
amizade autêntica só pode surgir de uma 
escolha livre: esta ideia tem sido repetida em 
todas as tentativas de definição do conceito 
desde Aristóteles. Por outras palavras, a 
amizade é diferente de outras formas de 
relacionamento, porque não é regida por 
quaisquer regras.

Veja-se, por exemplo, as relações ro-
mânticas. Alguns casais podem dizer que 
também são os melhores amigos, mas, na 
realidade, não estão unidos por ligações de 
amizade, porque estão numa relação física. 
Na maioria dos casos, este tipo de relação 
é regido por certos valores, por normas e 
práticas sociais – a monogamia, por exem-
plo. A sexualidade desempenha um papel 
importante, frequentemente político, uma 
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vez que envolve casamento, propriedade 
de bens, poder paternal, etc.

Também nos podemos sentir extre-
mamente próximos de um irmão ou de 
uma irmã, isso é incontestável. Desde a 
Revolução que França não tem reivindi-
cado liberdade, igualdade e amizade, mas 
fraternidade entre os cidadãos, que talvez 
seja ainda mais forte. No entanto, é bem 
sabido, não se escolhe a família. Dois ir-
mãos podem muito bem permanecer dois 
estranhos.

O filósofo francês Michel de Montaigne 
(1533-1592) via a sua relação com Étienne 
de La Boétie como uma amizade que só 
acontece uma vez num século. Para Mon-
taigne, a autonomia era tão importante na 
amizade que ele fez dela o centro das suas 
reflexões sobre o conceito. La Boétie não 
era nem seu amante nem seu irmão, mas 
seu amigo. Por que razão eles eram tão pró-
ximos? “Porque era ele, porque era eu”, 
escreve Montaigne. Duas pessoas podem, 
portanto, estar juntas não por causa de uma 
norma externa ou da sua sexualidade, nem 
porque são da mesma família, mas porque 
se encaixam essencialmente. Tal relação 
nunca poderá ser imposta a partir do ex-
terior. Ela é uma escolha.

Esta conceção de amizade é particu-
larmente moderna. De todas as formas 
possíveis de relacionamento, a amizade 
é a que melhor se adapta ao nosso ideal de 
liberdade. Na sociedade atual, livre – pelo 
menos no seu ideal – de restrições ligadas 
ao género, à religião e às nossas origens 
sociais e étnicas, a amizade representa uma 
forma singular de compromisso incondi-
cional, de relação estável sem contrato. 
Talvez seja por isso que a valorizamos mais 
agora do que antes. Em 2019, um instituto 
de sondagens perguntou a 23 mil alemães 
o que para eles era mais importante na 
vida. Para 85% dos inquiridos, não havia 
nada mais importante do que “ter bons 
amigos”. Em segundo lugar estava “cuidar 
da família” (81%), seguido de “ser feliz no 
casamento” (75%). A amizade é, assim, a 
prioridade.

Para Aristóteles, a liberdade da amizade 
repousa não apenas na ausência de cons-
trangimentos mas também na ausência de 
interesse. Em Ética a Nicómaco, o filósofo 
distingue três formas de amizade: a amizade 
baseada no prazer, a amizade guiada pelo 
interesse e a amizade por si própria. Se-
gundo o filósofo, apenas a última é válida, 
a amizade sincera, pois, ao contrário das 
outras duas, ela é desinteressada. A segunda 
forma é frequentemente encontrada en-
tre adultos: entre colegas de trabalho ou 
parceiros comerciais, por exemplo. Entre 
os jovens, é a amizade por diversão que FO
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é mais comum, diz Aristóteles. Mas quando 
a diversão acaba, também acaba a amizade.

Penso em ti, Fabian. Na 4ª classe, lutámos 
porque a palmada que me deste na mão fez-
-me deixar cair o gelado. Antes disso, eras 
o meu melhor amigo, lembro-me de passar 
tardes inteiras contigo. Mas este incidente 
enfraqueceu a nossa amizade. Ela jazia, citan-
do o escritor Robert Musil, como um espelho 
partido entre nós. Hoje parece-me que muitas 
das minhas amizades de infância eram assim. 
Não éramos muito próximos. Podíamos di-
vertir-nos juntos sem nos conhecermos re-
almente ou, mesmo, sem gostarmos um do 
outro. Provavelmente, ainda nem sequer nos 
conhecíamos a nós próprios.

Quando começaram realmente as ami-
zades sinceras?

Kevin Ho tem 18 anos e vive em Sacra-
mento, na Califórnia. Na plataforma de vídeo 
TikTok é seguido por – tomem nota – cerca de 
3 mil pessoas. Em fevereiro de 2020, publicou 
um vídeo na sua conta que recebeu 75 mil 
likes. Foi visto por centenas de milhares de 
vezes e rapidamente partilhado no Twitter, 
Instagram e Reddit. No total, tem vários mi-
lhões de cliques. Nele mostra-se Kevin, um 
homem asiático, magro e de cabelo escuro, a 
sair de casa e a correr, louco de alegria, para 
dois jovens negros no passeio em frente. Ele 
salta ao encontro deles, e os três explodem de 
riso: “Oh, meu Deus, oh, meu Deus!”, excla-
mam, abraçando-se uns aos outros durante 
muito tempo.

Trata-se do primeiro encontro físico entre 
Kevin e os dois rapazes que ele considera os 
melhores amigos, Matthew e Justin. “Co-
nheço-os há seis anos. Na primeira vez que 
falámos, ainda tínhamos vozes de crianças.” 
Na nossa entrevista por videochamada no 
Instagram, Kevin, atualmente a estudar para 
ser enfermeiro, conta-me como conheceu os 
dois rapazes através de um jogo online. Tinha 
apenas 13 anos. Um dia, em casa, a irmã mais 
velha estava a jogar Grand Theft Auto V, na 
PlayStation, e interrompeu o jogo para dar 
uma ajuda à mãe. Kevin agarrou no auscul-
tador, colocou-o nos ouvidos e continuou a 
jogar. Começou a conversar com o jogador cujo 
avatar corria ao seu lado pelas ruas da cidade 
fictícia de Los Santos: Matthew. Este estava 
a jogar a partir do Bronx, em Nova Iorque. O 
seu amigo Justin juntou-se-lhes em breve. 
Os três rapazes percorreram a cidade virtu-
al, destruíram carros e, o mais importante, 
falaram uns com os outros.

Yoko Ono e John Lennon inventaram o 
conceito de bag society: uma sociedade em 
que todos passeavam com um saco de papel 
kraft na cabeça. Não importava se era bonito 
ou feio, velho ou jovem, preto ou branco: na 
bag society imaginada pelo casal de artistas, a 
única coisa que contaria, numa relação, seria a 

Amizade

a m i z a d e s  n o t á v e i s

Fitzgerald
Hemingway
 dois americanos 

em Paris
“Dois amigos muito próximos, ambos expatriados em 
Paris entre guerras, publicaram, um após o outro, dois 

dos maiores romances da literatura americana: The Great 
Gatsby [O Grande Gatsby] (1925) e The Sun Also Rises 

[O Sol Nasce Sempre] (1926)”. Ernest Hemingway 
e Francis Scott Fitzgerald alimentaram “uma amizade 

torturada” durante a década de 1920, relata o The 
Article. Os dois homens “eram íntimos, e cada um 

tinha uma perceção muito forte dos defeitos e pontos 
fortes do outro”. Hemingway, “embora mesquinho 

com elogios aos seus contemporâneos e rivais, tinha 
declarado Gatsby um romance de altíssima qualidade”, 

mas mostrava-se sobretudo crítico das fraquezas e 
inseguranças dos seus companheiros de viagem. Ao 

mesmo tempo, diz o site britânico, “nenhum outro 
amigo fez tanto por Hemingway como Fitzgerald, que 

lhe dava dinheiro quando ele precisava e lhe emprestou 
a sua moradia na Côte d’Azur”. Embora a sua relação 

“definhasse” no início da década de 1930, “os dois 
homens continuaram a ter uma influência  

determinante um sobre o outro”.
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facilidade de falar com o outro. A rede de jogos 
de vídeo, através da qual Kevin fez amizade 
com Matthew e Justin, é uma espécie de bag 
society. “Não fazia ideia de como eles eram”, 
diz Kevin, “mas jogávamos juntos, todos os 
dias, depois das aulas. As nossas personagens 
cresceram juntas, e nós também crescemos 
juntos”. Como eles não se viam, era mais fá-
cil revelarem-se. “Falámos de raparigas, da 
escola, das nossas famílias. Era muito fácil 
confidenciar uns com os outros”. Confidenci-
ar, é esta a palavra. Os três rapazes confiavam 
uns nos outros.

Se o vídeo TikTok de Kevin, Matthew e 
Justin foi tão partilhado é também porque 
muitos jovens da sua geração conhecem bem 
este tipo de amizade. O exemplo pode irritar 
aqueles que acusam a internet de não ser ca-
paz de compensar os relacionamentos cara 
a cara. A psicóloga norte-americana Sherry 
Turkle inventou um conceito para descrever a 
nossa vida social contemporânea: “presença 
ausente, ausência presente”. Segundo ela, 
estamos sempre ausentes quando passamos 
tempo com os outros. Não é raro ver grupos 
de amigos em que todos têm os olhos postos 
no telefone e, por isso, estão noutro lugar, 
presentes e ausentes ao mesmo tempo, liga-
dos a outras pessoas que não estão lá. Sherry 
Turkle constata um empobrecimento, uma 
espécie de diluição das relações humanas. 
Ela lamenta a falta de comunicação porque, 
para comunicar, precisamos de prestar uma 
atenção total e real aos nossos interlocutores.

Nos últimos meses, a sua teoria passou 
por um dos testes dos mais interessantes: a 
Covid-19. Na ausência de um bar, brunch 
ou café, os amigos começaram a encon-
trar-se virtualmente no Zoom, WhatsApp 
ou FaceTime. Há uns meses, organizei uma 
conferência via Zoom com os meus amigos 
Gabriel e Christian. Tivemos um “encontro 
para beber”: Gabriel estava a beber um gin 
tónico na sua varanda, enquanto Christian 
bebia água no seu apartamento e eu vinho 
tinto em minha casa.

“Não foi mau”, avaliámos a posteriori. 
“Mas também não foi genial ". Uma 

coisa é certa: não valia como os 
“verdadeiros” encontros. Fi-

zemos uma lista do que fal-
tava: os gestos, as mímicas, 
as conversas sobrepostas. 
Claro que isso não é intei-

ramente verdade. Pode-se 
gesticular ou levantar as so-

brancelhas diante de um ecrã, mas é 
menos frequente, somos mais poupados 

nestas demonstrações; é como se tivéssemos 
um pouco de vergonha de nos revelarmos 
demasiado diante do ecrã que, no entanto, 
apenas mostra píxeis. Na verdade, o que nos 
faltava era a proximidade. A maioria dos psi-

a m i z a d e s  n o t á v e i s

Patti Smith
Bob Dylan 

uma digressão  
como terapia

Em 1962, Patti Smith comprou o seu primeiro disco, “o primeiro 
álbum de Bob Dylan”. Cinco anos mais tarde, a mulher 

apelidada de “a mãe do punk” pelo Sydney Morning Herald 
deixa a sua família e viaja para Nova Iorque. Sem dinheiro. Nem 

trabalho. “Os rapazes estavam muito presentes nos meus 
pensamentos”, confessava ao diário australiano em março 

de 2020. “Especialmente Arthur Rimbaud e Bob Dylan." Ele 
de novo. Os dois artistas encontraram-se finalmente em 

meados dos anos 70, num concerto de Patti Smith. “Foi uma 
coisa em grande: era raro vê-lo ir a concertos de bandas novas 
em Nova Iorque. Foi instantâneo entre nós, uma superquímica 

amigável.” A relação revelou-se um salva-vidas para Patti 
Smith, especialmente após a morte do seu marido, em 1994. 

No ano seguinte, “Bob convidou-me para fazer uma digressão 
com ele. Eu podia escolher qualquer canção que quisesse do 

seu repertório e interpretá-la com ele todas as noites”, recorda. 
“Escolhi Dark Eyes, e cantámo-la juntos, à volta de um único 

microfone. São momentos inesquecíveis para mim. O Bob 
ajudou-me a retomar a vida pública depois do que foi um 

período realmente negro para mim.” tempo com os outr
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cólogos confirma-o: se a presença física do 
interlocutor não é indispensável, ela é in-
substituível.

Para este artigo, queria entrevistar al-
guém que estivesse completamente isolado 
dos amigos devido ao vírus. Alguém que não 
tivesse qualquer contacto virtual com os en-
tes queridos e sem ligação à internet. Essas 
pessoas existem, sem dúvida, mas represen-
tam obviamente uma atitude marginal: em 
qualquer caso, não encontrei ninguém nestas 
circunstâncias. Pelo contrário, a minha sogra, 
que vive numa pequena aldeia, contou-me 
como, nas zonas rurais, as pessoas se tornaram 
digitais, como, devido à Covid-19, os septua-
genários, que nunca tinham desempacotado os 
smartphones que os filhos lhes tinham dado, 
também cederam. “O sofrimento [era] tão 
grande que a maioria deles acolhe agora estes 
pequenos sinais de esperança com gratidão”, 
analisa a minha sogra que é psicoterapeuta.

Antes da pandemia, porém, não interagia 
com alguns amigos a não ser digitalmente. É 
o caso de Sergio que conheci em Inglaterra, 
durante os meus estudos, e que não vive na 
Europa há muito tempo. A sua profissão – 
antropólogo – levou-o para os mares do Sul 
e para os Estados Unidos da América e depois 
para a Austrália. Quando ele vivia na Papua-
-Nova Guiné, visitei-o na sua ilha deserta. A 
viagem demorou quase uma semana. Tínha-
mos combinado por carta – hoje impensável! 
– encontrar-nos e ele tinha-me dado todas 
as instruções necessárias por escrito para a 
viagem – muito complicado. Quando cheguei, 
ele olhou para mim como se eu fosse um fan-
tasma. Mais tarde, voltámos a encontrar-nos 
em Berlim, Madrid e Nova Iorque. A última 
vez foi numa viagem a Moçambique. Isso 
foi há anos. Agora trocamos mensagens no 
WhatsApp, pontuadas por algumas chamadas 
telefónicas. Não é preciso viver no mesmo 
lugar para nos mantermos amigos.

Por que razão os meus amigos me fazem 
tão feliz?

Wolfgang Krüger é psicoterapeuta em 
Berlim. Há décadas que está interessado na 
amizade. Leu quase toda a literatura exis-
tente sobre o assunto e até escreveu alguns 
livros. “O Homem tem dois pontos fracos: 
solidão e falta de confiança em si”, explica. 
Para ambos os casos, o melhor remédio é 
a amizade. “Amizades fortes levam a um 
aumento considerável da autoconfiança. 
Muitos estudos têm demonstrado isto. 
Fica-se mais feliz e mais saudável.”

Perguntei a Wolfgang Krü-
ger como era antes a amizade. 
Este conceito será tão an-
tigo como a Humanidade? 
Nem por isso, respondeu-
-me, a amizade ficou, 
durante muito tempo, 

a m i z a d e s  n o t á v e i s

Serena Williams
Meghan Markle

uma amizade  
todo-o-terreno

“Temos a mesma idade, partilhamos o gosto pelo 
molho picante e pela moda, mas talvez o que nos 
aproxima mais é a nossa crença comum na nossa 
capacidade de nos superarmos – a nossa ambição 
sem limites.” Em 2014, Meghan Markle analisava 
assim as razões da sua amizade com a campeã de 
ténis Serena Williams, relata o site Insider. Nem o 
casamento da atriz com o príncipe Harry nem as 
controvérsias que se seguiram tiveram qualquer 
efeito cumplicidade delas. Muito pelo contrário. 

Após a retumbante entrevista do casal com Oprah 
Winfrey, em março, Serena Williams publicou uma 

mensagem de apoio à sua amiga no Instagram. 
“Ela ensina-me todos os dias o que é a verdadeira 

nobreza”, escreveu.
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reservada às classes superiores e educadas. 
Isto parece lógico: os servos e os trabalhadores 
não podiam dar-se ao luxo de passar tempo 
a conversar sem fazerem nada. “Até meados 
do século XX, a maior parte da população não 
tinha amigos. Era uma fantasia: Winnetou e 
Old Shatterhand [os heróis de uma série de 
romances infantis alemães muito famosa, ins-
pirada em westerns e publicada entre 1875 e 
1912], Pátrocolo e Aquiles, os Cavaleiros da 
Távola Redonda. O conceito de amizade sem-
pre existiu e foi mesmo empunhado como 
algo quase sagrado. Porém, não fazia parte da 
vida quotidiana que era dedicada à família e ao 
coletivo.” E prossegue: “Hoje, pela primeira 
vez na História da Humanidade, os membros 
de quase todas as classes sociais têm amigos. 
Conta-se tudo, sobre o casamento, a sexuali-
dade, o dinheiro. Tornou-se comum, tentamos 
resolver problemas normais em conjunto. Esta 
é uma conquista muito recente.”

Depois da minha conversa com Wolfgang 
Krüger, há uma figura que me vem à cabeça: 
segundo o terapeuta, normalmente temos um 
ou dois amigos muito próximos. Espontane-
amente, eu diria que tenho cerca de dez. Mas 
acho que não tenho um melhor amigo e acho 
que não sou de ninguém. Não sei bem o que 
pensar disso, nem do facto de quase todos os 
meus amigos serem homens.

Os psicólogos consideram que a amizade é 
muitas vezes expressa de forma diferente nas 
mulheres e nos homens. As mulheres preferem 
encontrar-se aos pares para trocar ideias, e 
os homens para viver algo em conjunto. Pes-
soalmente, prefiro ver os meus amigos num 
grupo, muitas vezes num bar. Normalmente 
falamos de tudo menos de nós próprios. É raro 
a discussão ser pessoal. Isto significa que não 
somos amigos verdadeiros?

Num ensaio sobre “as neurociências 
da amizade”, o investigador espanhol José 
Ramón Alonso explica que o antigo adágio 
“diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és” 
é estatisticamente verdadeiro. Há muito mais 
semelhanças de idade, etnia, religião, estatuto 
socioeconómico, orientação política e educa-
ção entre dois amigos do que entre dois estra-
nhos. Surpreendentemente, esta semelhança 
estende-se até aos genes. Os genomas de dois 
amigos são geralmente mais próximos do que 
os de dois estranhos. Estudos neurofisiológicos 
também mostraram que os amigos veem o 
mundo de uma forma semelhante. Os nossos 
amigos têm não só um percurso semelhante 
ao nosso como também olham para a vida de 
uma forma muito semelhante. Segundo José 
Ramón Alonso, os cérebros dos amigos reagem 
de uma forma muito semelhante aos estímulos 
externos, citando nomeadamente um estudo 
em que investigadores mostraram vídeos aos 
participantes. “O cérebro dos amigos reagiu às 
imagens de uma forma surpreendentemente 

a m i z a d e s  n o t á v e i s

Kate Winslet
Leonardo DiCaprio 

para toda a vida
“Nós temos uma relação quase telepática”, diz ela sobre 

ele. “Ela é a minha parceira”, diz ele sobre ela. Nada parece 
ser capaz de abalar a amizade entre a britânica Kate 

Winslet e o americano Leonardo DiCaprio desde que 
se conheceram, em 1996, no cenário de Titanic, o filme 

vencedor de 11 Oscars de James Cameron. Apesar de os 
fãs terem querido acreditar durante muito tempo num 

romance entre Rose e Jack, “sempre foram bons amigos 
e nada mais”, garante o The List. O site norte-americano 

acredita saber que foi Leo quem levou Kate ao altar no 
seu casamento com Ned Rocknroll, com quem a atriz 
se casou em 2012. “Se isso não é prova de uma grande 

amizade, então o que é?” refere o site.
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Amizade

semelhante: os mesmos saltos de atenção, os 
mesmos marcadores de aprovação, rejeição, 
aborrecimento e fadiga.”

O que nos resta, então, dos filósofos e dos 
seus ideais de liberdade? Nada – as nossas 
escolhas são fortemente determinadas – e, 
ao mesmo tempo, o que as neurociências 
apresentam como uma fatalidade surge-nos 
como a felicidade dos encontros fortuitos e 
do livre-arbítrio.

Conheci um dos meus dois padrinhos de 
casamento numa festa em casa de um amigo 
comum. José Ramón Alonso diria provavel-
mente que esta é uma situação favorável para se 
criar uma relação forte, porque ter um amigo 
em comum indica que provavelmente par-
tilhamos da mesma abordagem ao mundo. 
Nessa noite, dei por mim sentado ao seu lado 
por acaso, sem o conhecer, e falámos. Foi um 
pouco amor à primeira vista, porque quisemos 
voltar a encontrar-nos. Naquele verão, de que 
guardo recordações maravilhosas, passámos 
quase todos os dias juntos.

E se Alonso dissesse que realmente só nos 
amamos a nós próprios, que só apreciamos 
na outra pessoa o que nos faz pensar em nós 
próprios? Esta pergunta parece-me ser muito 
mais difícil de responder. Segundo o filósofo 
norte-americano Willard van Orman Quine, 
que morreu em 2000, a nossa vida espiritu-
al consiste essencialmente em tentar apoiar 
e defender as nossas crenças o melhor que 
conseguirmos. Cada reflexão, cada leitura, 
cada encontro são guiados pela necessidade 
de confirmar as nossas opiniões e de descartar 
as dos outros.

A minha experiência de amizade é, no 
entanto, bastante diferente. Cada verdadeira 
amizade permitiu-me constatar que o mundo 
pode ser visto de uma forma completamente 
diferente. Os meus amigos deram-me uma 
nova perspetiva da vida. Será que Quine esta-
va errado? Por outro lado, não tenho amigos 
nazis nem pessoas próximas cujas opiniões 
me repugnam. Talvez a influência dos meus 
amigos na minha vida não seja assim tão forte 
como eu penso.

Durante as pesquisas que fiz para este ar-
tigo, conheci uma leitora chamada Annegret 
(não quer que eu dê o seu nome completo) 
numa noite de convívio entre jornalistas e 
assinantes do Die Zeit. Muito rapidamente 
– sabe-se lá porquê – entrámos numa gran-
de discussão. Ela contou-me que estava de-
sempregada há muito [quatro anos], embora 
em tempos tivesse tido uma grande carreira. 
Como estas dificuldades profissionais afetaram 
as suas amizades? Quem estava lá para ela? 
Acordámos uma segunda entrevista.

“Até aos meus 45 anos, só tive sucessos 
profissionais”, recorda Annegret [que tem 
62]. Depois de estudar inglês, trabalhou em 
marketing e depois em publicidade, trabalhos 

a m i z a d e s  n o t á v e i s

Roberto Mancini
Gianluca Vialli

os “gémeos” 
do futebol italiano

“É uma das imagens que ficarão gravadas na memória 
dos adeptos”, dizia o site da RAI no dia seguinte à vitória 
da equipa italiana no Euro 2020. No domingo 11 de julho, 

ao apito final, o treinador Roberto Mancini e Gianluca 
Vialli caíram nos braços um do outro em lágrimas. Os 
dois ex-jogadores internacionais são amigos há quase 

40 anos. De 1984 a 1992, escreveram juntos os grandes 
momentos do Sampdoria de Génova. No final de 2019, 
Mancini nomeou Vialli, na altura vítima de cancro (que 

está agora em remissão), para chefe da delegação da 
equipa nacional. A vitória da Squadra Azzurri marca um 

novo capítulo na história da dupla, a quem a Imprensa 
apelidou de “os gémeos do futebol italiano”.
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bem remunerados e muito procurados. “E 
depois, pouco a pouco, as coisas complica-
ram-se. A empresa teve dificuldades, e eu 
tive azar.” Mantém uma série de contratos 
de curta duração e precários. Pouco antes 
de ficar desempregada, era assistente de um 
chefe de equipa num gabinete de design. 
O ambiente era tóxico e desagradável, mas 
o líder da equipa, Klaus, era tão simpático 
que Annegret considerava-o um “colega 
e amigo”. A vida de Annegret transfor-
mou-se, então, num pesadelo: ao mesmo 
tempo, perdeu o emprego e a casa. Como 
poderia encontrar um lugar para viver sem 
emprego nem dinheiro? “O meu mundo 
desmoronou-se”, recorda-se, “estava 
desesperada”.

Quando explicou a sua situação a Klaus, 
ele respondeu: “Tenho algum dinheiro 
guardado que quero investir. Procura um 
apartamento, eu compro-o e tu serás minha 
inquilina. Só quero pagar as minhas despe-
sas, não quero fazer lucro com o aluguer.” 
Annegret ainda vive no apartamento de 
Klaus. “Ele tem sido a minha fada-madri-
nha”, diz ela, alegremente. “Somos muito 
diferentes, mas telefonamos um ao outro 
duas a três vezes por ano. Ele é um bom 
amigo, no sentido mais lato. Posso contar-
-lhe tudo.”

Mas o desemprego de Annegret mudou, 
em certos casos, a atitude dos que a rodei-
am. Um dia, um dos familiares, empregado 
numa empresa de consultoria, quis dar-lhe 
dinheiro “para as despesas”. Ao falar-lhe 
de um projeto de compra imobiliária, esta 
mesma pessoa disse-lhe: “Não sei se te 
posso dizer o preço da casa.” Esta atitude 
feriu profundamente Annegret, ao ponto 
de já não querer voltar a vê-la. “Senti-me 
como se estivesse sob tutela.” Outros, no 
entanto, não mudaram em nada o seu com-
portamento. Os bons amigos provaram ser 
verdadeiros amigos. Enquanto me diz isto, 
a voz de Annegret enche-se de alegria e 
de emoção.

Na sua vida, perdeu apenas uma amiga 
próxima. “Quando a minha irmã morreu 
de cancro, aquela amiga desapareceu. Nem 
sequer veio ao funeral. Acho que ela não 
sabia como reagir. Percebi que ela nunca 
tinha estado comigo nos momentos difíceis. 
Conhecia-a há 40 anos, ela estava muito 
presente na minha vida e, de repente, tudo 
acabou.”

Há pouco mais de três anos, também eu 
perdi o meu amigo mais antigo. Felizmente, 
nada de grave lhe aconteceu. Ele terminou 
a nossa amizade devido a um erro que eu 
cometi e pelo qual não me perdoou. Eu 
tinha-os convidado, a ele e à mulher, para 
o meu casamento civil e depois cancelei 
o convite da mulher, uma decisão muito 

embaraçosa e cruel. Foi devido ao número 
de convidados – quantos viriam do meu 
lado, quantos do lado da minha mulher –, 
este tipo de disparates. Cometi um erro, 
uma indelicadeza estúpida.

Na altura, houve muitas mudanças na 
minha vida às quais tive dificuldade de me 
habituar: o casamento, a gravidez da minha 
mulher, um novo emprego, uma mudan-
ça. Mais tarde, percebi que o meu amigo, 
que enfrentava vários momentos difíceis ao 
mesmo tempo, não se tinha sentido sufici-
entemente apoiado. O meu erro foi a última 
gota ou, melhor, o dilúvio que fez trans-
bordar o copo de água. De vez em quando 
passo por ele na rua, mas ele ignora-me. 
As minhas tentativas para restabelecer a 
relação foram infrutíferas. A dor de perder 
um amigo é agravada por um sentimento 
de vergonha, não tanto devido à minha 
falta de jeito mas porque ele pensa que eu 
não sou digno da sua amizade. Magoei-o, 
e também sofro com isso.

É estranho: apesar do argumento, esta 
frase – “Magoei-o, e também sofro com 
isso” – parece-me uma muito boa definição 
de amizade. Implica uma tal proximidade 
com o outro que cada um dos seus infortú-
nios também nos faz sofrer. Esta é uma das 
razões pelas quais sinto pena do meu antigo 
camarada: ele também perdeu um amigo.

As amizades raramente se rompem 
assim. Em geral, desvanecem-se. As es-
tatísticas mostram que, após os 25 anos, 
temos cada vez menos amigos. Isto não é 
surpreendente: a família e o trabalho in-
terpõem-se entre nós e os nossos amigos. 
Mas alguns deles continuam a estar ao nosso 
lado. A confiança e a intimidade crescem ao 
longo dos anos. Quando tudo corre bem, a 
amizade é como um jogo interminável de 
badmínton, em que o volante paira no ar 
e quase nunca cai no chão. Os jogadores 
movem-se em coro, cada um conhece a 
delicadeza e os movimentos do outro, sabe 
como avaliá-los a fim de adaptar os pró-

prios movimentos. Quando chega a noite, 
o jogo é interrompido, sendo retomado 
mais tarde – no dia seguinte, um mês ou 
um ano depois – com a mesma facilidade.

Todos os casais colocam inevitavel-
mente a mesma questão: gostavas que eu 
morresse antes ou depois de ti? A morte 
é inevitável. E os amigos? Será que que-
remos partir antes deles? Lembro-me do 
luto da minha avó enquanto via todos os 
seus amigos partir, cada morte a lembrar-
-lhe que o fim estava próximo. Por agora, 
só posso imaginar a dor desse luto, mas 
não posso escapar-lhe para sempre, e este 
pensamento revolta-me.

Nas minhas leituras sobre a amizade, 
encontrei o filósofo David Hume que, num 
dos seus textos, estabelece a morte e a sepa-
ração como uma prova de amizade genuína. 
Na sua Investigação sobre os Princípios 
da Moral, expõe a ideia amplamente de-
fendida de que todas as relações humanas 
são guiadas pelo interesse próprio de cada 
um. No entanto, segundo ele, a amizade 
sincera é a prova de “uma benevolência 
gratuita que existe no Homem, sem que 
um interesse real nos prenda ao objeto da 
nossa amizade”. O que significa isto?

Recentemente, uma funcionária de um 
hospital pediátrico contou-me a história de 
uma jovem rapariga, uma adolescente gra-
vemente doente com cancro que ela tinha 
combatido durante anos. Agora a batalha 
está a chegar ao fim e o cancro parece estar 
à beira de a levar. Mas enquanto a doença 
ainda permite, a rapariga prepara uma 
espécie de diário íntimo com datas que 
se estendem no futuro, para as semanas 
e meses do próximo ano, que ela própria 
não verá. O diário é um presente para a 
melhor amiga que quer fazer uma longa 
viagem depois do liceu. A rapariga nunca 
verá as cidades e paisagens distantes que 
a amiga irá descobrir. Por vezes, enche-
-se de uma raiva impotente para com a 
doença e o destino, mas prepara o diário 
para a amiga, enche-o de desenhos, co-
meça cada mês com uma página especial, 
inventa questionários que ajudarão a amiga 
a refletir sobre o que ela está a viver.

Esta história, parece-me, é uma perfeita 
ilustração da existência de “uma benevo-
lência gratuita que existe no Homem”, na 
qual todos queremos acreditar. Segundo 
Hume, a amizade revela a capacidade hu-
mana para a abnegação – uma capacidade 
notável que merece reflexão. “Será que já 
não desejamos a felicidade de um amigo 
quando a ausência ou a morte nos impede 
de partilhá-la?”, escreveu ele. Se Hume 
estiver certo, então pode dizer-se que a 
verdadeira amizade – o verdadeiro amor 
– sobrevive até mesmo à morte. 

...
Todos os casais 
se colocam 
inevitavelmente a 
questão: gostavas que 
eu morresse antes ou 
depois de ti? A morte é 
inevitável. E os amigos? 
Será que queremos 
partir antes deles?
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Amizade

Houve uma época em que os utili-
zadores do Facebook tinham muito 
mais amigos. Diga-se que a estraté-
gia empresarial da rede social consiste 

em encorajar os seus membros a fazerem o maior 
número de amigos possível. Foi por volta de 2007 
que os internautas começaram a interrogar-se 
sobre quem eram todas estas pessoas com quem 
tinham feito ligações virtuais. Uma voz foi levan-
tada (a minha) para nos lembrar de que só somos 
capazes de manter relações sociais com cerca de 
150 pessoas. Seguiu-se uma grande onda de purga 
de “amigos”, e “o número de Dunbar” tornou-se 
conhecido em todo o mundo. Obrigado, Facebook!

Embora deva esta pequena notoriedade à 
tecnologia moderna, “o número de Dunbar” é 
na realidade um princípio enraizado na biologia 
evolutiva. Os humanos podem ser animais sociais, 
mas a sociabilidade é um ato de malabarismo di-
fícil e, tal como noutros primatas, o tamanho dos 
nossos cérebros condiciona o tamanho da nossa 
rede social.

Como revelaram as investigações que realizei há 
cerca de 20 anos, não podemos ter relações signi-
ficativas com mais de 150 pessoas. E não depende 
do caráter, sociável ou não, de cada um: somos 
todos bastante semelhantes a este respeito. Ainda 
assim, isto não exclui algumas variações individuais 
fascinantes, que os trabalhos mais recentes sobre 
amizade têm revelado.

Eu e os meus colegas fizemos algumas desco-
bertas esclarecedoras sobre quanto tempo passa-
mos a cultivar relações em redes sociais, como as 
amizades se formam e se dissolvem, e o que cada 
um de nós espera dos seus amigos. A nossa grande 
surpresa foi identificar a existência, em cada in-
divíduo, de uma “pegada social” tão única como 
a impressão digital, uma forma específica de cada 
pessoa distribuir os seus esforços de sociabilidade, 
e que evolui surpreendentemente, seja qual for a 
composição do círculo de amigos. Por outro lado, 
esta impressão social diz muito sobre a persona-
lidade, e sem dúvida condiciona parcialmente a 
resistência de cada indivíduo à redução das relações 
sociais durante a pandemia da Covid-19.

Numa esfera social de cerca de 150 pessoas, 
existem de facto vários círculos concêntricos que 
contêm um número de indivíduos bem preciso, 
em função da frequência do contacto, do grau de 
intimidade e da disposição para a entreajuda. Na 
nossa esfera social, devemos primeiro distinguir 
entre duas categorias bastante diferentes, os amigos 
e a família. A preferência é geralmente dada a esta 
última: os membros da família têm o seu lugar au-
tomático nesta rede social de cerca de 150 pessoas, 
que depois completamos com amizades sem laços 
de parentesco. Isto também explica por que razão 
as pessoas de famílias numerosas geralmente têm 
menos amigos do que outras.

Há alguns anos, quis comparar o tempo que 
consagramos às interações com os nossos amigos 
e familiares em diferentes culturas e cenários. Re-
colhi meia dúzia de estudos nos quais os cientistas 
tinham registado o tempo gasto por dia em dife-F
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...
rentes atividades, entre as quais o sono, a cozinha, 
o relaxamento e a interação social. Tinha uma gama 
diversificada de sociedades: pastores Massai na 
África Oriental, agricultores de montanha no Nepal, 
horticultores na Nova Guiné, tribos agrícolas na 
África Subsaariana, caçadores-coletores Kungs 
na África Austral e donas de casa britânicas. A 
minha análise mostrou que, em média, as intera-
ções sociais representam aproximadamente 20% 
do tempo de um indivíduo: cerca de três horas e 
meia por dia são dedicadas a falar, comer, passar 
tempo com os outros, num contexto social.

Isto pode parecer muito, mas se dividirmos 
equitativamente estas três horas e meia entre os 
nossos 150 amigos e familiares, é apenas um minuto 
e 45 segundos por pessoa e por dia. Obviamente, 
não é assim que funciona. Cerca de 40% deste 
tempo de sociabilidade é gasto com as cinco pessoas 
do nosso círculo mais próximo e 20% com as dez 
seguintes: nestas categorias, cada indivíduo recebe 
17 minutos e 30 segundos e quatro minutos e 30 
segundos de atenção, respetivamente. As restantes 
135 pessoas que pertencem aos dois círculos mais 
distantes da nossa esfera social têm consagradas, 
cada uma delas, 37 segundos por dia.

Muitas vezes, estas interacões não têm lugar 
cara a cara. Se os seres humanos viveram durante 
muito tempo na mesma aldeia que os seus amigos 
e família, hoje a nossa esfera social está muito mais 
dispersa geograficamente. Na análise das redes 
sociais no sentido sociológico, existe um princípio 
muito forte da “regra dos 30 minutos”: o tempo 
que estamos dispostos para nos encontrarmos com 
alguém. Não importa se o trajeto se faz a pé, de 
bicicleta ou de carro, o que importa é o significado 
psicológico deste período de tempo. Apesar de 
tudo, temos tendência a telefonar ou enviar mais 
mensagens de texto com os amigos que vivem nas 
proximidades. Quanto mais longe vivemos de um 
amigo, mais a frequência das chamadas telefónicas 
diminui, com uma queda acentuada a partir dos 
cerca de 160 quilómetros de distância.

É que parece que sabíamos, inconscientemente, 
que a falta de contacto contribui para um enfraque-
cimento das relações. A partir de faturas detalhadas 
de telemóvel, Kunal Bhattacharya e Asim Ghosh, 
da Universidade de Aalto (Finlândia), estabelece-
ram uma ligação entre o tempo passado desde a 
última chamada e a duração da chamada seguinte 
no caso de amizades próximas. Os humanos não 
são os únicos animais a fazerem este tipo de cálculo 
inconsciente: encontrei um fenómeno semelhante 
nos babuínos, mais exatamente nos macacos-le-
ão, que estudei na Etiópia. As mães de macacos 
muito jovens, obrigadas a dedicar mais tempo à 
amamentação, encontram-se menos disponíveis 
para catar os seus companheiros mais próximos (a 
catação social visa fortalecer os vínculos afetivos 
e manter a unidade e saúde do grupo), ou seja, 
as suas melhores amigas, e contam inteiramente 
com os outros para manter a amizade. Mas assim 
que o bebé é desmamado, as jovens mães pagam a 
sua dívida, e passam muito mais tempo a catar as 
suas amigas do que a ser catadas por elas.

Estes comportamentos podem ser explicados 
pela fragilidade da amizade. Ao contrário dos laços 
familiares, as amizades exigem que cada pessoa 
dedique tempo e atenção suficientes ao outro para 
manter a relação. Assim que nos vemos menos, 
seja voluntariamente ou por força das circuns-
tâncias, a relação torna-se menos estreita. Bob 
Kraut, um investigador da Universidade Carne-
gie Mellon (Pensilvânia), calculou que, em apenas 
três anos, os laços profundos de amizade podem 
desfazer-se ao ponto de os amigos serem apenas 
meros conhecidos. Algumas amizades, é verdade, 
revelam-se à prova do tempo e da distância: é 
raro uma pessoa ter mais de três ou quatro ami-
gos assim, e estas são frequentemente pessoas de 
quem éramos muito próximos no início da nossa 
vida adulta. Contudo, antes da generalização da 
internet, das redes sociais e dos telemóveis, muitas 
amizades desvaneciam-se naturalmente quando 
um dos amigos se mudava.

Será que a tecnologia mudou realmente as coi-
sas? Para o saber, Sam Roberts, da Universidade de 
Chester (Reino Unido), e eu próprio estudámos o 
efeito de uma mudança na esfera social de um gru-
po de 30 estudantes, composto por igual número 
de homens e mulheres. Selecionámo-los no seu 
último ano do liceu e seguimo-los durante os 18 
meses seguintes até ao final do seu primeiro ano 
na universidade. Em troca de uma assinatura de 
telemóvel gratuita, permitiram-nos descarregar a 
sua conta telefónica mensal para detalhar a quem 
tinham telefonado e enviado mensagens de texto. 
Eles deviam também preencher um questionário 
no início, meio e final do estudo, para nos apre-
sentarem todos os membros da sua rede, definir o 
seu sentimento de proximidade, precisar quando 
e como tinham estado em contacto pela última 
vez, e o que tinham feito juntos se se tivessem 
visto pessoalmente.

Recolhemos assim uma enorme quantidade 
de informação – três estudantes em particular 
impressionaram-nos, com uma média de 100 
mensagens por dia ao longo de todo o estudo. 
Felizmente, na altura eu também estava a traba-
lhar num projeto de redes online com físicos, e 
consegui convencer dois deles a ajudar-nos com 
esta análise de dados muito densa. As conclusões 
deixaram-nos estupefactos.

Os círculos concêntricos da esfera social sur-
giam de modo muito claro. Mas o que nos surpre-

SEIS REGRAS  
DE OURO PARA 
UMA AMIZADE 
DURADOURA

Os amigos vêm e vão por 
todo o tipo de razões, mas 

aumentará as hipóteses de 
uma amizade sobreviver se 
seguir estes seis princípios:

1 
Defenda sempre  

os seus amigos, mesmo  
na sua ausência

2 
Partilhe com eles as grandes 

notícias da sua vida

3 
Apoie-os em tempos  

de dificuldade

4 
Mantenha um clima  

de confiança entre vocês

5 
Ofereça a sua ajuda quando 

precisarem

6 
Tente fazê-los felizes

OS SETE PILARES  
DA AMIZADE

Será que os opostos  
se atraem? 

Na amizade, o ditado parece 
falso, especialmente se 

considerarmos estes pontos 
comuns:

1 
Falam a mesma língua ou, 

melhor ainda, o mesmo 
dialeto

2 
Cresceram na mesma região

3 
Seguiram um caminho 

educacional ou profissional 
semelhante.

4 
Têm os mesmos 

passatempos e interesses

5 
Concordam com as 

principais questões morais, 
religiosas e políticas

6 
Têm o mesmo sentido  

de humor

7
 Partilham um gosto comum  

pela música

As interações 
sociais representam 
aproximadamente 20%  
do tempo de um indivíduo: 
cerca de três horas e meia 
por dia são consagradas 
a falar, a comer, a passar 
tempo com os outros,  
num contexto social



60 SETEMBRO 2021 - N.º 307

Amizade

Autor

Robin Dunbar
Antropólogo e biólogo 

evolucionista, Robin Dunbar 
fez da amizade o seu tema 

de investigação durante 
os últimos 30 anos. No 
início dos anos 90, este 

académico britânico, agora 
professor emérito em Oxford, 
estabeleceu o que ele acredita 
ser “o tamanho natural de um 
grupo de seres humanos”. Por 
outras palavras, explica o THE 

GUARDIAN, o número (cerca 
de 150) de “relações sociais 

estáveis” que os nossos 
cérebros são capazes de 

manter. No seu último ensaio 
(Friends: understanding the 

power of our most important 
relationships, publicado 

em março de 2021), Robin 
Dunbar argumenta que a 
amizade funciona como 

uma bomba de endorfina. 
“Rir, cantar, dançar, partilhar 

uma refeição, trocar um 
abraço ou tocar no braço um 

do outro”, escreve, “todas 
estas coisas que partilhamos 

regularmente com amigos 
íntimos desencadeiam o 

mesmo mecanismo cerebral: 
a libertação de endorfinas, 

uma molécula envolvida na 
gestão da dor pelo cérebro”.

endeu foi a subtileza com que os 
nossos estudantes distribuíam 
os seus esforços de sociabiliza-
ção. Cada um deles apresentava 
um comportamento distinto na 
frequência das chamadas. Um 
podia telefonar 30 vezes por mês 
ao seu melhor amigo e dez vezes 
ao seu segundo melhor amigo, 
enquanto outro fez tantas cha-
madas (digamos 20) aos seus 
dois melhores amigos. Mas isso 
não foi a coisa mais surpreen-
dente. Embora a esfera social 
tenha registado uma rotação 
média de 40% durante o período de estudo de 18 
meses (uma taxa bastante normal para os jovens 
adultos), os padrões de contacto permaneceram 
quase inalterados, apesar da mudança de amigos. 
Assim, quando substituímos um indivíduo por 
outro na nossa esfera social, parecemos atribuir 
ao novo amigo exatamente o mesmo lugar que o 
antigo, pelo menos em termos de frequência de 
contacto. Esta foi a grande revelação deste trabalho: 
existe uma marca social própria de cada indivíduo.

A frequência com que a pessoa contacta cada um 
dos seus amigos tem que ver, sem dúvida, com os 
traços de personalidade – quer seja mais ou menos 
extrovertido, mais ou menos neurótico, mais ou 
menos consciencioso, em particular. Mas as aná-
lises que realizámos também mostraram que esta  
impressão social difere entre os sexos. No decurso 
do estudo, algumas amizades revelaram-se mais 
fortes do que outras, sem que compreendêssemos 
porquê. Havia claramente uma diferença entre 
homens e mulheres. Para as mulheres jovens, no 
seu conjunto, a atividade mais propícia para manter 
uma amizade pré-universitária parecia ser falar, 
pessoalmente ou ao telefone. Para os rapazes, por 
seu lado, a conversa não teve qualquer efeito sobre 
as hipóteses de sobrevivência de uma amizade. 
Fazer mais coisas juntos, mais frequentemente 
do que antes, era o segredo: ir beber um copo, 
fazer desporto, praticar escalada, etc. Práticas que 
também tiveram efeitos positivos nas amizades 
femininas, mas em muito menor grau.

Há, sem dúvida, aqui conclusões a tirar sobre 
os vários destinos das nossas amizades durante esta 
pandemia, marcada por uma forte limitação das 
interações presenciais. Isto vem também esclarecer 
a diferença de tempo gasto ao telefone entre ra-
parigas e rapazes. Além das variações individuais, 
por vezes grandes, uma chamada feita por uma 
mulher do nosso grupo de estudo durou em mé-
dia 150 segundos de manhã, subindo para 500 no 
final do dia. Para os homens, ao contrário, a média 
permaneceu nos 100 segundos ao longo do dia.

Outras pesquisas, conduzidas por Talayeh Ale-
davood na Universidade do Aalto, mostraram a 
influência de outro traço de personalidade nesta 
pegada social. Nos nossos dados, surgiam diferenças 
claras nos hábitos de chamadas e de mensagens 
dos nossos estudantes: alguns eram mais ativos 

nos seus telefones durante o 
dia, enquanto outros os utili-
zavam quase exclusivamente à 
noite. Além disso, aqueles que 
eram madrugadores no início 
do estudo ainda eram madru-
gadores no final, e as “corujas 
da noite” permaneceram assim 
durante todo o tempo, apesar 
da mudança no seu círculo de 
amigos. A conclusão talvez não 
seja tão surpreendente, mas 
o facto é que, dependendo de 
ser uma pessoa da manhã ou 

da noite, a sua rede social não é a mesma. Foi o 
que descobriu Talayeh Aledavood e a sua equipa 
ao analisar um conjunto de dados semelhante ao 
nosso, mas provenientes de mil estudantes dina-
marqueses. Esta amostra nitidamente mais impor-
tante permitiu-lhes tirar conclusões mais precisas 
da comparação entre os jovens que se levantam 
cedo e os que dormem tarde. Cerca de 20% dos 
estudantes eram verdadeiros madrugadores, o 
mesmo número eram verdadeiros notívagos e os 
restantes 60% não eram nem uma coisa nem outra. 
Os madrugadores não tinham necessariamente 
mais amigos madrugadores, mas os notívagos, 
esses, preferiam os seus semelhantes – o que é 
consistente com outras pesquisas que sugerem 
que, na amizade, as semelhanças convergem fre-
quentemente. As “corujas da noite” também se 
distinguiam por um círculo social geralmente mais 
amplo do que os matinais, se quisermos acreditar 
no número de pessoas contactadas por telefone 
frequentemente (35, para as primeiras, 28, para as 
segundas). Mas também passaram menos tempo 
ao telefone com cada um destes amigos (94 se-
gundos, em comparação com uma média de 112 
para os madrugadores), se bem que a sua esfera 
social era menos apertada, menos sólida. De fac-
to, as restrições impostas à nossa vida social pela 
Covid-19 podem ser mais difíceis para algumas 
amizades do que para outras.

Nunca pensei que podia aprender tanto a partir 
das faturas dos telemóveis de estudantes. Descobri, 
com estupefação, que existe uma marca social em 
cada indivíduo, e fiquei surpreendido ao ver como 
o temperamento e os hábitos sociais influenciam 
as escolhas de amizade. Mas o mais inesperado, 
para mim, foi a constância da marca social, apesar 
da mudança. No fundo, não importa quem são 
os nossos amigos, o essencial é tê-los. Natural-
mente, escolhemos aqueles que na empresa são 
mais simpáticos mas, além disso, qualquer um, 
ou quase, pode fazer o trabalho. Isto pode parecer 
oportunista, até cínico, mas é compreensível. A 
amizade não é um prazer supérfluo: os seus bene-
fícios para o nosso bem-estar psicológico e físico 
são imensos. E num mundo em constante mudan-
ça, para aproveitar ao máximo estes benefícios, 
é importante construir e manter amizades com 
tanta flexibilidade como consistência. 
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COUPANG
A máquina 

trituradora 
da Amazon 

coreana
Por detrás do sucesso da líder sul-coreana do comércio online, 

os seus empregados têm de suportar cadências infernais que são 
calculadas pelas inteligências artificiais da empresa
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Ao raiar da manhã de 12 de 
outubro de 2020, Jang Deok-
-joon, de 27 anos, regressa a 
casa, após o turno de trabalho 

noturno na Coupang, a gigante sul-core-
ana de comércio eletrónico, e enfia-se no 
chuveiro. Há pouco mais de um ano que ele 
trabalha num entreposto da empresa em 
Daegu, no Sul da península, e transporta 
caixotes repletos de produtos prontos a 
serem expedidos para os centros de en-
trega. Ao aperceber-se de que ele ainda 
não saiu da casa de banho, após mais de 

A
uma hora e meia, o pai abre a porta e en-
contra-o inconsciente dentro da banheira, 
com os braços cruzados sobre o peito. Jang 
é imediatamente levado para o hospital, 
mas os médicos não conseguem reanimá-
-lo. Pelas 9h09 dessa manhã, é declarado 
morto. O médico-legista conclui dali uma 
morte por um ataque cardíaco.

Jang Deok-joon é o terceiro emprega-
do da Coupang a morrer em 2020. O que 
leva a questionar a natureza do êxito desta 
empresa, porque a Coupang conheceu uma 
ascensão fulgurante. Tornou-se o tercei-

ro empregador do país em pouquíssimos 
anos, dispõe de uma grande rede de en-
trepostos, emprega 37 mil assalariados, 
tem uma imensa frota de motoristas de 
entregas e soube utilizar a Inteligência 
Artificial (IA) para assegurar uma posi-
ção dominante num setor extremamente 
competitivo como o do comércio eletró-
nico sul-coreano.

Na Coreia do Sul, a Coupang está em 
toda a parte: metade da população des-
carregou a sua aplicação, e o serviço de 
entregas expresso Rocket Delivery – que 
promete a entrega de 99,3% das encomen-
das em menos de 24 horas – valeu-lhe a 
reputação de ter “um desempenho ainda 
melhor do que o da Amazon”.

O seu recurso à IA para encurtar os 
prazos de entrega é particularmente no-
tável. De facto, a empresa funciona com 
algoritmos proprietários que calculam ab-
solutamente tudo, desde a maneira mais 
eficaz de empilhar os pacotes nos camiões 
até aos itinerários a seguir e à ordem das 
entregas. Nos entrepostos, a IA antecipa 
as encomendas e calcula os prazos de en-
trega para os pacotes que vão saindo, o que 
permite à Coupang dedicar-se a entregar 
em menos de 24 horas vários milhões de 
produtos, quer se trate de uma máscara 
de beleza ou de uma máquina fotográfica.

Robustecida por tais inovações, a 
Coupang apresenta-se orgulhosamente 
como “o futuro do comércio eletrónico”. 
Também é por essa razão que a empre-
sa, recentemente cotada no Nasdaq [nos 
Estados Unidos da América], foi avaliada 
em 84 mil milhões de dólares [cerca de 71 
mil milhões de euros], um recorde desde 
que a gigante chinesa Alibaba passara a 
ser cotada em bolsa, em 2014.

Mas que efeitos nos empregados da 
empresa têm todas estas inovações e esta 
busca pela eficácia?

Vítimas dos algoritmos
Tal como Jang Deok-joon, que havia ex-
plicado à mãe que os trabalhadores eram 
tratados como “objetos descartáveis”, vá-
rios outros funcionários e entregadores da 
Coupang sofreram o custo das inovações 
algorítmicas da empresa e dos seus efeitos 
desumanizantes. Alguns deles falam das 
cadências de trabalho infernais impostas 
pela promessa de prazos de entrega de-
sumanos. Outros queixam-se de quase 
não poderem ir à casa de banho durante 
o trabalho.

Em 2014, quando a Coupang introduziu 
a oferta de entregas expresso, a empresa 
prometia carreiras estáveis e benefícios 
superiores à média, mesmo para os em-
pregados da base da escala. Mas, ao longo 



62 SETEMBRO 2021 - N.º 307

Coreia do Sul

do tempo, parece que os trabalhadores 
foram reduzidos àquilo que o jornalista 
Kim Ha-young, especialista em emprego, 
descreve como “os braços e as pernas da 
Inteligência Artificial”.

Não será por acaso que boa parte das 
críticas à Coupang nos recorda das denún-
cias das condições laborais na Amazon. 
Criada em 2010 como uma plataforma de 
compras agregada ao modelo da [norte-
-americana] Groupon, a Coupang optou, 
em 2014, por uma integração vertical, 
transformando-se na “Amazon coreana”. 
Ao fazer isso, o grupo confronta-se com 
os mesmos problemas que o mastodonte 
fundado por Jeff Bezos.

A Rocket Delivery baseia-se na pro-
messa de que os algoritmos da Coupang 
saberão determinar muito exatamente a 
hora em que um grupo de encomendas 
tem de sair do entreposto para chegar a 
tempo à casa do cliente. Nos entrepostos, 
os prazos de entrega são regulados por um 
ciclo de duas horas.

“Quando comecei a trabalhar lá, 
compreendi que a única prioridade era 
respeitar os prazos das Rockets Delivery”, 
explica Go Geon, um antigo funcionário. 
“Nós éramos uns meros robôs.” Go Geon 
entrou de baixa por doença, em maio pas-

sado, após uma distensão num músculo da 
perna feito quando ia a correr para cumprir 
um prazo. Depois disso, foi despedido.

Tal como a Amazon, a Coupang utiliza a 
unidade por hora (UPH), um instrumento 
de controlo em tempo real da produtivi-
dade dos trabalhadores, o que lhe permite 
manter as cadências insustentáveis dos 
entrepostos. Embora oficialmente os tra-
balhadores tenham direito a uma hora de 
repouso, após cada período de oito horas 
de trabalho – o mínimo legal –, um antigo 
motorista conta que a maioria das pessoas 
continua a trabalhar durante a pausa para 
cumprir os respetivos objetivos.

Assédio permanente
Numa mensagem de correio eletrónico, 
um representante da Coupang afirma que 
a empresa já não utiliza a UPH nos en-
trepostos. O que, todavia, é desmentido 
por um empregado, segundo o qual certos 
responsáveis continuam manifestamen-
te a usar esse instrumento de medida de 
produtividade. “Agora, eles raramente 
falam da UPH”, diz. “Mas continuam a 
assediar-nos e a a repreender-nos por 
sermos demasiado lentos, certamente 
com base em informações concretas e 
quantificadas.”

Durante a pandemia, que foi extre-
mamente lucrativa para a Coupang, a lista 
das vítimas dessa obsessão pela eficácia 
a qualquer preço alargou-se mais. De 
2019 para 2020, o número de ferimentos 
e de patologias entre os empregados da 
Coupang quase duplicou, passando para 

982 acidentes. Desde a crise cardíaca de 
Jang Deoj-joon, mais três empregados 
morreram devido ao excesso de traba-
lho, segundo os defensores dos direitos 
dos trabalhadores (não houve qualquer 
inquérito oficial a essas mortes).

Apesar da inquietação que tais per-
das suscitam, nenhuma ameaçou travar 
a máquina da Coupang. Se, por um lado, 
a empresa não recorre a subempreiteiros 
e continua a ser o empregador direto dos 
trabalhadores, por outro, diversas fontes 
indicam que estes últimos são recrutados 
de um dia para o outro, na noite da véspe-
ra, através de uma aplicação denominada 
Coupunch ou, então, com contratos tem-
porários, geralmente de poucos meses.

Os contratos dos trabalhadores que 
exprimam as suas queixas, participem um 
acidente de trabalho ou não cumpram os 
objetivos de produtividade não são reno-
vados. A empresa defende que “respeita 
todas as obrigações fixadas pelo Código do 
Trabalho relativas às condições de recru-
tamento e de despedimento, e que “a taxa 
de renovação dos contratos de assalariados 
é superior a 90%”. Contudo, a Coupang 
já foi considerada culpada por haver des-
pedido injustamente um empregado que 
tinha participado um acidente de trabalho.

“Fazem-nos compreender muito cla-
ramente, desde o início, que, se causar-
mos o mais pequeno problema, o nosso 
contrato não será renovado”, explica Jeon 
Woo-oak, um antigo funcionário.

A mãe de Jang Deoj-joon, Park Mi-
-sook, lembra-se de que, enquanto tra-

Na Coupang, os contratos dos 

trabalhadores que exprimam as suas 

queixas, participem um acidente de 

trabalho ou não cumpram os objetivos 

de produtividade não são renovados
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balhador eventual, o filho se candidatava 
todas as noites na aplicação Coupunch e 
se inquietava muitíssimo com a sua situ-
ação precária. Esperava, no entanto, ficar 
bem-visto pela hierarquia e vir a obter 
um cargo permanente. Durante os me-
ses anteriores à sua morte, Jang trabalhou 
desde as 19 horas até às 4 horas da manhã 
e multiplicou as horas extraordinárias, 
num máximo de 59 em cada período de 
sete dias de trabalho consecutivos. Tudo 
isso a troco de um salário de miséria (cerca 
de 6,30 euros por hora [ao passo que o 
mínimo é 10,25 euros brutos]). “Ele ficava 
completamente esgotado ao fim de cada 
turno”, diz Park.

Em 2019, quando a Coupang alargou 
a oferta de entregas para o dia seguinte, 
garantindo uma entrega às 7 horas da 

manhã para as encomendas efetuadas 
na noite anterior, as equipas noturnas 
de Daegu passaram de três para sete en-
tregas em média, indica um empregado. 
Atingir tais objetivos é algo que exige um 
desempenho atlético: com um aspeto des-
portivo e robusto, Jang Deoj-joon tinha 
perdido 14 quilos, desde que entrara para 
a Coupang, em junho de 2019. Segundo a 
mãe, esse emagrecimento causara rugas 
no rosto dele.

Em fevereiro, a morte de Jang Deoj-
-joon foi oficialmente atribuída ao excesso 
de trabalho. O relatório governamental 
sublinha que o corpo mostrava marcas 
de graves lesões musculares. A empresa 
apresentou as suas desculpas e prometeu 
melhorar as condições de trabalho dos 
empregados, designadamente aumen-
tando as inspeções médicas.

Na mensagem que enviou por correio 
eletrónico, a Coupang sublinha que, na 
história da empresa, a morte de Jang Deoj-
-joon é a única oficialmente associada ao 
excesso de trabalho. Os recentes investi-
mentos em automação irão “aumentar a 
eficácia e reduzir a carga de trabalho dos 
empregados”, explica o porta-voz.

As promessas da Coupang para a gestão 
dos problemas de mão de obra ficaram, 
no entanto, ofuscadas pela pandemia que 
perdura. Com o encerramento dos esta-
belecimentos comerciais e as medidas de 
distanciamento social, o comércio eletró-
nico explodiu em todo o mundo e, até ao 
final do ano, poderá vir a registar mais de 
5 mil milhões de dólares [4,2 mil milhões 

de euros] em vendas à escala mundial.
No prospeto de apresentação à bolsa, a 

Coupang reconhecia o dilema que está no 
cerne da sua atividade: procurar “rapidez 
e fiabilidade”, os dois pilares do seu mo-
delo económico, ao mesmo tempo que se 
limitam os custos do trabalho, os quais se 
multiplicaram por 14, entre 2014 e 2020. 
(O serviço Rocket Delivery continua a não 
ser rentável para a empresa.)

Investigadora num instituto de pes-
quisa dos direitos dos trabalhadores, Jang 
Kwi-yeon não compara os entrepostos da 
Coupang aos da Amazon, mas às triste-
mente célebres oficinas clandestinas da 
Coreia do Sul dos anos 1970.

“Seria preciso rever a totalidade do 
sistema logístico”, explica. “O direito dos 
trabalhadores ao repouso e à saúde deveria 
ser instituído como condição prévia, e só 
depois disso se deveriam usar algoritmos 
para calcular os prazos de entrega.”

É naturalmente pouco provável que 
uma empresa de comércio eletrónico, 
cuja existência depende da rapidez das 
operações, opte por abrandar. Para com-
petir com a Coupang, os concorrentes 
sul-coreanos, como a gigante da Internet 
Naver ou a cadeia de grandes armazéns 
Shinsegae, prometem entregas ainda 
mais rápidas – que provavelmente irão 
aumentar mais o fardo dos empregados. 
No ano passado, mais de uma dezena de 
entregadores sul-coreanos morreu a tra-
balhar e em circunstâncias semelhantes às 
de Jang Deoj-joon, sublinham as famílias 
e os representantes sindicais. 

...
Durante a pandemia, 
que foi extremamente 
lucrativa para a Coupang, 
a lista das vítimas da 
obsessão pela eficácia a 
qualquer preço alargou-
-se. De 2019 para 2020, 
o número de ferimentos 
e de patologias entre os 
empregados da Coupang 
quase duplicou
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TRABALHO

Adeus, patrão!
Um grande número de norte-americanos desiste dos seus 

empregos ao fim de poucas semanas. Revolução no mundo  
do trabalho ou simples ajustamento pós-pandemia?
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Demitir-se está na moda, nos 
tempos que correm. Em maio, 
segundo o Gabinete das Esta-
tísticas do Trabalho, foi batido 

um recorde nos Estados Unidos da Amé-
rica, com um número de despedimentos 
voluntários nunca atingido desde o início 
do século: em cada 100 pessoas empre-
gadas em hotéis, restaurantes, bares e 
lojas, cinco renunciaram ao seu emprego.

As pessoas que auferem um baixo 
salário não são as únicas a querer sair 
porta fora. Em maio foram-se embora 
mais de 700 mil pessoas pertencentes à 
categoria “serviços profissionais e co-
merciais”, que agrega essencialmente 
os chamados “colarinhos brancos” – é 
o número mensal mais elevado de todos 
os tempos. Em todos os setores e em todos 
os ofícios, quatro em cada dez assala-
riados declaram pensar abandonar o seu 
emprego atual [de acordo com números 
citados pela Microsoft].

Porquê esta explosão de demissões? 
Segundo uma teoria, a relação entre os 
empregados e os patrões está prestes a 
conhecer uma alteração fundamental 
que poderá vir a ter implicações pro-
fundas no futuro do trabalho. Em toda 
a escala de rendimentos, os trabalha-
dores têm novas razões para mandarem 
os seus patrões irem dar uma volta. As 
pessoas que auferem baixos salários e que 
tinham recebido subsídios de desem-
prego excecionais durante a pandemia 
[no quadro do plano de relançamento] 
porventura constatam, ao retomarem o 
emprego, que não lhes pagam o suficien-
te. Dão um murro na mesa, obrigando 
os restaurantes e as lojas de vestuário a 
aumentarem os salários para manterem 
o seu pessoal.

D
O preço do esgotamento
Por seu lado, os “colarinhos brancos” di-
zem-se sobrecarregados de trabalho ou 
esgotados após as provações deste ano de 
pandemia e apresentam novas reivindi-
cações à respetiva direção. Segundo uma 
sondagem efetuada recentemente pela 
Morning Consult para a Bloomberg, cerca 
de metade dos assalariados com menos 
de 40 anos declaram que poderiam vir a 
abandonar o seu emprego se não tiverem 
o direito de trabalhar em casa pelo menos 
uma parte do tempo. Dada a quantidade 
de demissões, parece efetivamente que 
não se trata de um bluff. Os assalariados 
com altos rendimentos – aqueles que 
têm a córnea queimada por milhões de 
videoconferências no Zoom e as costas 
arruinadas à força de utilizarem o canapé 
como cadeira de escritório – acumularam 
um bom pacote de economias durante este 
ano de tragédia existencial. Demitirem-se 
é para eles uma forma de celebrar a fra-
gilidade da existência perante um pavor 
cósmico. Em suma: Yolo [You only live 
once, “Só se vive uma vez”].

Desistir de alguma coisa é geralmente 
malvisto na vida – é sinal de pessimismo, 
de preguiça e de falta de confiança. Em 
contrapartida, desistir do emprego é o 
oposto: otimismo em relação ao futuro, 
vontade de fazer algo de novo e certeza 
de que, se abandonarmos o navio, não 
iremos afogar-nos, mas haveremos de 
encontrar um barco melhor, mais rico.

Este verão das demissões augura al-
guma coisa de maior: uma nova idade de 
ouro, não apenas para os trabalhadores, 
mas também para a difusão da tecnolo-
gia e para o aumento da produtivida-
de. Pense na última vez que foi ao 
restaurante (um setor em que os 
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salários aumentam rapidamente). Se as 
coisas se passaram como no meu caso, você 
efetuou o pedido digitalizando um código 
QR, em vez de discutir com o empregado 
de mesa. O restaurante serviu-lhe uma 
refeição clássica, embora tivesse menos 
pessoal do que é habitual. Reproduza-se 
isso em toda a economia, e teremos em-
pregados mais bem pagos que trabalham 
com a informática de maneira a servirem 
os clientes mais eficazmente. Talvez seja 
mesmo isso que está prestes a chegar: a 
produtividade do trabalho aumenta a uma 
velocidade nunca vista desde há mais de 
20 anos, e o ritmo está a acelerar.

Revolução autêntica?
Como explica o bloguista e cronista espe-
cializado em economia Noah Smith, mui-
tas vezes consideramos que os robôs e os 
trabalhadores são inimigos jurados. Mas o 
poder dos trabalhadores e a produtividade 
gerada pela tecnologia poderiam andar a 
par. Num círculo virtuoso, os salários mais 
elevados poderiam incitar os empregado-
res a automatizarem as tarefas mais one-
rosas. O poder dos trabalhadores alimenta 
os ganhos de produtividade, o conjunto 
da economia torna-se mais rico, e, por-
tanto, as pessoas gastam mais dinheiro, 
o que cria empregos para outras pessoas. 
Nesta visão cor de rosa, encontramo-nos 
no início de algo de maravilhoso: uma era 
de aumento dos salários, de crescimento 
da produtividade e de elevação do nível 
de vida para todas as pessoas.

Se esta sequência provocar uma revo-
lução autêntica e duradoura para os direi-
tos dos trabalhadores, não será a primeira 

vez que uma catástrofe acaba por gerar 
algum progresso. Como escrevi no 

ano passado, “uma grande crise 
pode revelar o que já não funcio-

na e dar a uma nova geração de 
dirigentes a possibilidade de 

construir algo de melhor” 
– muitas vezes de forma 

inesperada. O grande incêndio de Chica-
go, em 1871, contribuiu para a invenção 
do moderno arranha-céus, o blizzard da 
Costa Leste, em 1888, desembocou no pri-
meiro metro norte-americano. Na frase 
“A pandemia da Covid-19 matou 600 
mil pessoas e modificou o paradigma do 
poder dos trabalhadores”, a relação de 
causa-efeito não é evidente. Mas as nossas 
reações a uma catástrofe, por vezes, alte-
ram o mundo de uma maneira que seria 
difícil de prever.

Mas talvez não se trate de uma revo-
lução. Talvez seja apenas uma ilusão. O 
número de demissões anuais tinha bai-
xado para 500 mil, em 2020, o que per-
mite entender que pessoas que se teriam 
despedido sem a pandemia ficaram presas 
a um emprego de que não gostavam. A 
multiplicação das demissões não é ne-
cessariamente a prova de uma mudança 
de paradigma. É, antes, o sinal de que foi 
levantado um bloqueio: a pandemia impe-
diu todos os tipos de atividades normais 
– tomar uma bebida, alugar uma viatura, 
largar um emprego merdoso – e eis que 
elas voltam a ser possíveis.

A Casa Branca parece ter percebido 
bem esta dinâmica. Uma mensagem re-
centemente publicada no blogue do Cou-
ncil of Economic Advisers [Conselho dos 
Assessores Económicos, que assiste o Pre-
sidente nortte-americano] lembra que as 
estatísticas correm o risco de falhar neste 
verão. Muitos comentadores consideram 
que não se devem tirar grandes conclusões 
para o futuro. “Tudo isso é em grande parte 
uma miragem”, confidenciou-me Adam 
Ozimek, o principal economista da [plata-
forma de recrutamento de trabalhadores 
independentes na internet] Upwork. Creio 
que a Casa Branca é bastante mais realista 
do que o comentador médio de esquerda 
neste momento.”

É difícil fazer previsões, não apenas por 
o futuro ser difícil de prever, mas também 
por o presente ser difícil de apreender. Os 
números das demissões são, porventura, 
um sinal precursor de que os trabalhadores 
recuperam o ânimo após décadas de estag-
nação dos salários e de desmantelamento 
do direito laboral. A menos que se trate 
de uma breve anomalia estatística numa 
economia bastante agitada.

Como conciliar estas duas hipóteses? 
A resposta será talvez: continuar simples-
mente a fazer o que se faz. Os decisores 
políticos deveriam agir como se o merca-
do de trabalho tivesse uma bela margem 
de manobra, porque é esse o caso. E os 
empregadores, enquanto procuram uma 
tecnologia complementar, deveriam pa-
gar mais ao seu pessoal, porque podem. 

...
Os números das demissões 
são, porventura, um sinal 
de que os trabalhadores 
recuperam o ânimo após 
décadas de estagnação 
dos salários e de 
desmantelamento  
do direito laboral





Crónica 
de uma catástrofe 

anunciada
EM 2019, O PRESIDENTE INDONÉSIO, JOKO WIDODO, DECIDIU CONSTRUIR 

UMA NOVA CAPITAL ADMINISTRATIVA PARA O PAÍS NA ILHA DE 
KALIMANTAN. O LOCAL DE CONSTRUÇÃO ESTÁ A GERAR POLÉMICA, COM 

ALGUNS A RECEAR QUE SE TRATE DE UM DESASTRE AMBIENTAL. INICIALMENTE 
INVADIDA PELA SELVA, A ILHA COMEÇOU A SER MOLDADA PELO HOMEM HÁ 

MAIS DE 20 MIL ANOS. MAS AS TRANSFORMAÇÕES INTRODUZIDAS AO LONGO 
DO ÚLTIMO MEIO SÉCULO AMEAÇAM TORNAR-SE IRREVERSÍVEIS
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¬ A era da selva
A ilha de Bornéu está coberta de florestas tropicais há mais 
de 130 milhões de anos. A sua localização geográfica, nesta 
cintura equatorial que beneficia de uma abundância de sol e 
chuva, fez desta terra o albergue de uma flora e de uma fauna 
de uma variedade excecional. A ilha tem três mil espécies de 
árvores lenhosas, das quais 58% são endémicas. Isto significa 
que se uma destas espécies vegetais endémicas desaparecer em 
Kalimantan, também desaparece da face da Terra.

O mesmo para a fauna: das 222 espécies de mamíferos que a 
ilha acolhe, 44 são endémicas, incluindo o emblemático orango-
tango-de-bornéu (Pongo pygmaeus). O mais espantoso é que, 
apesar da desflorestação maciça das últimas décadas, mais de 
360 novas espécies de aves, insetos, répteis e mamíferos foram 
descobertas entre 1994 e 2013, tais como o elefante-pigmeu-
-de-bornéu (Elephas maximus borneensis), avistado no início 
dos anos 2000, e o rinoceronte-de-sumatra (Dicerorhinus 
sumatrensis harrissoni), em 2013.

¬ Os primeiros caçadores-coletores
Há cerca de 50 mil anos, populações de Homo sapiens emigraram 
de África e chegaram a esta terra equatorial. Os vestígios mais 
antigos desta presença são os fósseis dos humanos modernos 
na gruta de Niah, em Sarawak [na parte malaia do Bornéu], e 
as pinturas rupestres em Sangkulirang-Mangkalihat, em Kali-
mantan Oriental. O Bornéu faz parte da Plataforma Continental 
de Sunda, que nessa altura ainda fazia parte do continente 
eurosiático [pois não foi submerso pela subida dos oceanos, no 
final da era glaciar]. Não existia então como ilha, tal como Java 
ou Sumatra: as três estavam ligadas por um corredor de baixas 
planícies constituídas de savana que provavelmente serviu de 
corredor para as migrações humanas.

Estes imigrantes viviam da caça e da recolha. Este modo de 
vida ainda hoje é praticado pelos Punan, denominados Penan na 
Malásia. Estas comunidades têm muitos subgrupos, tais como 
os punan aput, os punan tubu e os punan batu, que vivem na 
parte indonésia da ilha. Os seus antepassados eram originários 

[entre outros lugares] da Ásia Continental. No passado, estes 
grupos tornaram-se nómadas para caçar – principalmente 
javalis – e para colher plantas comestíveis – essencialmente 
tubérculos selvagens e sagu das montanhas (Eugeissona utilis). 
Hoje em dia, a maioria está sedentarizada em aldeias à beira das 
florestas, e alguns mudaram-se mesmo para centros urbanos.

Os últimos grupos de caçadores-coletores vivem no distrito 
de Bulungan, no Norte da ilha. São os punan batu, muito pouco 
conhecidos. No seu recenseamento, realizado em 2002-2003, 
o Centro Internacional de Pesquisa Florestal (Cifor) limitou-se 
a observar que eles ainda viviam no interior, sem revelar o seu 
número nem explicar quem são ou como vivem. A existência 
deste grupo humano nem sequer é comprovada pelo Estado 
indonésio. O seu nome não aparece na lista de comunidades 
indígenas isoladas (KAT) publicada pelo Ministério dos Assuntos 
Sociais, em 2018.

Em finais de 2018, nós [jornalistas do Kompas] acompa-
nhámos uma equipa de investigadores de biologia molecular do 
Instituto Eijkman [financiado pelo governo indonésio] numa 
expedição que visava obter informações sobre os punan batu 
e recolher amostras genéticas. As pessoas que encontrámos 
viviam há gerações em grutas cársicas e na floresta acima do 
rio Sajau. Eram apenas uma centena de famílias. Viviam em 
pequenos grupos separados, os mais próximos a cerca de um 
dia a pé pelo rio Sajau, os mais afastados a 15 dias de marcha. Os 
punan batu são, provavelmente, os últimos caçadores-coletores 
de Kalimantan, os últimos a poderem mostrar-nos como os 
nossos antepassados subsistiam dependendo exclusivamente 
dos dons da Natureza.

Na floresta, sempre mergulhada na escuridão por causa da 
densa copa das árvores que os raios solares nunca conseguem 
penetrar, os punan batu [que encontrámos em 2018] não dis-
tinguiam o dia da noite para procurar comida. Quase nenhum 
alimento era armazenado, tudo era acabado de colher na Na-
tureza, exceto talvez a gordura de javali, que era mantida em 
vasos de barro e pendurada no teto da caverna para a manter 
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A floresta virgem tem vindo a ser destruída 

pela ação humana, através das queimadas
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fora do alcance dos animais. A pressão sobre o seu modo de vida 
era cada vez mais forte. “A caça está a tornar-se cada vez mais 
escassa. O pau-de-águila [também conhecido como madeira 
de aloé, uma resina muito procurada para fazer incenso, entre 
outras coisas] e outras gomas desapareceram, e há cada vez 
menos mel”, disse-nos Maruf, membro dos punan batu. Asut, 
outro punan batu, contou-nos que há dez anos costumava 
recolher mel selvagem uma vez por ano. “Agora, é de três em 
três anos, na melhor das hipóteses. E a colheita tem diminuído 
muito. Antes, costumávamos trazer dois baldes (dez litros) de 
uma só vez. Agora, é menos de meio balde.”

As tualangs [ou árvores de mel, as mais altas do Sudeste 
Asiático, que podem atingir até 88 metros de altura], no topo das 
quais as abelhas fazem a sua colmeia, são abatidas por empresas 
florestais. As plantas com flores estão a ser desenraizadas e subs-
tituídas por plantações de palmeiras. Segundo Maruf, os punan 
batu tinham protestado repetidamente contra a destruição da 
floresta, que é a sua casa e o modo de vida da sua comunidade. 
“Mas respondem-nos que são terrenos públicos. Não somos 
reconhecidos porque não temos um bilhete de identidade.”

Quanto aos punan batu que abandonaram a sua floresta 
ancestral, têm dificuldade em adaptar-se à vida moderna porque 
não têm outras competências além da caça e da coleta. É o caso 
das famílias de Tilus e Jago, que vivem ao pé da autoestrada 
Tanjung Selor-Berau [em Kalimantan Oriental]. “Há dez anos, 
esta zona era uma floresta onde costumávamos caçar. Agora, 
é propriedade das empresas. Todos os dias temos de caminhar 

durante horas para chegar à floresta, sem termos a certeza de 
encontraremos caça”, testemunha Jago.

Mas regressemos ao passado. Vivendo da caça e da cole-
ta, e portanto dependentes da generosidade da Natureza, os 
primeiros habitantes de Bornéu mudaram muito pouco o seu 
ambiente. Até ao aparecimento da agricultura, há cerca de dez 
mil anos, as mudanças na paisagem de Kalimantan deveram-se 
principalmente aos ciclos climáticos globais [e, em particular, 
à última era glacial, que começou há cerca de 110 mil anos 
e terminou há cerca de dez mil anos]. Milhares de pinturas 
pré-históricas nas cavernas cársicas de Kalimantan Oriental, 
datadas de 50 mil a 3 500 anos atrás, fornecem testemunhos 
valiosos destas transformações naturais.

Estas obras de arte rupestre foram estudadas por uma equi-
pa de investigadores australianos e indonésios que relataram 
o seu trabalho na revista Nature, em novembro de 2018. Em 
Sangkulirang-Mangkalihat, a pintura mais antiga, descoberta 
na caverna Lubang Jeriji Saleh, retrata uma espécie de boi sel-
vagem vermelho alaranjado. A sua datação [efetuada através 
da medição dos níveis de urânio e tório que se desintegram 
nas crostas de calcite acumuladas na sua superfície] permi-
tiu atribuir-lhes uma antiguidade entre 40 mil e 52 mil anos 
[tornando-o a mais antiga representação figurativa conhecida 
no mundo até à data]. Outras pinturas rupestres do mesmo 
período retratam palmeiras bem como grandes animais que 
normalmente vivem na savana, tais como a anta e o pangolim-
-gigante. As antas desapareceram de Kalimantan há seis mil 
anos, o pangolim-gigante há cerca de 32 mil anos.

Há cerca de 20 mil anos, as populações de Kalimantan co-
meçaram a desenhar instrumentos de caça, tais como projetores 
de lança que podiam ser utilizados na savana. Foi durante este 
período que a Natureza começou a mudar [com o fim da era 
glaciar] e a caça grossa a diminuir. Há cerca de 13 600 anos, 
apareceram representações humanas nas paredes das grutas, 
conhecidas como motivos “Datu Saman”, que marcam uma 
era mais antropocêntrica.

O aquecimento da Terra começou há cerca de 21 mil anos. 
As calotas de gelo derreteram, os níveis do mar subiram len-
tamente e a Natureza foi radicalmente alterada. Os oceanos 
submergiram parte do território da Plataforma Continental de 
Sunda, revelando as ilhas de Sumatra, Java e Kalimantan. Ao 
mesmo tempo, algumas das terras baixas [nomeadamente no 
centro de Kalimantan] tornaram-se pântanos e gradualmente 
transformaram-se em turfeiras.

¬ A revolução agrícola
O nível do mar parou de subir há cerca de cinco mil anos. Desde 
então, o arquipélago indonésio manteve a forma que tem hoje. 
Foi nesta altura que chegaram os emigrantes austronésios, que 
eram conhecidos por serem agricultores e navegadores de su-
cesso [o termo austronésio refere-se a pessoas que vivem na área 
linguística de Taiwan à Nova Zelândia e de Madagáscar à Ilha 
de Páscoa, excetuando a Austrália e uma parte da Nova Guiné]. 
Estes agricultores misturaram-se com os caçadores-coletores 
de Kalimantan e desenvolveram uma agricultura distinta. São 
agora conhecidos como dayak, um termo genérico para vários 
grupos étnicos no Bornéu, a maioria dos quais vive do cultivo 
do arroz ao ar livre, bem como da caça e dos produtos florestais.

Para o cultivo do arroz, os dayak praticam o desbravamento 
das terras e a rotação de culturas. Com a sua chegada, as florestas 
de Kalimantan começaram a mudar. Eles cortam as árvores, 
trabalham a terra, e quando sentem que os nutrientes do solo 
estão a começar a esgotar-se, abandonam os campos para que 

...
Vivendo da caça e da coleta, e, portanto, 
dependentes da generosidade da 
Natureza, os primeiros habitantes de 
Bornéu mudaram muito pouco o seu 
ambiente. Até ao aparecimento da 
agricultura, há cerca de dez mil anos, as 
mudanças na paisagem de Kalimantan 
deveram-se principalmente aos ciclos 
climáticos globais
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voltem a ser florestas enquanto aguardam a desflorestação. 
Embora hoje em dia a sua agricultura de corte e queima seja 
frequentemente acusada de destruir as florestas de Kaliman-
tan, vários estudos afirmam o contrário, como um realizado 
em 2015 por Nicolas Labrière [do Cirad, o Centro Francês de 
Cooperação Internacional em Investigação Agrícola para o 
Desenvolvimento]: se for feito corretamente, este método de 
cultivo cria ecossistemas naturais com elevada biodiversidade, 
ricos em stocks de carbono e com baixo risco de erosão do solo.

Além disso, os dayak são conhecidos por terem muito cui-
dado em manter o equilíbrio natural, em particular nas áreas 
florestais, que consideram ser a casa dos espíritos ancestrais. 
As comunidades dayak estão hoje divididas entre vários gru-
pos étnicos, e a maioria dos seus membros abraçou grandes 
religiões como o cristianismo ou o islamismo. Mas em tempos 
partilharam um sistema de crenças chamado kaharingan [que 
ainda hoje impregna a sua cultura], segundo o qual o mundo é 
povoado por espíritos invisíveis. Kaharingan é um termo da 
língua sangen (antiga dayak), construído sobre a raiz do haring, 
que significa “existir e crescer” ou “viver bem”, um conceito 
simbolizado pela “Árvore da Vida”, chamado “Batang Garing”. 
Esta árvore tem a forma de uma lança que aponta para o céu. A 
parte inferior da árvore tem um frasco cheio de água sagrada 
que representa o “Jata”, o submundo. Os mundos celeste e 
subterrâneo estão ligados numa mesma entidade, precisam 
um do outro. Os dayak acreditam que existe um espírito em 
cada elemento, incluindo nas árvores, por isso eles não cortam 
as suas florestas imprudentemente.

Indonésia

¬ A “chuva de machados”
Durante milhares de anos, foi preservado um certo equilíbrio 
natural em Kalimantan. Mas a situação começou a mudar com 
a colonização holandesa [1605-1942], e as revoltas aceleraram 
dramaticamente sob as presidências de Suharto [1967-1998] 
e depois de Joko Widodo [no poder desde 2014]. A partir do 
período colonial, a madeira tornou-se uma mercadoria im-
portante. Desde 1904, as florestas a montante do rio Barito 
foram cortadas, e a madeira foi transportada pelo rio até à 
costa. No entanto, a exploração em grande escala das florestas 
de Kalimantan só começou verdadeiramente nos anos 60. E, 
nos últimos 50 anos, Kalimantan sofreu mudanças dramáticas 
e quase irreversíveis.

A exploração das florestas de Kalimantan começou durante 
o período mais turbulento da História do país, por volta de 
1965 [ano em que uma tentativa de golpe de Estado contra o 
Presidente Soekarno (1945-1967) levou a uma campanha de 
execuções de comunistas indonésios que fez várias centenas de 
milhares de vítimas]. Nessa altura, a jovem República Indonésia 
[proclamada em 1945, após três anos de ocupação japonesa] 
precisava muito de divisas para construir um país devastado 
por séculos de ocupação colonial e de guerra. Na sua edição 
de 23 de agosto de 1965, [o diário indonésio] Kompas anuncia 
que “a madeira indonésia é muito procurada no Japão” e revela 
que Perhutani [a empresa florestal estatal indonésia] assinou 
um acordo de cooperação com uma filial do grupo japonês 
Mitsui para limpar as áreas de Sampit [no Kalimantan Central] 
e Kotabaru [no Sul]. Este foi o primeiro contrato com uma 
empresa estrangeira para explorar as florestas de Kalimantan.

No final de 1965, foram assinados ou implementados 17 con-
tratos de abate de árvores, num total de 92 milhões de dólares. 
Estes acordos comerciais não parecem ter sido afetados pela 
agitação política que precipitou a queda do Presidente Soekarno 
[em 1967, após um golpe militar]. Pelo contrário, a mudança 
de poder abriu um novo capítulo na exploração madeireira. 
O governo do general Suharto é confrontado com uma crise 
económica herdada do regime anterior. Considera as florestas 
recursos naturais que podem ser vendidos.

Em 1967, Suharto promulga uma lei sobre os capitais es-
trangeiros. Abre de par em par o acesso aos recursos natu-
rais da Indonésia a investidores de outros países (que, além 
do mais, receberam incentivos fiscais lucrativos). A empresa 
mineira norte-americana Freeport desembarca para extrair 
ouro na província da Papua [no local de Grasberg, na parte 
indonésia da ilha da Nova Guiné], e a canadiana Inco para o 
níquel na ilha Celebes. Mas as florestas de Kalimantan também 
suscitam cobiça. São concedidas licenças a duas multinacio-
nais norte-americanas, Weyerhaeuser e Georgia-Pacific. A fim 
de facilitar a exploração florestal, o governo promulga outra 
lei em 1967 que introduz o conceito de “floresta estatal” para 
designar todas as florestas que não tinham título de proprie-
dade. Inclui florestas que têm sido geridas durante gerações 
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Situada no arco posterior do “Anel de 
Fogo” do Pacífico, Kalimantan é a ilha da 
Indonésia mais abrigada das catástrofes 
naturais: não tem vulcões e a sua 
atividade sísmica é mínima
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por comunidades tradicionais de acordo com [entre outros] 
o direito consuetudinário.

A 4 de agosto de 1970, o Kompas informa os seus leitores de 
que quase todos os 13 milhões de hectares de floresta na província 
de Kalimantan Central tinham sido entregues a empresas flo-
restais. A partir desse momento, o abate de árvores não cessará 
mais, seja legal ou ilegal. A corrupção espalha-se. Em 1973, a 
Indonésia torna-se o maior fornecedor mundial de madeira 
tropical. Depois do petróleo, é a principal exportação do país.

Em Kalimantan, as comunidades locais ganharam o há-
bito de chamar a este período de abate excessivo de árvores 
“a chuva de machados”, porque nessa altura as árvores eram 
cortadas à mão, o que requer muita mão de obra. Durante a 
estação chuvosa, a madeira é transportada por flutuação pe-
los principais rios da ilha e depois enviada para o estrangeiro 
[nomadamente para o Japão, Coreia do Sul e Taiwan]. Em 1985, 
a exportação de madeira em bruto é proibida, e passa a ser 
processada localmente pelas indústrias nacionais [o que vai 
permitir à Indonésia, até aos anos 90, tornar-se o principal 
exportador mundial de contraplacado].

Os conflitos de interesses entre as comunidades de direi-
to consuetudinário e as empresas detentoras de concessões 
florestais são inevitáveis. Nos anos 80, a resistência começa 
a emergir com o slogan “petak ayungku”, “a minha terra”. 
Yekti Maunati, uma investigadora do Instituto Indonésio de 
Ciências (Lipi), revelou no seu livro Identitas Dayak 2004 
[“A Identidade Dayak”, não traduzido para português] que 
os conflitos entre as comunidades tradicionais e as empresas 
madeireiras reforçaram a identidade dayak. Segundo ela, as 
empresas tentam por todos os meios dividir a comunidade, 
por exemplo, trazendo membros de outros grupos étnicos de 
outras ilhas do arquipélago para os empregar nas concessões. 
Este confronto orquestrado gera então conflitos sociais étnicos 
[por exemplo, em Sampit, em 2001, a violência entre Dayak e 
migrantes da ilha de Madura resultou em mais de 500 mortes; 
imagens de Madurais decapitados por dayak foram mostradas 
em todo o mundo].

De facto, sob o regime de Suharto, a província de Kaliman-
tan Ocidental foi, como outras regiões indonésias, classificada 
como uma “área atrasada” e tornou-se o cenário para um de-
senvolvimento desenfreado, baseado nas explorações mineira 
e madeireira e nas plantações. Por volta de 1968, o governo 
criou um programa para trazer os camponeses sem terra das 
ilhas superpovoadas de Java e de Madura. A população cresceu 
rapidamente, de 2,49 milhões em 1980 para 3,74 milhões em 
2000, e para mais de quatro milhões em 2005. O mesmo acon-
teceu noutros distritos da ilha [onde os recém-chegados estão 
a contribuir para a desflorestação e a expansão das plantações].

Durante este período, Kalimantan Ocidental continua a ser 
uma das províncias mais pobres da Indonésia, sendo os dayak 
os que se encontram em pior situação. Para desencorajar os 
migrantes a regressarem a casa, o governo forneceu-lhes alguns 
produtos básicos, do arroz ao sabão. Esta política contribui 
fortemente para traçar uma linha entre as comunidades.

Um estudo conduzido por David Gaveau, do Center for In-
ternational Forestry Research [Centro Internacional de Inves-
tigação Florestal], e publicado na revista científica PLOS ONE 
em 2014, mostra que mais de 30% das florestas de Kalimantan 

Críticas

Anúncios e amadorismo
Alguns acreditavam que a recessão económica causada 
pela epidemia de Covid-19 levaria ao cancelamento da 

trasferência da capital para a ilha de Bornéu. Em abril de 2020, 
o diário KORAN TEMPO ridicularizou o amadorismo do governo, 

acusando-o de lançar um projeto tão faraónico como absurdo 
em plena pandemia. Na sua primeira página, representou 
o Presidente, Joko Widodo, de máscara no rosto e mangas 

arregaçadas, a supervisionar o transporte numa minúscula 
pick-up da enorme chama dourada do Monumento Nacional 

no centro de Jacarta. O apelo do jornal para suspender o projeto 
parece não ter sido atendido. O governo continua a multiplicar 
anúncios, ainda que o calendário do projeto permaneça envolto 

numa grande indefinição.

A floresta é o principal sustento 

dos habitantes locais

FOTO GETTYIMAGES
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Indonésia

A 26 de agosto de 2019, num discurso histórico, o Pre-
sidente indonésio, Joko Widodo, anunciou que uma nova 
capital indonésia seria construída em Kalimantan Orien-
tal, em terrenos dos distritos de Penajam Paser do Norte 
e de Kutai Kartanegara. Este anúncio pôs fim a décadas 
de sonhos e especulações sobre a transferência da atual 
capital, Batavia, rebatizada Jacarta após a independência 
em 1945, situada desde a colonização holandesa em ter-
ras pantanosas da Costa Norte de Java.
Para Joko Widodo, é uma questão de orgulho nacional: é 
tempo de a Indonésia construir a sua própria capital. No 
seu discurso, publicado na íntegra pelo diário indonésio 
KOMPAS, especificou as vantagens práticas do projeto: 
“Muitas pessoas perguntam: porque é necessário mu-
dar? A primeira razão é que Jacarta tornou-se um fardo 
demasiado pesado. A cidade é a sede do governo, um 
centro empresarial, um centro financeiro, um eixo central 
de comércio e de serviços, o local do maior aeroporto e 
porto marítimo da Indonésia. Em segundo lugar, o peso 
de Java não para de aumentar [em relação ao resto do ar-
quipélago indonésio]: 150 milhões de pessoas vivem na 
ilha, o equivalente a 54% da população total, e 58% do PIB 
nacional é produzido em Java, que é também a fonte das 
principais reservas alimentares [do país].”
A construção da nova capital deverá, segundo o jornal 
digital KORAN TEMPO, custar 466 triliões de rupias, ou seja, 
quase 28 mil milhões de euros. Joko Widodo continua a 
prometer que a nova capital será uma “cidade verde e 
inteligente”: uma cidade na floresta, com grandes áreas 
pedonais e transportes exclusivamente elétricos, e uma 
cidade que não emitirá gases com efeito de estufa. Mas 
os ativistas ambientais opõem-se ferozmente ao pro-
jeto. “A urgência é resolver a crise ambiental que assola 
há muito tempo Kalimantan!”, declarou ao semanário 

TEMPO, em agosto de 2019, um dos responsáveis do Wa-
lhi, a mais importante organização ambiental indonésia. 
Quanto aos povos indígenas, que constituem 16,7% da 
população de Kalimantan Oriental, eles recordam o pa-
pel vital que representa Bornéu como pulmão do mundo. 
Uma parte das terras habituais do Dayak Paser são sus-
cetíveis de ser incluídas no território da futura capital.
No início de abril, o jornal KOMPAS dedicou um dossier ao 
projeto. “O ministro do Planeamento do Desenvolvimento 
Nacional, Suharso Monoarfa, disse-nos que o projeto fa-
zia parte de uma estratégia política para superar os efeitos 
da epidemia de Covid-19”, escreveu o jornal de Jacarta. “A 
nova capital será, segundo o ministro, uma nova fonte de 
crescimento e de reequilíbrio económico entre as regiões 
do arquipélago.” Mas, além das temidas consequências 
ecológicas, KOMPAS argumenta que não é certo que a futura 
capital contribua para a prosperidade das populações locais. 
Dos 3,77 milhões de habitantes de Kalimantan Oriental, 
38,8% não foram além da escola primária, e apenas 2,69% 
têm estudos superiores: a coabitação afigura-se difícil com 
os 800 mil a 1,5 milhões de funcionários que deixariam Ja-
carta com as suas famílias para se instalarem na província.
Joko Widodo já sonha poder celebrar em 2024, pouco an-
tes do final do seu segundo e, portanto, último mandato, 
o 79º aniversário da independência da Indonésia no futu-
ro imenso palácio presidencial, cujo desenho, revelado no 
Instagram, está a causar polémica. A sua forma é inspi-
rada na Garuda, a fabulosa águia que simboliza a unidade 
da nação. “O governo deveria aprender com os fracassos 
de outros projetos de ‘cidades inteligentes’ noutras partes 
do mundo”, adverte no entanto o KOMPAS. “Seria melhor 
apoiar-se no conceito de ‘cidadãos inteligentes’, porque, 
sem uma comunidade inteligente, a futura capital perma-
necerá uma cidade morta ou sem futuro.”

contexto

Uma nova capital na selva
 Adeus, Jacarta! O Presidente, Joko Widodo, quer transferir a capital para Kalimantan Oriental 

(Calimantã Oriental), e está a falar a sério, muito a sério. Ainda na fase de planeamento, este projeto 
faraónico está a levantar questões e polémicas.
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foram destruídas entre 1973 e 2010. Os investigadores analisaram 
dados de satélite e fotografias aéreas. Verificaram que mesmo 
as florestas de montanha, anteriormente inacessíveis, tinham 
sido desbravadas para madeira e convertidas em plantações.

Em vez de financiar o desenvolvimento de Kalimantan, 
o regime de Suharto está a utilizar o dinheiro da exploração 
florestal para recompensar os seus apoiantes, com os militares 
e homens de negócios filiados no governo a obterem grandes 
benefícios. Os lucros fenomenais são reinvestidos em setores 
económicos não florestais. É assim que aparecem muitos mag-
natas, que, desde então, dominam vários setores económicos 
no país. A partir de 1990, começa um novo capítulo [quando 
toda a madeira de qualidade que estava disponível foi cortada]: 
as plantações de palmeiras de óleo (dendezeiros) e as minas de 
carvão multiplicam-se na ilha.

¬ A era das catástrofes
Situada no arco posterior do “Anel de Fogo” do Pacífico, Kali-
mantan é a ilha da Indonésia mais abrigada das catástrofes 
naturais: não tem vulcões, e a sua atividade sísmica é mínima. 
Esta é uma das razões pelas quais o Presidente, Joko Widodo [no 
poder desde 2014], decidiu transferir a capital da Indonésia de 
Jacarta para Kalimantan Oriental. Mas o equilíbrio ambiental da 
ilha tem sido tão perturbado que outras catástrofes ameaçam. 
A mudança radical na paisagem florestal causou enormes da-

nos. As palmeiras de óleo substituíram a floresta, destruindo a 
biodiversidade criada por milhões de anos de evolução e seleção 
natural. E a extração mineira, principalmente de carvão a céu 
aberto, conspurcou os solos.

Um estudo de Eko Yulianto, do Instituto Indonésio de Ciên-
cias (Lipi) revela que os maiores e mais devastadores incêndios 
florestais da história do nosso país são o resultado de erros 
cometidos pelo regime de Suharto na gestão florestal. Em 1997 
e 1998, incêndios de turfeiras de proporções sem precedentes 
ocorreram em Kalimantan. A causa principal foi o Projeto de 
Desenvolvimento da Turfeiras (PLG), que tinha sido lançado 
em 1996 sobre um milhão de hectares. A ideia era drenar a 
água das turfeiras através de milhares de quilómetros de ca-
nais para desenvolver novas plantações de óleo de palma. Foi 
um desastre. Uma vez seca, a turfa inflama-se facilmente, e 
os fogos são muito difíceis de apagar. Anteriormente, mesmo 
durante a estação seca, a turfa retinha alguma humidade, o 
que naturalmente limitava os incêndios. Desde 1997-1998, os 
incêndios têm aumentado na estação seca, especialmente em 
2015. Além de destruir a biodiversidade, perturbam a econo-
mia e a educação, ameaçam a saúde de dezenas de milhares 
de pessoas e causam mortes.

E agora, após os incêndios, estamos a assistir a inundações. 
Em meados de janeiro de 2021, as águas submergiram partes do 
Kalimantan Sul a uma altura de mais de um metro. Na tarde de 
domingo de 24 de janeiro, o posto de emergência contou 712 
129 pessoas afetadas pela subida das águas, incluindo 113 420 
deslocados. Um total de 24 pessoas perderam as vidas e três 
estão desaparecidas. Ao visitar o local, no dia 18 de janeiro, o 
Presidente, Joko Widodo, disse que a inundação foi causada por 
chuvas extremas: “A precipitação foi muito elevada durante 
quase dez dias consecutivos, pelo que o rio Barito transbordou.”

O chefe de uma estação meteorológica local confirmou 
que 300 mm de chuva caíram em dois dias, o que, comparado 
com uma média mensal de 394 mm em janeiro, é de facto um 
fenómeno meteorológico extremo. No entanto, não podemos 
simplesmente culpar a chuva pela inundação. Ferari Pinem, 
coordenador da Agência de Informação Geoespacial (BIG), em 
Jacarta, reconhece que a província de Kalimantan Sul, devido 
às suas características morfométricas e morfológicas, é de facto 
propensa a inundações. Mas a desflorestação tem aumentado 
esta vulnerabilidade. Em caso de chuva extrema, o risco de 
inundação é agora generalizado.

As recentes inundações deveriam levar-nos a uma introspe-
ção: não teremos causado danos suficientes ao Bornéu, durante 
o último meio século? Não deveríamos pagar a nossa dívida 
à Terra-mãe enchendo as minas, reflorestando as florestas e 
deixando a turfa respirar novamente? 

Nos últimos 50 anos, Kalimantan sofreu 
mudanças dramáticas e quase irreversíveis
FOTO GETTYIMAGES
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Anteriormente, mesmo durante a 
estação seca, a turfa retinha alguma 
humidade. Desde 1997-1998, os 
incêndios têm aumentado na estação 
seca. Além de destruir a biodiversidade, 
perturbam a economia e a educação, 
ameaçam a saúde de dezenas de milhares 
de pessoas e causam mortes
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Ao largo da costa do País Basco espanhol, em 1901, foi morta  

a última baleia num bote. Mas a memória desta atividade milenar 
ainda está viva, e bem viva, conta o escritor Gabi Martínez
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Um comboio de mercadorias 
rola ao longo da encosta de 
uma colina por cima do por-
to. Nos edifícios circundantes, 

sete trabalhadores estão ocupados sobre 
um andaime enquanto gruas portuárias 
levantam contentores no convés de dois 
navios. O sol pálido e o céu nublado com-
pletam este cenário industrial.

Na cidade basca de Pasaia (Pasajes, 
em espanhol), as pessoas trabalham no 
mar, mas também com e para ele. Uma 
atmosfera dickensiana emana desta cidade 
de Guipúzcoa [uma das províncias do País 
Basco espanhol], que esconde um enorme 
tesouro dentro das suas muralhas. Para lá 
chegar, é preciso apanhar um autocarro 
que sai do porto e ancorar numa curva na 
foz do rio, à beira do mar aberto: o tesouro 
são os estaleiros navais Albaola [também 
conhecidos como Faktoria Marítima Basca, 
que inclui um museu e estaleiros navais 
onde são construídas réplicas de navios 
históricos utilizando técnicas tradicionais].

Espanha

U
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A costa do País Basco guarda 

muitas histórias e segredos
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Durante séculos, os 
bascos foram os únicos 
a caçar baleias. Tanto 
assim é que o Presidente 
norte-americano Thomas 
Jefferson disse: “Os bascos 
foram os primeiros.” Por 
outras palavras, Moby 
Dick e o Capitão Ahab 
ainda não tinham nascido 
e já lá estavam

...

Segundo os historiadores, durante séculos, 
os bascos foram os únicos a caçar baleias. 
Tanto assim é que o Presidente norte-ame-
ricano Thomas Jefferson disse: “Os bascos 
foram os primeiros.” Por outras palavras, 
Moby Dick e o Capitão Ahab ainda não 
tinham nascido e já lá estavam.

Outros vestígios desta epopeia podem 
ser encontrados no museu de Albaola. 
Também é possível ver e comprar brin-
quedos em forma de baleias, esboços, dese-
nhos e modelos de barcos, bem como livros 
sobre a história marítima local e os feitos 
dos engenheiros navais bascos. Um lugar 
de destaque é reservado a uma primeira 
página da National Geographic de 1985 
sobre a descoberta dos restos do San Juan, 
que se afundou ao largo da costa canadiana 
de Red Bay em 1565. Esta descoberta pro-
vou a importância dos baleeiros bascos no 
mundo e marcou o início de uma série de 
investigações e projetos que levaram ao 
que é hoje a Factoría Marítima Basca. No 
museu, uma porta leva ao barracão que 

abriga o que será o centro da Factoría: a 
reprodução ainda inacabada do San Juan. 
Um colosso de outro tempo que começou a 
tomar forma em 2013. Embora a pandemia 
e outros imponderáveis tenham atrasa-
do o seu lançamento, o especialista em 
património marítimo Mikel Leoz estima 
que estará “pronto a navegar” até 2022.

Normalmente, é possível chegar ao 
bairro San Juan por um pequeno cami-
nho costeiro ligado ao monte Ulia, mas 
está temporariamente fechado devido a 
deslizamentos de terra. Até novo aviso, a 
única forma de chegar ao estaleiro navel 
é por barco. La Motora atravessa um dos 
portos naturais mais protegidos de todo 
o mar Cantábrico em dois minutos e por 
80 cêntimos, ligando assim San Juan a 
San Pedro [o distrito onde se encontra a 
Factoría]. Estas duas localidades de Pasaia 
são antigas aldeias piscatórias e marítimas, 
com o nome das suas respetivas igrejas 
paroquiais.

La Motora é um pequeno barco verde 
a motor. Na realidade, existem dois, que 
quatro timoneiros pilotam, revezando-se. 
Todos homens. No entanto, Txarli, que está 
no negócio dos barcos há dez anos, lem-
bra-se de que foi um trabalho de mulheres 
durante muito tempo, porque Pasaia ficava 
sem homens durante meses a fio devido à 
pesca, especialmente à caça à baleia. Em 
frente ao mar, a estátua de uma mulher 
barqueira presta homenagem a estas mu-
lheres remadoras que cederam o seu lugar 
aos homens, quando o mercado das baleias 
entrou em colapso devido à concorrência 
inglesa, islandesa e canadiana e à proibição 

Albaola não teria sido possível sem 
esta traineira do século XIX [um barco 
de pesca tradicional da região de Cantá-
bria, próxima do País Basco] que Xabier 
Agote reproduziu enquanto se iniciava em 
carpintaria naval no Maine, nos Estados 
Unidos da América. Foi aí que o estudan-
te [nascido em 1964 em San Sebastián e 
atualmente presidente do Albaola] apren-
deu como as baleias tinham inspirado os 
bascos a conceberem embarcações que 
iriam influenciar profundamente o design 
dos barcos em todo o mundo.

Durante séculos, os bascos persegui-
ram estes animais que se aventuravam 
perto das suas costas, tanto assim que 
as baleias francas acabaram por receber 
o apelido de “baleias bascas”. Quando 
descobriram que a Terra Nova e a costa 
canadiana eram verdadeiros viveiros de 
cetáceos, melhoraram os seus navios e en-
viaram milhares de pessoas para as caçar 
e extrair os seus produtos, desde a carne 
até ao precioso óleo derivado da gordura. 
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Uma vez capturado, o 
animal não era comido 
no País Basco. A língua, 
um manjar requintado, 
era enviada para as 
famílias de alta linhagem, 
enquanto o óleo terminava 
o seu périplo em França, 
e a gordura, em Espanha, 
Inglaterra ou Holanda

...

Durante séculos, os bascos 

perseguiram as baleias que se 

aventuravam perto das suas costas
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de navegar em certas zonas. Milhares de 
pescadores ficaram então sem trabalho. 

Pasaia, no lado de San Juan, era um 
porto onde os cetáceos eram massacrados. 
Na enseada de Alabortza, existia mesmo 
uma rampa para o efeito. Diz a lenda que foi 
aqui que o cachalote que Franco apanhou 
foi cortado. No aquário de San Sebastián, 
há fotografias deste animal que o ditador 
[no poder de 1936 a 1975] supostamente 
abateu depois de “120 tiros de carabina”.

É verdade que se trata de uma história 
sangrenta, mas é também uma história de 
comércio e de sobrevivência de uma região, 
que não pode ser estudada pelos padrões 
atuais. Na altura, caçavam-se baleias como 
hoje se caçam anchovas. Quanto a Franco, 
isso é outra história.

Esqueçamos toda esta violência e em-
barquemos [novamente] na La Motora, de 
San Juan a San Pedro, como os milhares 
de peregrinos que seguem todos os anos 
o Caminho de Santiago pela costa, para 
iniciar a nossa subida ao monte Ulia, às 
portas San Sebastián. A Peña del Ballenero, 
ou Rocha do Baleeiro, domina o monte 
Ulia. Este antigo miradouro era utilizado 
para assinalar a presença de cetáceos aos 
pescadores de San Sebastián – embora a 
vegetação impeça agora que as ondas se-
jam vistas.

O passeio à beira-mar, onde os giras-
sóis rodopiam sobre os molhes, leva ao 
monte Urgull, que desagua na baía de La 
Concha. Em primeiro lugar, há o aquá-

rio. Pendurado na entrada, o esqueleto 
da penúltima baleia caçada por barco no 
País Basco parece flutuar no ar. Segundo 
Alejandro Larrodé, historiador no Aquário 
de San Sebastián, foi a última baleia a ser 
morta com um arpão e boias.

Nas montras, relíquias em tamanho 
real mostram como tudo era bom na ba-
leia: guarda-chuvas e espartilhos feitos das 
barbatanas, mas também ossos talhados 
em alfinetes para tecer cordas e redes. A 
gordura era a principal fonte de óleo de 
iluminação pública e matéria-prima para 
velas e era ainda utilizada para impermea-
bilizar a roupa ou para fazer sabonetes. 
O espermacete [uma substância gorda e 
branca encontrada nas cabeças de alguns 
cetáceos] era o Santo Graal dos perfumis-

tas. Não esqueçamos as ferramentas que 
atestam o antigo poder siderúrgico basco 
porque, além dos imensos foles de madeira 
e de outras maravilhas da marcenaria, a 
metalurgia fornecia aos pescadores uma 
série de dispositivos e peças de ferro fun-
dido para corte e caça (bigornas, arpões, 
armas de arpão, etc.).

Imitar os vigias de baleias subindo ao 
topo do monte Urgull ou ao monte Jai-
zkibel, o ponto mais alto desta extensão 
de costa (545 metros), é uma forma de 
obter uma visão diferente das baleias. A 
excursão é fácil e oferece vistas magníficas 
sobre o golfo da Biscaia, onde em tempos 
brilharam as costas lisas dos mamíferos 
gigantes. De lá de cima, é mais fácil ima-
ginar o processo de captura. Quando um 
cetáceo era avistado, o vigia enviava sinais 
de fumo, agitava uma bandeira ou tocava 
sinos. Dezenas de pescadores apressavam-
-se então para os seus barcos para remar 
até ao local indicado. Por vezes, os barcos 
sardinheiros tropeçavam no animal por 
acaso, e nesse caso a tripulação levantava a 
sua voz para avisar os outros. Como havia 
sempre um arpão a bordo, os barcos para 
a pesca da sardinha foram imediatamente 
transformados em baleeiros.
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Uma vez capturado, o animal não era 
comido no País Basco. A língua, um manjar 
requintado, era enviada para as famílias de 
alta linhagem, enquanto o óleo terminava 
o seu périplo em França, e a gordura, em 
Espanha, Inglaterra ou Holanda. Antes 
da ascensão deste comércio internacio-
nal, quando se pescava para sobreviver, 
as partes menos valiosas eram dadas às 
pessoas necessitadas, e os pescadores e 
suas irmandades partilhavam a carne e 
as barbatanas.

Partimos agora de San Sebastián e di-
rigimo-nos para Orio, a 20 quilómetros de 
distância, sem esquecer a passagem pela 
praça onde está exposto o barco Enara 
[“A Andorinha”] com a sua pintura de 
cetáceos. Os barcos estão ancorados na 
parede baixa do rio, como cavalos no Oes-
te Selvagem. Foi aqui que a última baleia 
basca foi morta num bote – a 14 de maio 
de 1901. Desde então, a aldeia comemora 
este momento de cinco em cinco anos com 
um festival em que os habitantes recriam 
a cena com uma baleia falsa. Para mergu-
lhar na captura histórica, basta descer o 
estuário em direção ao mar. A praia na foz 
do estuário está muitas vezes apinhada de 
surfistas. Foi aqui que a baleia desorien-
tada, e provavelmente ferida, apareceu, e 
que os pescadores de Orio a capturaram. 
Os pescadores tinham-se esquecido de 
como a matar, por isso usaram dinami-
te. Um método pouco ortodoxo. Depois, 
arrastaram-na ao longo do rio, mas como 
não conseguiram chegar a acordo sobre 
a divisão das peças, deixaram o animal 
apodrecer.

O episódio, desprovido destes deta-
lhes sórdidos, inspirou o padre Orbego-
zo a escrever um poema que foi depois 
passado a canção. Atualizado pelo cantor, 
compositor e intérprete de Orio Benito 
Lertxundi, tornou-se uma espécie de hino 
dos pescadores muito além das frontei-

ras da aldeia. As palavras de Balearen 
bertsoak [literalmente, “Vermes sobre a 
baleia”] são frequentemente enquadra-
das em restaurantes, estabelecimentos 
públicos e mesmo em praças como a que 
se encontra por detrás do centro cultural 
para acompanhar um mural de cerâmica 
gigante representando o evento. Ao seu 
lado, os retratos dos cinco capitães que 
conduziram as famosas traineiras decoram 
a porta da associação Balea [“A Baleia”]. 
Em 2021, “a última baleia” celebrou o seu 
120º aniversário. Tal como o número de 
balas que Franco teria disparado contra 
uma delas.

Orio é uma aldeia inclinada, mas as 
fachadas incrivelmente bem preservadas 
das casas de antigos armadores e merca-
dores ricos, nos estilos barroco e renas-
centista, quase fazem esquecer o esforço 
da escalada. Tal como as criações do artista 
Jorge Oteiza, originário do local, que em-
belezam a paisagem. Em dias de vento, é 
como se estivesse a chover torrencialmente 
na estrada que corre ao longo do mar em 
direção a Getaria. A água convida-se sobre 
o asfalto e acentua o espetáculo épico dos 
barcos de pesca ancorados. Um dos lados 
do porto é delimitado por uma montanha 
e um promontório, que se confundem até 
formar uma silhueta animal. Algumas pes-
soas veem um rato. Daí a alcunha “o rato 
de Getaria”, que fez Jorge Oteiza dizer: 
“Ninguém pode confiar num povo que 
confunde um rato com uma baleia.”

Quer fosse a corcunda de um cetáceo 
ou o dorso de um roedor, o lugar abri-
gava um vigia de 1 de novembro a 15 de 
março de cada ano, para dar um avanço 
aos pescadores da aldeia uma vantagem 
sobre os seus rivais dos municípios vi-
zinhos, especialmente Zarautz, com os 
quais a competição era feroz. Os restos 
da torre de vigia ainda podem ser vistos 
nas proximidades do farol. Era também aí 

que se encontrava a capela de San Antón, 
que deu o nome à montanha, antes de o 
Exército de Napoleão a ter destruído.

Obviamente, a Igreja aproveitou o 
medo mítico das baleias para exigir um 
imposto aos pescadores em troca de prote-
ção divina. Assim, enquanto “o verdadeiro 
dono da baleia caçada era o rei, que exigia 
uma parte dos lucros em nome da luta pela 
fé”, e a cidade de Getaria lhe dava meta-
de de cada animal, os pescadores, que se 
acreditavam protegidos pela Providência, 
estavam igualmente em dívida para com 
a Igreja. Pelo menos até se recusarem a 
fazê-lo, em 1474.

Tendo saído mais fortes desta batalha 
contra a injustiça, os habitantes de Geta-
ria conseguiram preservar a sua incrível 
frota e o seu património de pescadores, 
que hoje celebram à volta de zuritos [pe-
quenos copos de cerveja] e txakolis [vinho 
branco ligeiramente espumante do País 
Basco] nos bares ou restaurantes dos mi-
radouros. No entanto, é impossível para as 
aldeias locais permanecerem fiéis aos seus 
antigos brasões: enquanto a bandeira de 
Mutriku apresenta uma baleia, o emblema 
atual passou a ser uma cavala. Os códigos 
evoluem, e é por isso que a Irmandade de 
Pescadores de Fuenterrábia [outro muni-
cípio próximo] já não exibe o seu brasão 
nos seus produtos para não impor a visão 
de uma baleia arpoada.

Na ikastola [sistema de ensino dentro 
das escolas onde se dão aulas apenas na 
língua basca], os professores sensibilizam 
os alunos para a importância da baleia na 
história do País Basco, e até os ensinam 
a remar. Enfim, para perceber todos os 
mistérios desta herança é talvez melhor 
bater à porta de uma escola basca. 

Autor

Gabi Martínez
Nascido em Madrid em 1981,  

é um grande nome da literatura 
espanhola contemporânea. 

Amante de viagens e admirador 
da obra de Nicolas Bouvier e Bruce 
Chatwin, é também argumentista 

e jornalista.
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Em março, o governo transal-
pino afirmava que o expresso é 
um elemento indispensável da 
cultura italiana. Por isso, o seu 

lugar seria completamente indicado para 
integrar a lista do Património Mundial da 
Unesco. Com efeito, o café incarna algo que 
é indispensável ao quotidiano dos transal-
pinos. O consumo desta bebida gera mais 
de cinco mil milhões de euros em volume 
de negócios, e a indústria emprega dez 
mil assalariados em todo o país. A Itália 
é o terceiro maior exportador de café do 
mundo, depois da Alemanha e da Bélgica.

Mas de onde provém então a cultura 
italiana do café? Que localidade se pode-
rá considerar ser o berço desta bebida? 
O combate opõe duas cidades distantes, 
não apenas geograficamente, mas tam-
bém histórica e culturalmente. A Nápoles 
meridional e Trieste, antiga possessão dos 
Habsburgos que jamais pertenceu a um 
Estado ou a uma cidade italiana até 1918, 

E
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Andrej Godina, um especialista tries-
tino de renome que é de origem eslovena, 
considerava, em 2020, que o café napolita-
no é imbebível, pois seria “amargo e dota-
do de um sabor a queimado”. Nesta corrida 
à patrimonialização, Trieste beneficia de 
um trunfo político nada desprezível. O mi-
nistro da Agricultura, Stefano Patuanelli, 
membro do Movimento 5 Estrelas (M5S), 
é um filho da região pronto a bater-se pela 
sua cidade. Desde que assumiu funções, 
Patuanelli bloqueou a candidatura original 
que incluía Nápoles, invocando a necessi-
dade de prosseguir o exame dos dossiers, 
mas parece evidente que ele retardou todo 
o processo no interesse de Trieste.

Luigi di Maio, seu camarada do M5S, 
que é presentemente o ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, propôs um compro-
misso que atribuiria os cavalos Lipizzaner 
a Trieste e o café a Nápoles, na lista da 
Unesco. Patuanelli reprovou essa orien-
tação, aceitando a ideia de que os Lipiz-
zaner integrem o património mundial, 
mas pretendendo que Trieste obtenha 
igualmente o café. Os napolitanos, por 
seu turno, fazem o papel das vítimas ve-
xadas. Do ponto de vista deles, se Trieste 
visse satisfeita tal pretensão, essa decisão 
representaria uma prova suplementar do 
desprezo dos transalpinos do Norte em 
relação aos meridionais. Determinada a 
não desistir, a região da Campania solici-
tou mesmo o contributo de um professor, 
o qual, surpreendentemente, emitiu um 
relatório que associa a paternidade do café 
a Nápoles.

Segundo os napolitanos, estará a de-
senrolar-se o mesmo fenómeno que em 
2017. Nesse ano, quando a pizza entrou 
para o Património Mundial da Unesco, 
numerosos italianos ergueram-se contra 
a hipótese de Nápoles aparecer como seu 
porta-estandarte. Os napolitanos pensam 
que os transalpinos do Norte se apropriam 
da cultura deles para a promoverem como 
se ela viesse da parte setentrional de Itália. 
Francesco Borrelli, conselheiro regional 
da Campania, denuncia uma campanha 
“repugnante e antimeridional” dos tries-
tinos a respeito do café. Resta dizer que, 
em 2017, a pizza napolitana ficou inscrita 
como tal no repertório da Unesco.

Trieste baseia-se na qualidade do seu 
café e na quantidade consumida. Um tries-
tino médio ingere 1 500 chávenas de café 
por ano, ou seja, quatro expressos por 
dia. Ou antes quatro chávenas de nero, 
que é como ele se pede em Trieste, já que 
dizer “expresso” denuncia de imediato 
quem não conhece a cidade. Ou ainda, 
mais precisamente, de “nero in b”, uma 
abreviatura de nero in bicchiere, que sig-

nifica “preto num copo”. Os 1 500 nero 
dos triestinos correspondem ao dobro da 
quantidade de cafés que são anualmente 
ingeridos, claro que sob a denominação 
de expresso, no resto de Itália.

Excetuando a seguradora Generali, as 
duas empresas mais reputadas de Trieste 
pertencem ao universo do café. Em 1892, 
Hermann Hausbrandt, um dos capitães da 
frota comercial da monarquia habsbur-
guesa, fundou a sua companhia, que ainda 
hoje continua a existir. Ferenc (Francisco) 
Illy trabalhou para Hausbrandt antes de 
montar o seu próprio negócio. Ao criar a 
máquina para expresso que foi batizada 
“Illetta”, a sua empresa desenvolveu-se e 
ultrapassou a do concorrente Hausbrandt. 
A história da firma Illy, cuja sede e o cen-
tro de produção se encontram ambos em 
Trieste, acompanha a do império austro-
-húngaro. Ferenc Illy era um homem do 
Banat, meio-magiar meio-alemão, esposo 
de uma mulher que era metade irlande-
sa e metade italo-eslovena de Trieste. A 
dinástica Illy mantém cuidadosamente a 
sua identidade centro-europeia. Riccar-
do Illy, um dos descendentes de Ferenc, 
conta que eles “falavam alemão, comiam 
em húngaro e bebiam em italiano”.

Aos olhos de Francesco, o café não é 
uma bebida destinada a qualquer um, mas 
uma peça de música que somente a elite 
pode verdadeiramente compreender. “Por 
exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven 
orquestrada por Bruno Walter, antigo alu-
no de Gustav Mahler, em que cada um 
dos ingredientes tem de se harmonizar”, 
declarou Francesco Illy numa entrevista 
concedida em outubro de 2015 ao jornal 
suíço Luzerner Zeitung. “Cada café deve 
ser pelo menos um concerto de piano ou 
de violoncelo”, clamava ele ao quotidiano 
helvético. 

...

reivindicam em uníssono a paternidade do 
café. A guerra teve início quando o pre-
sidente social-democrata da Campania, 
região de que Nápoles é a capital, declarou 
numa mensagem de vídeo: “Trieste está no 
coração dos italianos, mas o café, tal como 
a pizza, têm a sua origem em Nápoles.”

A antiga cidade portuária dos Habs-
burgos não deixou passar essa provoca-
ção sem resposta. O conselheiro comunal 
Gabriele Cinquepalmi convidou De Luca 
a ir a Trieste para o convencer de que a 
cultura do café não é em parte alguma tão 
abundante nem está tão bem ancorada 
como na cidade adriática. Para apoiar o 
seu argumentário, Cinquepalmi invocou 
os numerosos cafés – à vienense – da sua 
cidade, que foram frequentados no sé-
culo passado por grandes escritores, da 
dimensão de Umberto Saba, James Joyce 
ou Italo Svevo.

O Ministério das Políticas Agrícolas, 
Alimentares e Florestais italiano, que 
tem a seu cargo este dossier sensível, já 
comunicou uma candidatura à Unesco e 
esta instância espera apenas que Roma se 
decida finalmente entre Nápoles e Tries-
te. Tatjana Rojc, senadora de esquerda da 
minoria eslovena de Trieste, enviou aos 
napolitanos uma mensagem ainda mais 
radical. Segundo ela, a qualidade do café 
napolitano não se aproximaria sequer da 
do néctar triestino. Além disso, insiste 
Rojc, Trieste alberga duas célebres marcas 
de café italianas, designadamente aquela 
que foi fundada por Ferenc Illy, um hún-
garo nascido em Timisoara, bem como a 
Hausbrandt. Rojc pormenoriza ainda 
que, desde 1903, funciona uma bolsa do 
café em Trieste, cidade onde se encontra 
igualmente a única universidade italiana 
– privada – consagrada ao estudo desta 
bebida, a qual, por ironia do destino, foi 
deslocada de Nápoles para Trieste.

Um triestino médio ingere 
1 500 chávenas de café 
por ano, ou seja, quatro 
expressos por dia ou, 
melhor, quatro chávenas 
de “nero”, que é como se 
pede em Trieste, já que 
dizer “expresso” denuncia 
de imediato quem não 
conhece a cidade
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Leituras que nos ajudam  
a compreender o mundo atual

L
L I V R O S

Filosofia 
e paisagens

É possível que a Natureza inspire 
o pensamento crítico? A verdade 
é que, no início do século XX, a 
paisagem romântica do golfo de 

Nápoles atraiu escritores, poetas e 
filósofos, como foi o caso de Bertolt 

Brecht, Maxim Gorki, Theodor 
Adorno e Walter Benjamin. Neste 
livro, Martin Mittelmeier, autor e 
professor honorário do Instituto 
de Língua e Literatura Alemã na 
Universidade de Colónia, conta 

como as paisagens, as pessoas, os 
turistas e os debates com o grupo 
de intelectuais que encontrou na 

cidade de Nápoles ajudaram o 
jovem Adorno a criar as bases 

do seu pensamento filosófico. A 
fusão original conseguida pelo 
autor entre filosofia e relato de 
viagens convida-nos, assim, a 

redescobrir aquele que foi um dos 
pensadores mais influentes da 

História. E acaba por demonstrar 
como esta fase da sua vida, 
não sujeita a restrições ou 

regulamentos académicos, coloriu 
o seu pensamento filosófico, 

muitas vezes visto como difícil e 
hermético.

 
UM FILÓSOFO EM NÁPOLES

de Martin Mittelmeier

Tradução de Pedro Garcia Rosado

TEMAS & DEBATES

Tratado 
de guerra 

e de vida
Escrito pelo lendário guerreiro 
e samurai japonês Miyamoto 

Musashi em 1643, os seus 
princípios para obter êxito em 
combate mantêm-se atuais 
pelo modo como se aplicam 

não só às artes marciais como 
a uma vida bem-sucedida. 
Considerado um dos textos 

mais importantes sobre conflito 
e estratégia que emergiram da 
cultura marcial japonesa, este 

guia que norteou várias gerações 
de samurais revelou-se um 

tratado para os mais diversos 
públicos. Ao analisar o processo 
de luta e domínio sobre o conflito 

que marca todos os níveis de 
interação humana, o livro inspira 

líderes em todas as profissões 
— os  pensamentos sábios e 
intemporais sobre a arte de 

manejar a espada, a vitória e a 
espiritualidade servem agora os 
interesses do leitor moderno na 
batalha da vida. Como lembra 
a revista TIME, “em Wall Street, 

quando alguém cita ‘O Livro dos 
Cinco Anéis’, todos ouvem”.

 
O LIVRO DOS CINCO ANÉIS

de Miyamoto Musashi

Tradução de Frederico Pedreira

EDITORIAL PRESENÇA

Uma dinastia
 notável

“Este é talvez o melhor livro jamais escrito 
sobre os Habsburgos em qualquer língua. 

Não constitui apenas uma leitura agradável, 
é um curso completo sobre o tema.” A 

descrição do TIMES LITERARY SUPPLEMENT não 
poupa elogios ao “melhor guia para a história 

dos Habsburgos”. Uma história recheada 
de ingredientes dignos de uma narrativa 

empolgante: glória, pesar e perda. Martyn 
Rady, professor de História da Europa Central, 
consegue transmitir a sua sabedoria de forma 

acessível, contando os mil anos da história 
de uma das mais interessantes e poderosas 

dinastias europeias. De origens modestas, os 
Habsburgos tornaram-se senhores do Sacro 
Império Romano-Germânico no século XV 
e, em poucas décadas, as suas possessões 
incluíam grande parte da Europa, além de 

regiões do Novo Mundo e do Extremo Oriente. 
A família continuou a dominar a Europa Central 

até à Primeira Guerra Mundial. 
 

OS HABSBURGOS – ASCENSÃO E QUEDA 
DE UMA POTÊNCIA GLOBAL

de Martyn Rady

Tradução de Diogo Marques
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Escolhemos as melhores novidades 
para si.

AQUARELA RESTAURANT 
JANTE AO AR LIVRE ENTRE GRUTAS,  

CASCATAS E PISCINA!
O Aquarela Restaurant, no Hilton Vilamoura,  

abriu para jantares com uma novidade, uma Carta Vegan.  

Um menu totalmente dedicado a vegans e a apreciadores  

de uma cozinha saudável e diferenciadora.  

LG TONE FREE 
Os novos earbuds UV da LG contam com ainda mais recursos 

incluindo processamento espacial, 3D Sound Stage e Whispering 

Mode. A LG Electronics tem vindo a atualizar a sua experiência  

de audição stereo verdadeiramente sem fios e agora acaba  

de anunciar os novos LG TONE Free FP9 e FP8. 

MS APARTHOTEL 
REFÚGIO NA CIDADE PARA TEMPOS DE LAZER…
Em Lisboa, junto à foz do Rio Tejo, o My Story Hotels tem agora uma 

nova proposta de lazer, MS Aparthotel,  

que será em breve remodelado à imagem do Grupo. 

Mas para aproveitar os meses de verão num local privilegiado, com 

vista para o rio e com toda a garantia de umas férias seguras, o MS 

Aparthotel convida desde já a uma estadia de qualidade,  

com privacidade e conforto.

UMA NOVA AVENTURA  
COM MONTBLANC EXPLORER ULTRA BLUE

Azul é a cor do céu e dos mares, a cor do topo das montanhas 

cobertas de neve e dos grandes lagos. No horizonte de cada 

explorador, o azul convida sempre à descoberta e à aventura. 

É essa a inspiração de Montblanc Explorer Ultra Blue:

um convite irresistível para abraçar o espírito aventureiro do explorador.

PUBLICIDADE
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F L A S H B AC K

H
20 ANOS DA GUERRA DO AFEGANISTÃO  
EM 20 CAPAS DA REVISTA TIME
História visual de um conflito que ainda está longe de terminar...
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