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V ivemos num mundo complexo: mais interligado do que nunca, mais 
interdependente do que nunca, mas também mais radicalizado do 

que alguma vez foi no último meio século. Parte dessa radicalização deve-
-se, não tenho dúvida, ao “efeito de túnel” provocado pela proliferação 
de canais de televisão que escolhemos em função das nossas preferências 
sociais e políticas, ignorando que há outras, mas especialmente pela ampli-
ficação que as redes sociais dão a certas pessoas e correntes de opinião. É 
um fenómeno novo e ainda é difícil prever 
onde nos levará, embora já tenhamos de 
conviver com vagas de populismo como 
não se viam desde os anos 30 do século 
passado (nessa altura, a novidade tecnoló-
gica era a rádio, que levou o discurso salví-
fico dos demagogos a todos os lares). Não 
me lembro quem foi que disse que todos 
os problemas complexos têm uma solução 
simples, que geralmente está errada. É 
pena que nos esqueçamos disso quando 
escolhemos os salvadores do mundo que 
aparecem com receitas simples para ques-
tões complexas. Veja-se o caso da guerra 
na Síria, por exemplo. A rede de alianças é 
tão insólita como os múltiplos interesses 
que ali se cruzam, nem sempre óbvios. 
Há uma solução simples? Não há. No entanto, o inquilino da Casa Branca 
pensa que sim. Vejamos o problema do narcotráfico do México para os 
Estados Unidos. Resolve-se com um muro? Não resolve. Os narcotrafi-
cantes passam por cima ou pelos lados, se quiserem. O inquilino da Casa 
Branca não sabe isso, até porque ninguém o contraria, com medo de ser 
espancado no Twitter. Não toquem no meu ego, que eu sou inseguro! CM

Supremacia especulativa. Os militares nazis demonstraram uma grande 
capacidade para surpreender o inimigo com armas inovadoras, mas muitas 
das invenções que se lhes atribuem não passam de conjeturas. Pág. 84
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Observatório

N ada tem mais impacto na nossa 
forma de vida do que o progresso 
da ciência e da tecnologia, tendên-
cia que se acentuou nas últimas  

décadas. A IBM acaba de publicar a sua lista  
IBM 5 em 5, uma seleção de avanços que poderão  
transformar as nossas existências no próximo 
lustro. Para isso, os responsáveis pela elabo-

ração da lista tiveram em conta as tendências 
sociais e de mercado e as próprias inovações da  
IBM. Assim, creem que no futuro próximo serão  
determinantes os macroscópios de investigação  
planetária, os nanolaboratórios médicos, os 
sensores inteligentes, a análise da saúde mental  
a partir da fala e o uso de hiper-imagens para 
detetar compostos.

Mudar o mundo

Os macroscópios (programas  
que integrarão e analisarão  
dados complexos sobre o planeta) 
ajudarão a gerir o uso da Terra.  
Nesta imagem, por exemplo,  
pode ver-se a distribuição do  
terreno em redor de Pavia (Itália)

Os nanolaboratórios classificarão  
as biopartículas dos fluidos corporais,  
para um diagnóstico precoce das 
doenças. O da IBM isola as de menos 
de 20 nanómetros de diâmetro, o que 
permite aceder ao ADN, aos vírus e aos 
exossomas (complexos multiproteicos  
que degradam diversos tipos de ARN).
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Graças à inteligência artificial,  
as nossas palavras darão aos médicos 
pistas sobre a nossa saúde mental.  
A IBM está a trabalhar em máquinas  
que identifiquem padrões da fala  
e que, combinados com a análise  
de imagens cerebrais, ajudem  
a prever e vigiar a psicose,  
a esquizofrenia ou a depressão.

A IBM está a testar sistemas  
de hiper-imagem que, integrados 
nos telemóveis, permitirão “ver” 
para lá do espectro acessível  
aos nossos olhos e verificar,  
por exemplo, se a comida  
não está estragada.

Redes de pequenos sensores como o de cima detetarão a presença de substâncias  
que contribuem para o aquecimento global, como o metano, um gás que se encontra 
facilmente em bolhas congeladas nos lagos mais setentrionais do planeta (em baixo).  
Neste caso, o metano é produzido pelas bactérias, ao digerirem matéria orgânica morta.

S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

JA
R

E
N

 W
IL

K
E

Y
 /

 B
Y

U

IB
M

 R
E

S
E

A
R

C
H

M
IR

IA
M

 J
O

N
E

S
 /

 U
S

G
S



SUPER6

Observatório

Escreva para superinteressante@motorpress.pt.  
Não podemos publicar todas as cartas, e as que publicarmos serão editadas.

Sulfuretos, não sulfetos
No artigo Os Mundos de Júpiter 
[SUPER 226], são utilizados os 
termos “sulfetos” e “polissulfetos”. 
Estes termos não existem no portu-
guês europeu. Dever-se-ia utilizar, 
respetivamente, “sulfuretos” e “polis-
sulfuretos”. Sendo a SUPER a única 
publicação que leio de fio a pavio, 
entristece-me notar erros científicos 
que seriam evitados se houvesse um 
pouco mais de cuidado.

Luís Ferreira
NR – Apesar de lamentarmos qualquer 
erro ou gralha (e esforçamo-nos muito 
para que não aconteçam), conforta-nos 
saber que se encontram tão poucos!

A OPINIÃO DO LEITOR

As misteriosas  
‘aranhas’ de Marte

A Mars Reconnaissance Orbiter  
fotografou a evolução das “aranhas”  
(em baixo), possivelmente formadas  

por jatos de dióxido de carbono,  
como se pode ver nesta simulação.

U ma cúpula insuflável, leve, fácil de 
montar e envolvida por um escudo 

de água gelada, extraída do subsolo mar-
ciano. É a Mars Ice Home, concebida por 
uma equipa do Langley Research Center, 
da NASA. O gelo protegeria os astro-

nautas da radiação e das tempestades de 
areia, além de também servir para arma-
zenar água. Segundo os seus criadores, o 
iglú evita além disso as perspetivas som-
brias de outros projetos, que situam no 
subsolo o habitáculo dos exploradores.

A salvo da radiação

E mbora pareça o título de um filme de 
ficção científica da série B (além de  
ter sido o nome de uma das bandas 
de David Bowie), as “aranhas” marcia-

nas são formações reais, detetadas no polo sul 
do planeta vermelho. Porquê só nessa região? 
Esse é o primeiro mistério. Ao que parece, sur-
gem na primavera, quando a maior exposição 
aos raios solares converte em gás o gelo seco 
(dióxido de carbono congelado) que cobre o 
solo polar: jatos gasosos quebram a camada 
gelada, expulsam material e deixam a desco-
berto uma série de canais semelhantes a patas 
de aranha, que convergem, normalmente, para 
uma cratera. Até agora, não tinha sido possível  
observar a evolução destas caprichosas forma-
ções geológicas, mas, graças à câmara de alta 
resolução da missão Mars Reconnaissance Orbi-
ter, da NASA, uma equipa da Universidade do 
Colorado e do Instituto de Ciências Planetárias  
do Arizona registou o seu crescimento durante 
três anos. A informação obtida permitirá saber,  
entre outras coisas, por que não aparecem no 
polo norte de Marte, provavelmente devido à 
diferente composição das rochas e da areia.
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E m outubro de 2016, a Universidade 
de Oxford anunciava com algum 
impacto mediático que a expansão do  
universo afinal poderia não estar a 

acelerar, mas sim a ocorrer a uma velocidade 
constante, ou seja, sem ser necessário invocar  
a existência da energia escura! Isto após publi-
cação de um artigo na revista Nature, em que 
os autores analisaram 740 supernovas do tipo 
Ia (detonação central de anãs brancas em 
binários estelares) para concluir que a evidên-
cia observacional que levou ao Prémio Nobel  
da Física, em 2011, afinal não seria estatistica-
mente tão significante como seria de esperar.  
Tendo agora um conjunto de dados mais de 
dez vezes superior às amostragens iniciais,  
ainda assim o novo estudo mostra que a expan-
são acelerada parece ser o melhor modelo,  
mesmo que apenas ao nível de 3-sigma, quando  
se exige tipicamente em física que 5-sigma seja 
o desvio-padrão de excelência para confirmar 
uma descoberta de forma estatisticamente 
categórica. Os autores mencionam ainda que 
é de notar que não se pode excluir totalmente 
a possibilidade da expansão do espaço-tempo 
ocorrer a um ritmo constante, embora uma lei-
tura atenta do trabalho mostre que essa pos-
sibilidade é a de menor probabilidade, apesar 
do alarido exageradamente criado.

Há flutuações no comportamento (suposta-
mente) padrão das curvas de luz destas super-
novas (SN Ia), sendo que, por exemplo, se  
espera que a sua metalicidade decresça com a 
distância, influenciando a luz detetada das SN Ia  
mais velhas, que ocorreram há mais tempo. As 
correções (mais ao menos consentâneas) apli-
cadas a essas flutuações, a par, por exemplo,  
das anisotropias angulares da radiação de 
micro-ondas de fundo cósmico (CMBR, na sigla  
inglesa), são normalmente garante da existên-
cia da energia escura. O comunicado da Univer-
sidade de Oxford e o artigo publicado debatem,  
porém, modelos cosmológicos alternativos que  
podem dar suporte a uma expansão não ace-
lerada, defendendo que o que se observa na 
CMBR é um efeito geométrico indireto que 
pode ter outras explicações e não um desejável  
teste dinâmico mais direto. Em última analise, 
defendem, teremos de esperar pelos resultados  
do Telescópio Europeu Extremamente Grande 
(EELT, na sigla inglesa) para se medir a deriva do  
efeito Doppler. Uma velocidade de recessão  
constante implica um desvio Doppler cons-
tante, mas se os espetros das galáxias a 
observar pelo EELT ao longo de  dez a 15 anos 
mostrarem uma deriva temporal do desvio 
Doppler, então existirá uma aceleração, que a 

ser positiva implicará a existência de energia  
escura. Essa cosmologia em “tempo-real” quase  
cinematográfica, em vez de “estaticamente 
fotográfica” como temos hoje, será o supremo 
teste dinâmico que agora se pede.

Por falar em testes dinâmicos e para não ter-
mos de esperar até depois de 2030 para saber 
dos resultados do EELT, eis que uma equipa 
de astrónomos da H0LiCow (essencialmente 
baseada na Europa) acaba de apresentar um 
valor mais elevado da constante de Hubble, 
que implica uma expansão ainda mais acele-
rada. O método é o mais direto e simples pos-
sível, usando lentes gravitacionais de quasares  
brilhantes a grandes distâncias. A galáxia maciça,  
que funciona como lente, curva a luz de um 
quasar distante de modo a produzirem-se múl-
tiplas imagens do mesmo quasar. Como a galá-
xia-lente não tem uma distribuição esférica  
de massa, as múltiplas imagens do quasar são 
criadas a ângulos diferentes, percorrendo a sua  
luz trajetos diferentes, mais ou menos longos. 
Como os quasares apresentam uma variabi-
lidade intrínseca do seu brilho, iremos ver as 
suas múltiplas imagens “piscar” não simulta-
neamente. As diferenças temporais deste “pis-
car” entre as imagens-lente do mesmo quasar 
dependem da diferença de trajetos, mas tam-
bém do ritmo de expansão do universo, que 
modifica a diferença relativa dos trajetos com 
o passar do tempo. Usando simplesmente 
a geometria dos trajetos e a Relatividade  
Geral de Einstein, este método permite testar 

O Lado Escuro do Universo

Expansão do universo acelera?

diferentes modelos. No caso de uma constante  
cosmológica (energia escura) e massa escura 
fria (o modelo cosmológico ΛCDM, dito da 
concordância, ou “padrão” atual) produziu-se 
uma constante de Hubble de 72 quilómetros 
por segundo por megaparsec. Este valor local 
da constante de Hubble está em conflito com 
as medidas ΛCDM da sonda Planck baseadas na  
CMBR, que dão um valor cosmológico de cerca  
de 67 km/s/Mpc. Resolver esta discrepância  
pode implicar a existência de neutrinos estéreis  
primordiais enquanto massa escura, como já 
discutimos aqui, ou abandonar a ideia de que 
a energia escura é representada por uma cons-
tante cosmológica, como indica este estudo, 
publicado em janeiro passado.

O estudo baseia-se num pequeno número de 
quasares observados ao longo de pelo menos 
13 anos. Estima-se que haja centenas de outras 
lentes de quasares que permitirão melho-
rar ainda mais os resultados desta técnica.  
Esse é, agora, o objetivo da equipa H0LiCow, 
que na sigla inglesa significa algo como “estudo  
da constante de Hubble baseada em lentes 
da fonte de dados Cosmograil”, sendo este 
último termo uma espécie de acrónimo de um 
“programa cosmológico de monitorização de 
lentes gravitacionais”.

PAULO AFONSO

Astrofísico

No centro da imagem, um quasar cuja luz 
foi desviada pela galáxia situada ao centro. 
Estudando as propriedades de cada uma 
das imagens-lente, podem inferir-se dados 
sobre a história da expansão do universo.

N.R. – Paulo Afonso escreve segundo  
o novo acordo ortográfico, embora sob protesto.
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A aerodinâmica está longe de ser uma 
ciência nova, no que aos automóveis 
diz respeito, e, apesar de já ter tido 
um papel mais relevante no marke-

ting das marcas, a verdade é que nunca dei-
xou de ser importante e de ser continuamente 
melhorada. Sendo uma disciplina que junta o 
rigor com alguma dose de empirismo, ou não  
fosse em grande parte desenvolvida durante 
experiências em túneis de vento, por vezes 
existem avanços notáveis e inesperados. 
Outras vezes, demora mais tempo até uma 
determinada área ser devidamente tratada, 
quase sempre por razões de relação custo/
bene fício. São conhecidas as vantagens de uma  
melhor aerodinâmica, que se pode resumir no 
resultado da multiplicação do coeficiente de 
penetração, Cx, pela área frontal projetada. 
Descendo a resistência ao avanço, temos 
velocidade mais alta para a mesma potência, 
e menor consumo para a mesma velocidade.  
O fundo dos automóveis é uma das áreas que  

Virado do avesso

Motor

10 SUPER

causam mais turbulência durante o andamento,  
com a consequente degradação da aerodinâ-
mica. É muito difícil construir um fundo plano, 
num modelo de grande produção, devido a 
todos os componentes mecânicos que lhe 
estão anexos. Por isso, o melhor caminho é 
colocar painéis de material plástico que possam  
carenar o fundo, reduzindo a turbulência e tor-
nando o escoamento entre o fundo do carro e a  
estrada mais linear. Na imagem acima, pode 
ver-se o trabalho feito pela Audi no seu mais 
recente modelo Q5, em que o fundo está quase  
todo carenado. Note-se a atenção dada aos 
braços da suspensão traseira, a total cobertura  
da parte inferior do motor e as aberturas que  
têm de existir sob os escapes, zonas de muita 
libertação de calor, nomeadamente na área dos  
três catalisadores, os dois centrais e a panela 
final, mais atrás. Trata-se de uma vista invulgar,  
de uma área do automóvel que tem tanta impor-
tância para o resultado aerodinâmico como  
os mais vistosos spoilers e asas da carroçaria.

Raio X

1

2

A terceira geração da versão híbrida 
do modelo de luxo de cinco portas 

da Porsche acaba de ser apresentada, 
surgindo com um conjunto de novi-
dades que mostra a importância que a 
marca dá a este tipo de motorizações.  
Ao raio X, conseguimos ver algumas des-
sas novas soluções. 
1 – O motor térmico é um V6 de 2,9 
litros de cilindrada a gasolina, sobreali-
mentado por dois turbocompressores. 
Isoladamente, produz 330 cavalos e 450 
newtons-metro. 
2 – O motor elétrico debita 136 cv e 400 
Nm de binário máximo, estando interca-
lado entre o V6 e a caixa de velocidades 
de dupla embraiagem e oito relações. Há 

Citroën C3 1.2 Pure Tech
O C4 Cactus iniciou uma nova lingua-

gem estilística para alguns modelos 
da Citroën, a que a nova geração do utili-
tário C3 veio dar continuidade. O desenho 
da frente e as já famosas proteções laterais, 
denominadas Airbumps, são os pontos mais 
próximos, mas o C3 tem rivais mais concre-
tos e competitivos, que a Citroën não podia 
ignorar, razão pela qual estão disponíveis, 
de série ou como opcionais, de acordo com 
as várias versões, equipamentos como o 
monitor tátil, auxílios à condução como 
o aviso de saída de faixa ou a travagem de 

emergência e até a novidade de uma câmara 
de foto/vídeo, montada atrás do retrovi-
sor, que o condutor pode acionar e depois 
enviar as imagens, via telemóvel, para a 
sua rede social preferida. Com dimensões 
compactas, o C3 tem espaço suficiente para 
adultos no banco traseiro e uma posição de 
condução fácil de ajustar a qualquer esta-
tura. Aqui, a novidade são os bancos mais 
largos e macios do que a norma, definindo 
desde logo a prioridade dinâmica do C3. 
A suspensão é claramente menos dura do 
que as da concorrência, passando pelo mau 

CARRO DO MÊS

Porsche Panamera 
4 E-Hybrid
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A indústria automóvel tem uma 
imagem de contínua evolução 

tecnológica, que ultimamente se tem 
apoiado sobretudo nas tecnologias de 
conectividade, na verdade mais da res-
ponsabilidade das empresas de comuni-
cação do que das marcas de automóveis, 
e também dos chamados “auxílios à 
condução”, sistemas eletrónicos de aviso 
de situações perigosas, muito úteis num 
tempo em que guiar com uma mão e um 
olho e levar a outra mão e o outro olho 
atentos ao telemóvel é mais a regra do 
que a exceção, por mais ilegal que seja. 
As marcas assentam parte da sua comu-
nicação publicitária neste tipo de “tec-
nologia”, e os clientes aderem na medida 
das suas capacidades financeiras. Porém, 
quem compra tem as suas prioridades 
bem definidas e, nas áreas mais impor-
tantes de um automóvel, com a moto-
rização à cabeça, a simplicidade ainda 
vende. Com a sobrealimentação por tur-
bocompressor a chegar a cada vez mais 
motores e de cilindradas cada vez mais 
baixas, seria de esperar uma adesão em 
massa a esta solução, mas a verdade é que 
os motores de admissão atmosférica con-
tinuam a ter os seus adeptos. As razões 
são muito fáceis de encontrar, desde logo 
por serem de conceção mais simples, 
o que indicia manutenção mais barata, 
mas também porque, numa utilização 
real, têm um teto de consumo máximo 
mais baixo do que os motores com turbo. 
Nestes, não é difícil ficar entusiasmado 
com as prestações e carregar mais no 
aceleradior do que o necessário, fazendo 
subir os valores de consumo para núme-
ros bem acima dos anunciados pelas 
marcas. Claro que os motores sem turbo 
não têm a mesma força a baixo regime, 
mas isso apenas obriga a relembrar como 
utilizar bem uma caixa de velocidades, 
para extrair do motor a performance pre-
tendida. Segundo a visão de alguns espe-
cialistas em emissões poluentes, a subida 
de exigência das próximas normas anti-
poluição vai colocar sob fogo os motores 
a gasolina com turbocompressor. Depois 
dos Diesel, é provável que sejam esses 
os próximos alvos de uma política que 
parece querer expulsar o automóvel 
convencional das cidades. Nessa altura, é 
bem possível que a atenção dos constru-
tores se tenha de virar para estes motores 
mais simples e mais baratos de produzir, 
para conseguirem passar em normas de 
poluição mais realistas.

Opinião

A simplicidade vende

uma embraiagem de comando eletromecâ-
nico que faz a ligação entre os dois motores 
e a transmissão. A potência total combinada 
é de 462 cv e o binário máximo combinado 
é de 700 Nm. 
3 – O condutor pode escolher quatro 
modos de condução: o E-Charge coloca o 
V6 a carregar a bateria em andamento; o 
Hybrid Auto é o modo híbrido automático; 
o E-Power é cem por cento elétrico e pode 
ser usado até aos 140 quilómetros por hora; 
no E-Hold, a energia da bateria é guardada 
para ser usada mais tarde. Há ainda os habi-
tuais modos Sport e Sport Plus, de todos os 
Panamera, que mantêm uma percentagem 
de carga da bateria, para o sistema híbrido 
estar sempre disponível. 

4 – A bateria de iões de lítio tem uma 
capacidade de 14,1 quilowatts-hora 
(antes era de 9,4 kWh) e permite uma 
autonomia em modo E-Power de 50 km. 
5 – O comprador pode optar entre dois 
carregadores a bordo. O de série é de 
3,6 kW e carrega a bateria em 5,8 horas 
numa tomada doméstica de 10 amperes.  
O carregador opcional tem 7,2 kW e, 
numa tomada industrial de 32 A, leva 
apenas 3,6 horas a carregar a bateria. 
6 – A nova versão do Panamera híbrido 
passou a ter tração às quatro rodas, em 
vez de ter apenas tração atrás.  
A velocidade máxima anunciada é de 
278 km/h e a aceleração dos 0 aos 100 
km/h faz-se em 4,6 segundos, sempre 
em modo híbrido. 
7 – Travagem regenerativa. Nas trava-
gens, o motor elétrico trabalha como 
gerador e ajuda a carregar a bateria, 
contribuindo para um consumo médio 
anunciado de 2,5 litros aos 100 km.  
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FRANCISCO MOTA

Diretor técnico do Auto Hoje

3

piso com uma apreciável dose de conforto. Esta atitude dá-se bem com 
as aptidões do motor 1.2 a gasolina de três cilindros, que chega aos 82 
cavalos, sem necessidade de um turbocompressor. A resposta a baixo 
regime é suficiente, sobretudo em cidade, e depois cabe ao condutor 
puxar um pouco pelas rotações do motor para atingir um nível de 
performance suficiente. A caixa de cinco velocidades não será das mais 
rápidas do segmento e, claro, o comportamento dinâmico não tem 
veleidades desportivas, ao contrário da maioria dos seus rivais. Quando 
se pede mais ao C3, numa estrada sinuosa, percebe-se que os movi-
mentos da carroçaria são amplos e, sem causar incerteza, a verdade 
é que incitam a baixar o ritmo e a apreciar o conforto e um consumo 
combinado anunciado de 4,7 litros aos 100 quilómetros. A velocidade 
máxima de 173 km/h e a aceleração 0-100 km/h de 14,6 segundos 
não estimulam a imaginação. Com preços a partir dos 14 350 euros, 
o C3 1.2 Pure Tech deixou de ter no preço o seu principal argumento, 
apostando agora na personalização, tanto nas combinações de cores de 
partes da carroçaria como nos revestimentos do interior.
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O maior temporal de que há memória em Portugal 
matou dezenas de pessoas, destruiu casas, arrasou 
quase tudo o que flutuava no Tejo e provocou 

uma imensa tragédia nos mouchões, que pareciam 
naufragar como se não passassem de meros navios.

Histórias do Tejo

E m 1941, a Segunda Guerra Mundial 
devastava a Europa, com a Alemanha 
nazi a mostrar a sua superioridade 
nas batalhas mais sangrentas que o 

mundo alguma vez vira. A 15 de fevereiro, o 
conflito dava mais uma demonstração da mal‑
dade suprema pela qual seria conhecido nos 
livros de história: os primeiros judeus austría‑
cos foram deportados para os guetos de Var‑
sóvia, de onde sairiam apenas para os campos 
de concentração. Portugal estava alheado da 
guerra, protegido pela sua ambígua e eficaz 
neutralidade, mas, nesse mesmo dia, foi ata‑
cado por um inimigo tão imparável quanto o 
exército de Hitler.

Eram três da madrugada quando o Tejo 
começou a ondular com mais intensidade do 
que é habitual. A leve brisa aumentou de vigor 
até se transformar numa ventania de mau 
agoiro. A cerrada neblina que cobria o rio dis‑
sipou‑se, os carneirinhos na água engordaram, 
os barcos presos às docas das duas margens 
abanavam como ramos de árvores. A Parceria 
dos Vapores Lisbonenses arriscou inaugurar as 
carreiras desse dia, largando um navio da mar‑
gem sul, mas, assim que os primeiros raios de 
sol espreitaram por trás das densas nuvens, já 
todos os ferryboats se encontravam abrigados 
em Cacilhas.

A alvorada não trouxe acalmia. Os navios de 
guerra reforçaram as amarras e os outros bus‑
caram abrigo nos portos mais próximos, pre‑
parados para o pior. Pelas sete da manhã, nem 
uma embarcação navegava no rio, que entre‑
tanto se convertera num pedaço de mar alto 
em dia de tempestade. Duas horas depois, o 
olho do ciclone atingiu o Tejo, vindo do Atlân‑
tico, e a preocupação deu lugar ao pânico. 

O grande  
ciclone

Ondas descomunais abateram‑se sobre as 
muralhas do Cais do Sodré, galgando as mar‑
gens e obrigando os muitos lisboetas que aí se 
encontravam a correr, para não serem arras‑
tados. A chuva grossa era projetada caótica 
e violentamente em todas as direções pelos 
ventos mais fortes que o povo alguma vez 
sentira. No meio dos silvos estrepitosos, só se 
distinguia o som de vidros a partirem‑se e o 
estrondo de uma ou outra árvore a cair. Nas 
ruas, as pessoas agarravam‑se a postes e gra‑
des para não serem levadas – literalmente – 
pelo sopro da tempestade.

VAGAS DE 20 METROS
A paisagem era ainda mais assustadora no 

Terreiro do Paço. Vagas de 20 metros, jurariam 
no dia seguinte algumas testemunhas, fusti‑
garam impiedosamente a grande praça, que 
ficou alagada de água como já não acontecia 
desde o grande maremoto, 186 anos antes.  
A meio da manhã, um batelão descontrolado, 
arrancado às cordas, embateu e destruiu as 
duas colunas do porto hoje conhecido por Cais 
das Colunas. A histórica fragata D. Fernando II 
e Glória, que sobrevivera a três décadas de via‑
gens oceânicas e mais sete décadas fundeada 
junto a Lisboa, partiu as amarras e seguiu des‑
governada Tejo acima, na direção dos muros 
de Santa Apolónia. Vários rebocadores foram 
em seu auxílio, lançando‑lhe cordas de todos 
os lados, como a um touro enfurecido, até 
conseguirem controlá‑la. Apitos desespera‑
dos de pedidos de socorro ecoaram pelo rio, 
de Vila Franca de Xira a Paço de Arcos. Muitos 
barcos apitaram em vão.

A rapidez e a brutalidade com que o tem‑
poral abocanhou o Tejo surpreenderam vários 

marinheiros experimentados, apanhados des‑
prevenidos a meio das suas águas. Como uma 
embarcação de carga com três tripulantes,  
carregada com 250 fardos de cortiça, que largara  
do Barreiro a julgar que conseguia vencer 
os ventos, que já então zurziam arrebatada‑
mente mas ainda não haviam revelado a sua 
maior fúria. Quando José Santos, Manuel Tor‑
res e João Morais perceberam que não tinham 
hipóteses de aportar em Lisboa, procuraram 
refúgio no Alfeite, perto de Almada. Má deci‑
são: o barco embateu contra as muralhas da 
Base Naval e afundou‑se lentamente. Da mar‑
gem, a população viu, horrorizada e sem poder 
fazer nada, José e João agarrados ao mastro, 
a submergirem, centímetro a centímetro, e 
Manuel, agarrado a um pedaço de cortiça, até 
se desvanecer na distância, entre as vagas, 
deixando quatro filhos pequenos em Ovar,  
a sua terra.

A destruição tomou conta do Tejo e das 
redondezas. Na Doca da Ribeira Nova, doze 
barcos foram arremessados brutalmente con‑
tra as muralhas do cais e desfizeram‑se, com 
os destroços de madeira a ficarem espalhados 
pelo rio; em Pedrouços, Algés, o temporal des‑
truiu todos os clubes náuticos locais, do Sport 
Algés e Dafundo ao Clube Náutico de Portugal, 
passando pela Associação Naval de Lisboa e 
pelo Clube Náutico Mare Nostrum (os sócios e 
as suas famílias passaram os dias seguintes à 
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pesca de velas, mastros, motores e ferramen‑
tas, entre as ruínas); voaram os telhados dos 
pavilhões da Exposição do Mundo Português 
(uma Expo 98 mais patrioteira), em Belém; 
tombaram dezenas de postes de telégrafo e 
telefones; à uma da tarde, o bacalhoeiro Gro-
nelândia chocou com o navio de guerra Repú-
blica, que teve de ser rebocado de urgência 
para Alcântara; ao mesmo tempo, no mar da 
Palha, dois pequenos pesqueiros foram ao 
fundo; da Junqueira, soltou‑se um cargueiro 
espanhol, que andou largos quilómetros à 
deriva até se estatelar contra uma casa na vila 
de Alcochete.

AVIÃO DESTRUÍDO
No Aeroporto de Cabo Ruivo, local de atraca‑

gem dos hidroaviões gigantes (que tinha sido 
inaugurado um ano antes), a tempestade afun‑
dou o britânico Clyde, um aparelho da British 
Airways. Dois tripulantes que se encontravam 
no seu interior também acabaram no fundo 
do rio. Por sorte, o Clyde era o único avião na  
doca. O Dixie Clipper, da Pan‑American, par‑
tira para Nova Iorque à 1h46, minutos antes 
de começar o temporal (acabou por fazer um 
desvio, quando os pilotos se aperceberam 
dos cúmulos‑nimbos à sua frente, e aterrar na 
Mauritânia, duas horas depois).

Pelo dia dentro, as vagas castigavam, sem  
misericórdia, Santa Apolónia, Jardim do Tabaco,  

Terreiro do Paço, Cais do Sodré, Santos e Belém,  
mas a verdadeira tragédia aconteceu a mon‑
tante, nos mouchões do Lombo do Tejo, da 
Póvoa e, sobretudo, de Alhandra. Naquele 
tempo, as férteis ilhas alagadiças no meio do rio  
eram importantes polos agrícolas e local de tra‑
balho para centenas de pessoas, gente muito  
pobre, contratada por tuta‑e‑meia para moure‑
jar de segunda‑feira a sábado nas ilhotas, dor‑
mindo cinco noites por semana em precários  
barracões. Era uma atividade dura e, no inverno,  
arriscada. As chuvadas frequentes e imprevisí‑
veis transformavam os mouchões em armadi‑
lhas mortais: as águas subiam, entrando pelas  
margens, brotando do próprio chão e ala‑
gando as ilhas.

O vento e a chuva que saudaram a manhã de 
15 de fevereiro não impediram os agricultores  
de iniciarem mais um dia de trabalho. De vez 
em quando, uma ou outra cabeça virava‑se na  
direção de Lisboa e das nuvens gordas, pre‑
tíssimas, que se aproximavam. Alguns barcos  
subiam o rio, de velas enfunadas, rumo a portos  
mais seguros. O mar da Palha transfigurava‑se 
num mar a sério, assolado por ondas oceânicas.  
Remoinhos rodavam aqui e ali. Os sinos das igre‑
jas de Alverca, Alhandra e Vila Franca de Xira,  
a poucos – mas intransponíveis – quilómetros,  
batiam as onze horas quando as bátegas endu‑
receram. De repente, ouviu‑se um grito: “O rio  
está a subir!” O pânico espalhou‑se pelos traba‑

O Cais do Sodré, em Lisboa, foi completamente 
inundado pelas ondas formadas no Tejo,  
que se transformara num perigoso alto mar.  
Imagem publicada em http://bit.ly/2iRByBJ.

Este artigo é  
uma adaptação 
de um dos 
capítulos do livro  
Histórias do Tejo,  
de Luís Ribeiro
(A Esfera dos  
Livros, 2013)
http://bit.ly/1hrY8Zc

lhadores que se encontravam nos mouchões.  
“Fujam! Fujam!”, berrou alguém, mas para onde  
se foge numa ilha cercada por uma tempestade?  
Perto de duzentas pessoas viram‑se isoladas, 
presas, sem forma de escapar, enquanto a água  
crescia à sua volta, roubando terra às ilhotas. 
“Salvem as nossas almas”, suplicavam dezenas  
de homens e mulheres, tal como os passageiros  
do Titanic haviam feito 29 anos antes (“S.O.S.”).  
Como o navio britânico, os mouchões pare‑
ciam afundar‑se nas águas, esquecendo‑se da 
sua sólida condição de ilhas, e os camponeses 
tornaram‑se náufragos sem saírem de terra. 
Muitos não chegariam vivos às margens.

RELATO APOCALÍPTICO
Dois dias depois, ainda a convalescer numa 

cama de hospital, o encarregado do mouchão 
de Alhandra, João Pereira, fez uma descrição 
arrepiante da desgraça ao jornalista de O 
Século: “Foi horrível, meu senhor… Eu, o meu 
filho e mais 27 companheiros, logo que a tem‑
pestade começou, tomámos as precauções 
possíveis. Recolhemos o gado e fomos todos 
para o sótão da abegoaria [onde se guardam 
os animais e as ferramentas agrícolas]. O vento 
assobiava de tal forma que parecia querer levar  
tudo pelos ares. Mulheres e crianças choravam.  
Em dado momento, o telhado voou em estilhas.  
Os gritos e as súplicas redobraram. Era um 
inferno!… E o vento cada vez a soprar mais 
forte! A água subia, inundando tudo. […] Pas‑
sámos para o telhado da casa dos bois. Depois, 
não sabemos como aquilo foi. Não sei. Não 
posso explicar. Veio uma onda. Outra. Fechei os  
olhos… Ao dar por mim, estava sobre uma 
esteira. Conforme pude, agarrei outras duas  
esteiras que flutuavam junto a mim. Serviram‑me  
de recurso. Com esta espécie de jangada pro‑
curei alcançar terra, no outro mouchão. Perto, 
seguia o meu filho, lutando, também, com as 
vagas. Mais atrás, três outros companheiros: 
o Faustino Rosa, que tinha 50 anos, e os seus 
filhos Armando e Manuel, dois rapazes que 

http://bit.ly/2iRByBJ
http://bit.ly/1hrY8Zc
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contavam 19 e 13 anos. Parece que ainda os 
estou a ver!…O Armando e o Manuel gritavam  
pelo pai. Este, esbracejando nas ondas, bem lhes  
queria valer, mas não podia. Houve um golpe 
mais forte de vento. As águas ergueram‑nos a  
grande altura. Depois, não mais consegui vê‑los.  
Devem ter morrido, agarrados um ao outro. 
Quanto ao pai, ainda o vi esbracejar, para logo  
ser, também, engolido pelas vagas. Que horror!  
Dos outros companheiros, nada sei. Devem 
estar mortos.”

A população de Alhandra depressa se mobi‑
lizou, ainda durante o temporal, para salvar os 
trabalhadores dos mouchões. Entre os mais 
ativos, encontrava‑se o escritor Soeiro Pereira 
Gomes (imortalizado pelo romance Esteiros, 
que versava sobre o trabalho infantil nas fábri‑

Histórias do Tejo

A maior depressão de que há memória
O Observatório Central Meteorológi-

co, que daria origem ao Instituto de 
Meteorologia (atual IPMA), mediu uma 
pressão atmosférica, no dia 15 de feve-
reiro de 1941, de 715 milímetros, a mais 
baixa desde que há registos em Portugal. 
Nunca antes nem depois se registou uma 
tempestade tão violenta. O ciclone nas-
ceu no Atlântico, a meio caminho entre 
os Açores e o continente, e quando se 

esmagou furiosamente contra Lisboa foi 
impedido de continuar a sua marcha de-
vido às condições de pressão atmosférica 
da península Ibérica. Preso, pareceu ficar 
ainda mais irritado. Oficialmente, a velo-
cidade máxima dos ventos atingiu os 127 
quilómetros por hora, mas alguns jornais, 
portugueses e estrangeiros, garantiram 
que as rajadas se aproximaram dos 200 
quilómetros por hora.

cas e campos das margens do Tejo) e o nadador  
Joaquim Batista Pereira, que se atirou ao rio, que  
conhecia melhor do que ninguém, para salvar 
os náufragos dos mouchões.

Ao princípio da noite, o ciclone esfumou‑se, 
deixando para trás o rasto da sua caminhada ao 
longo das duas margens do Tejo. Lisboa, Bar‑
reiro, Montijo, Alcochete, Alhandra, Vila Franca 
e Santarém acordaram no dia seguinte com as 
profundas marcas de quem fora implacavel‑
mente pisoteado pela natureza: postes caídos,  

telhados e chaminés desmoronadas, oliveiras  
e pinheiros derrubados, casas e fábricas destruí‑
das. Centenas de barcos desapareceram sem  
deixar vestígios; outros surgiram em terra firme,  
cuspidos pelo rio. Milhares de pessoas perderam  
o ganha‑pão na tempestade. O balanço demo‑
rou semanas a fazer, e o número final nunca 
ganhou espaço nas páginas dos jornais, con‑
trolados pelo Estado Novo, mas calcula‑se que 
tenham morrido duas centenas de pessoas, 
grande parte delas nos mouchões.

Os prejuízos foram estimados em um milhão  
de contos, o que, considerada a inflação,  
se traduziria hoje em 5000 milhões de euros. 
Imagem publicada em http://bit.ly/2iRByBJ.

http://bit.ly/2iRByBJ
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É sempre por ocasião dos equinócios 
que se torna mais fácil observar a luz  
zodiacal, fenómeno que, embora com  
aparência semelhante às chamadas 

“colunas de fogo”, apresenta a diferença de 
estas serem o resultado da incidência da luz 
solar nos cristais de gelo da alta atmosfera 
quando o Sol se encontra um pouco abaixo 
do horizonte, em particular ao amanhecer, 
enquanto a luz zodiacal é o resultado da refle-
xão de luz solar por partículas sólidas distribuí-
das no plano do Sistema Solar.

A partir da década de 1960 e com base em 
dados obtidos pelas sondas espaciais Mariner,  
foram sendo detectadas nuvens de poeiras em  
volta da Terra e de Marte e foi-se estabelecendo 
a teoria de que tais partículas seriam restos  
da formação do Sistema Solar e, muito pro-
vavelmente, material deixado pelos cometas, 
cujas caudas perdem enormes quantidades 
de poeiras e gases ao passarem nas proximi-
dades do Sol. Por atração gravitacional, todos 
os planetas terão podido capturar nuvens de 
tais poeiras, as quais se terão distribuído pre-
dominantemente no plano das órbitas que 
descrevem em volta do Sol. Tomaram-se em 
conta eventuais efeitos do vento solar nas par-
tículas mais pequenas (menores do que a milé-

sima parte de um milímetro), “soprando-as” 
para fora do Sistema Solar, bem como a sua 
permanente substituição por fornecimentos 
sucessivos de outras partículas resultantes de 
cometas cujas camadas exteriores sublimam 
ao passarem a poucos milhões de quilómetros 
do Sol. 

Em rigor, os observadores terrestres deve-
riam poder ver, ao longo de todo o ano e em 
ambientes escuros, uma ténue iluminação de 
tais partículas ao longo da faixa do céu que cor-
responde ao plano médio das órbitas dos pla-
netas, faixa essa vulgarmente designada por 
zodíaco, razão do termo “luz zodiacal”. Na ver-
dade, a faixa do zodíaco corresponde a cerca 
de dezasseis graus de largura, oito para cada 
lado da linha imaginária conhecida por eclíp-
tica e que “marca” o plano da órbita da Terra 
em volta do Sol. Significa isso que, se a época 
do ano – conjugada com a latitude do lugar de 
observação – implicar que a eclíptica se apre-
sente muito inclinada relativamente ao hori-
zonte, será maior a dificuldade na observação  
da luz zodiacal (projetada ao longo da faixa 
do zodíaco), pois ela corresponderá a uma 
espécie de triângulo (porque a intensidade da 
luz dispersada diminui com a distância ao Sol) 
também inclinado e, por isso, mais facilmente 

atenuado pela interferência de obstáculos e de  
iluminação artificial das proximidades do local 
de observação.

Por ocasião dos equinócios, a eclíptica apre-
senta a menor inclinação possível e o “triân-
gulo” de luz zodiacal tem uma orientação mais 
próxima da perpendicular ao horizonte, sendo 
mais fácil a sua observação. Mesmo assim, a luz  
zodiacal é tão ténue que as luzes, mesmo de uma  
pequena localidade, podem eliminá-la comple-
tamente, o que justificará a coragem de, numa 
madrugada próxima da data do equinócio (20 
de março), viajar uns quilómetros até um local 
escuro com o objetivo de a contemplar (por 
volta das cinco da madrugada). Segundo o que 
se conhece, o fenómeno foi primeiramente  
descrito pelo astrónomo italiano Cassini (em 
1683) e posteriormente completado com a 
convicção de que muitas das partículas que 
refletem a luz observada partilham um bailado  
que leva algumas (as mais pequenas) para 
fora do Sistema Solar, enquanto outras (as 
maiores) cairão para o Sol, numa viagem que 
poderá demorar mais de mil anos, se for uma 
das que giram presas à gravidade da Terra.

Caçadores de Estrelas

A luz zodiacal

MÁXIMO FERREIRA

Diretor do Centro Ciência Viva de Constância

A Via Láctea (à esquerda) e a luz zodiacal  
(à direita), fotografadas no Observatório  

Europeu do Sul, em Cerro Paranal (Chile).
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O céu de março
A o princípio das noites desta época, o 

céu visível a norte, a partir do nosso 
país, mostra a Ursa Maior e a Cassiopeia 
ladeando a Estrela Polar, que, como 
sempre, nos parece imóvel naquele ponto 
do céu em torno do qual giram todas as 
estrelas. Uma observação em ambientes 
de céu escuro e horizonte desimpedido a 
norte permitirá identificar a constelação 
de Cefeu (o marido de Cassiopeia), cons-
tituída por estrelas que parecem desenhar 
um pentágono que, algumas horas depois 
do pôr do Sol, rasará o horizonte junto 
ao ponto cardeal norte. Um observa-
dor virado para aquela direção verá, à 
esquerda do referido pentágono, as cinco 
estrelas que sugerem o W que identifica-
mos como a constelação da Cassiopeia e, 
abaixo dela, um grupo semelhante, mas 
mais pequeno, a que muitos astrónomos 
amadores chamam, por brincadeira, 
a “cassiopeia menor”. Na verdade, as 
estrelas que parecem desenhar um W de 
menores dimensões do que o da (ver-
dadeira) Cassiopeia, pertencem à atual 
constelação do Lagarto, estrelas essas 
que, numa antiga representação chinesa, 
faziam parte da “serpente voadora”.
Naturalmente, a ininterrupta rotação da 
Terra fará com que, aparentemente, o céu 

rode de este para oeste, fazendo com que 
o Lagarto se aproxime do horizonte e, 
consequentemente, a “cassiopeia menor” 
deixe de se avistar, pelo menos durante 
algumas horas, enquanto a sua altura não 
for suficiente para voltar a ver-se, mas 
então no quadrante de nordeste. 
No céu visível por um observador voltado 
para sul, continuará a avistar-se Vénus, 
agora a “estacionar”, ou seja, a deixar de se 
deslocar “para a esquerda”, como que pre-
parando-se para retrogradar, significando 
isso que passará a projetar-se na frente 
de estrelas (ainda da constelação dos 
Peixes) que estão agora à sua direita. Por 
isso, diminuirá a sua separação angular 
do Sol, resultando disso uma progressiva 
diminuição do tempo de permanência 
acima do horizonte. Marte – que é bem 
visível à esquerda de Vénus – continua a 
deslocar-se muito lentamente para este, e 
verá aproximar-se Mercúrio, que, entre-
tanto, estacionará nas “proximidades” 
de Urano, planeta extraordinariamente 
lento e cuja visibilidade é, teoricamente, 
possível à vista desarmada. No entanto, 
qualquer tentativa para o observar poderá 
ter mais sucesso se se utilizar um binóculo 
e se recorrer a Mercúrio como referência, 
dado que, no dia 25 deste mês de março, 

ambos se encontrarão lado a lado, Urano 
brilhando como uma das mais fracas 
estrelas que os olhos conseguem alcan-
çar e Mercúrio mais “luminoso” do que 
Marte. É claro que, por estes planetas se 
observarem – logo a seguir ao pôr do Sol 
– já muito perto do horizonte, uma hora 
depois já se terão escondido, a oeste.
Nessa mesma direção do céu, é frequente 
a observação de factos curiosos como 
os que acontecem neste mês de março, 
proporcionados por uma espécie de 
dança de planetas – e, por vezes, também 
da Lua –, com uns a desaparecerem (no 
caso presente, Vénus), outros a torna-
rem-se visíveis por apenas duas ou três 
semanas (Mercúrio) e colocando-se ora 
à esquerda ora à direita uns dos outros, e 
ainda a Lua, que numa noite se coloca ao 
lado de um ou dois deles para, na noite 
seguinte, se apresentar na companhia de 
outro. No último dia de fevereiro (dois 
dias depois de Lua Nova), já o nosso 
satélite natural poderá ser observado 
como um fino crescente, em direções 
próximas de Vénus, surgindo em cada 
dia posterior um pouco mais para a 
esquerda. No primeiro dia de março, 
encontrar-se-á ligeiramente abaixo de 
Marte e de Urano.
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O planeta Mercúrio (na foto), mais luminoso do que Marte, estará lado a lado  
no céu com Urano, no limite da capacidade de observação a olho nu.
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Mapa do Céu

Vire-se para sul e coloque a revista sobre  
a cabeça, de modo que a seta fique apon ta da 
para norte. Se se voltar em qual quer das outras 
direções (norte, este, oeste), pode ro dar  
a revista, de modo a facilitar a leitura, desde  
que mantenha a seta apontada para norte.  
Os planetas e a Lua estarão sempre perto  
da eclíptica. O céu representado no mapa  
(no que se refere às estrelas) corresponde  
às 18h30 do dia 5. A alteração que se verifica  
ao longo do mês, à mesma hora, não é muito 
importante. No entanto, com o decorrer  
da noite, as estrelas mais a oeste  
irão mergulhando no horizonte,  
enquanto do lado este vão surgindo  
outras, inicialmente não visíveis.

Como usar 

As fases da Lua
Quarto Crescente Dia   5 às 12h34
Lua Cheia Dia 12 às 15h55
Quarto Minguante Dia 20 às 17h01
Lua Nova Dia 28 às 04h59
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O Facebook apresentou no passado 
dia 1 de fevereiro os resultados 
financeiros de 2016. Entre os mui-
tos números impressionantes 

(como sempre), há dois que se destacam por 
causa do significado que têm para o presente 
e o futuro da internet: 1,86 mil milhões de uti-
lizadores ativos por mês e 1,23 mil milhões por 
dia, sendo 1,15 mil milhões só em dispositivos 
móveis! 

O que estes números significam é que, hoje  
em dia, para muitos efeitos práticos, o Facebook  
“é” a internet. Se 1,23 mil milhões de seres 
humanos usam o Facebook todos os dias, isso 
significa que, para muitos deles, o Facebook é a 
primeira ou mesmo a única porta de entrada na 
rede global. Ou seja, talvez não nos tenhamos  
apercebido disso, mas, em poucos anos, o Face-
book tornou-se verdadeiramente o elemento  
estruturante do novo paradigma de comunica-
ção na sociedade digital. 

Aqui, não falamos já de desregulação das 
estruturas e instituições que existiam antes da  
era digital. Com a dimensão e a disseminação 
que atingiu, o Facebook é provavelmente a 
primeira estrutura com alguma solidez e a pri-
meira instituição digna desse nome na nova 
sociedade digital que estamos a criar. É, pro-
vavelmente, o primeiro de uma nova espécie. 
Por isso se torna tão pertinente olhar para ele 
do ponto de vista sociológico. 

IDENTIDADE DIGITAL
Pode não parecer, mas a verdade é que, 

quando o Facebook apareceu, a Google já era um  
gigante da era digital. É claro que a empresa 
criada por Larry Page e Sergey Brin continua a 

liderar na pesquisa, no correio eletrónico e no 
vídeo (através do YouTube), mas nunca conse-
guiu sequer rivalizar com o crescimento acele-
rado do Facebook no campo das redes sociais. 
A razão é muito simples: a Google sempre 
privilegiou os sistemas abertos e o Facebook 
começou por ser precisamente um ambiente 
fechado, com login, password e identidades 
reais, por oposição aos nicknames que tinham 
caracterizado os primórdios da internet. 

Hoje, quase todas as novas plataformas da 
internet usam identidades reais e exigem login.  
Esse foi um paradigma que o Facebook criou 
e sobre o qual amplamente capitalizou. Hoje 
em dia, todos nós temos um “eu” digital, que, 
devido à força centrípeta que o efeito de rede 
necessariamente exerce, tende a estar cada 
vez mais concentrado no “universo Facebook”,  
seja através do “login Facebook” que usamos  
frequentemente, seja através das redes asso-
ciadas do Facebook, como o Instagram, o 
WhatsApp ou o Messenger. 

A FUNÇÃO SOCIAL DO FACEBOOK
Ora, isso suscita uma reflexão sobre a sua 

função social. Se a internet funcionava origi-
nalmente como um ecossistema aberto, ligado  
por hiperlinks, uma boa parte dela funciona hoje,  
através do Facebook, como um “jardim 
murado”. A primeira questão é, então, saber 
se os utilizadores preferiam um sistema aberto 
a este sistema fechado em que hoje vivem, o 
que equivale a especular sobre o que fariam se 
o Facebook não tivesse login e fosse totalmente  
aberto. Será que publicariam as mesmas coisas 
que hoje publicam? Será que participariam na 
rede com a mesma intensidade com que hoje 

Sociedade Digital

Facebook  
sem login?

O Facebook poderia existir sem um login?  
Seria rentável? As pessoas utilizá-lo-iam  

da mesma forma? Seria um serviço melhor  
do que é ou seria pior? Estas são perguntas 

retóricas, naturalmente, mas as respostas a elas 
obrigam-nos a pensar sobre o que é hoje  

a sociedade digital e sobre o que ela pode e deve 
ser no futuro. É um exercício mental interessante!

o fazem? É bom não esquecer que o Facebook 
permite uma flexibilidade muito grande relati-
vamente ao tipo de gestão de informação que 
cada indivíduo quer fazer. Pode expressar-se 
publicamente em alguns momentos, privada-
mente noutros e ainda, noutros momentos, 
pode optar por comunicar seletivamente em 
grupos fechados, abertos ou mesmo “secre-
tos”. Essa variedade de opções vai ao encontro  
do que os utilizadores pretendem. Se não, sim-
plesmente não existiria. 

COMUNICAR NUM SISTEMA FECHADO
A segunda questão pertinente é saber se um 

sistema fechado com 1,85 mil milhões de utili-
zadores é na realidade um sistema… fechado! 
No limite, se todas as pessoas com uma liga-
ção à internet estiverem no Facebook, o Face-
book é, na prática, a própria internet, mas com 
identidades assumidas. É isso mesmo que o 
Facebook cada vez mais parece ser. É bom não 
esquecer que os 1,85 mil milhões de utilizado-
res que todos os meses usam a rede estão de  
facto ligados todos a todos, como se espera que  
estejam na internet, mas com um sistema de 
gestão de relacionamentos com vários pata-
mares e vários tipos de ligações.

Isto, obviamente, suscita uma terceira ques-



tão importante, que é saber, afinal, quem 
manda no Facebook? São os utilizadores, é a 
equipa de gestão de Mark Zuckerberg ou é o 
Facebook auscultando e interpretando a todo  
o tempo a vontade dos utilizadores? As frequen-
tes e por vezes irritantes mudanças de algoritmo 
são na verdade ajustes feitos pelo Facebook para 
procurar corresponder àquilo que interpreta 
serem os desejos dos utilizadores.

QUEM MANDA NO FACEBOOK?
Por isso é que o Facebook repete muitas 

vezes que são os utilizadores que determinam,  
por via das suas preferências, aquilo que se 
passa dentro da rede. Isso é parte da verdade, 
mas não é a verdade toda. O próprio Facebook  
tem influência nesse processo, tanto na inter-
pretação que faz dos desejos dos seus utiliza-
dores como na forma como lhes responde. 
Porém, qual é alternativa? Uma rede social 
pública detida pelo estado? Qual estado?  
O norte-americano? O português? Nesse caso,  
a rede teria “apenas” pouco mais de 5,2 milhões  
de utilizadores e provavelmente não seria real-
mente global. Nada disso parece verosímil…

Na verdade, temos uma rede que funciona, 
na prática, como o substrato estrutural da 
sociedade em rede, mas não temos ainda cria-

das as instituições necessárias para a regular 
e supervisionar. Será o próprio Facebook essa 
instituição? Será a amálgama de decisões indi-
viduais dos utilizadores a forma de regular o 
funcionamento da rede por via da operação 
automática dos algoritmos? Poderão os algo-
ritmos “aprender” com esse processo e ajus-
tar-se a si próprios? 

Este é o tipo de perguntas que inevitavel-
mente surgem quando questionamos a função  
social do Facebook e a forma como ele está 
organizado. Nenhuma delas tem resposta 
neste momento, mas uma coisa parece certa: 
devemos começar a colocar essas questões se 
queremos pensar seriamente no presente e no 
futuro da sociedade digital.

Última nota: na grande maioria das duas 
dezenas de edições que esta coluna já leva, 
o Facebook foi quase sempre abordado, seja 
como tema central seja como assunto relacio-
nado. Espero que agora se perceba porquê: 
trata-se de uma empresa ou uma plataforma 
ou um sistema (como quisermos) que tem um 
papel central na nova arquitetura “em rede” da 
sociedade digital. “Pensá-lo” é incontornável  
em qualquer circunstância, e “pensá-lo”, às 
vezes, exige o arrojo intelectual de procurar 
soluções novas para problemas novos!

A segunda abordagem ao cenário 
hipotético de um Facebook sem 

login é económica. Poderia existir um 
Facebook totalmente aberto? Isso se-
ria rentável? Provavelmente, não! O 
modelo de negócio do Facebook está 
montado precisamente em função 
do perfil dos utilizadores e das suas 
preferências e hábitos de navegação 
dentro da rede. Por um lado, precisa 
dessa informação para selecionar a 
publicidade que apresenta aos utili-
zadores e, por outro lado, precisa da 
escala virtualmente global em que 
opera para gerar as receitas necessá-
rias à sua sustentação.
Claro que a maioria dos utilizadores 
sabe – ou devia saber – que está a pa-
gar o acesso às ferramentas de produ-
ção e distribuição de informação que 
a rede lhe confere com a exposição à 
publicidade que nela vai encontrar. 
Nisso, o “negócio” não é muito di-
ferente daquele que os espetadores 
fazem com as televisões comerciais 
ou (em parte) daquele que cada um 
de nós faz quando compra um jornal 
ou uma revista.
O Facebook também funciona assim. A 
diferença é que o faz globalmente. Lo-
go, a análise económica do Facebook 
não pode ser feita no prisma nacional 
ou regional, mas apenas numa pers-
petiva global. O mesmo pode ser dito, 
obviamente, da sua regulação econó-
mica. Por isso, quando o presidente 
Donald Trump fala em taxas aduanei-
ras, está a olhar numa perspetiva nacio-
nal um fenómeno que é supranacional. 
Na verdade, o Facebook nem deve 
ser considerado uma empresa norte-
-americana. É uma entidade global. A 
ideia de fechar fronteiras é tão estranha 
ao funcionamento do Facebook como 
de outros gigantes da era digital como 
a Google ou a Apple, tanto em termos 
dos utilizadores, que estão espalhados 
por todo o mundo, como em termos 
de colaboradores e fornecedores, que 
são de todas as nacionalidades e traba-
lham em locais diferentes. Empresas 
como o Facebook são necessariamente 
globais e não podem ser “partidas” 
sem serem “desmanteladas”. Não per-
ceber isso é não perceber como funcio-
na a economia global na era digital. 

Opinião

Um problema  
económico

JOSÉ MORENO

Mestre em Comunicação e Tecnologias de Informação

 jmoreno@motorpress.pt

21Interessante

O Facebook é usado por mais de 1,23 
mil milhões de seres humanos por dia. 
Converteu-se num fenómeno global que 
não pode ser analisado segundo o prisma 
nacional ou regional, nem em termos 
sociológicos, nem em termos económicos.

mailto:jmoreno@motorpress.pt
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Flash

Molde antigo
Esta impressão com grande pormenor  
de uma planta numa placa de xisto parece 
uma obra de arte moldada pela mão  
humana, mas, na verdade, tem origem 
totalmente natural e foi criada no tempo  
em que ainda não havia dinossauros na 
Terra. As impressões são casos particulares  
de moldagem, o processo mais frequente  
de fossilização, caracterizado pela ausência 
do ser vivo, o qual fica representado  
na rocha por um molde. Neste caso, é um 
molde externo de estruturas orgânicas  
muito finas, em que se podem apreciar todos 
os pormenores das frondes (denominação 

científica para as “folhas” dos fetos),  
incluindo o número e a forma das nervuras, 
um dos aspetos que os paleontólogos 
utilizam na identificação das espécies 
vegetais. O mais curioso, porém, é que 
esta planta fossilizada com 300 milhões 
de anos é muito semelhante aos fetos 
contemporâneos. Isso prova que algumas 
pteridófitas, existentes na atualidade, são 
autênticos fósseis vivos, tendo evoluído 
muito pouco. O registo fóssil também permite 
constatar que muitas outras espécies se 
extinguiram, deixando parentes de muito 
menores dimensões. É o caso das calamites, 

semelhantes às atuais cavalinhas: 
atingiam porte arbóreo e cresciam até aos 
20 metros de altura, enquanto as espécies 
contemporâneas são apenas ervas.  
Recorde-se que no período Carbonífero 
(entre 359 e 245 milhões anos atrás, 
aproximadamente), também conhecido por 
“período dos fetos”, algumas pteridófitas 
chegaram a atingir mais de 30 m de altura  
e 2 m de diâmetro, tendo originado as 
primeiras florestas. A maioria do carvão 
mineral que usamos hoje formou-se  
nessa altura, a partir de plantas fossilizadas 
(daí a denominação de “combustível fóssil”).
Foto: Jorge Nunes.
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Botânica
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A inteligência  
das PLANTAS

Nada têm de tontas

Interessante

Segundo diversos estudos, podem comunicar entre 
si, fazer frente aos predadores, aprender e recordar, 
e são mesmo capazes de contar para caçar as presas. 

Tudo isso sem um único neurónio.

S e alguém nos pedisse para examinar 
uma foto da savana africana (com 
girafas, antílopes e zebras por todo 
o lado) e depois escrever num papel 

o que vimos, o mais provável é que a nossa 
descrição não fizesse qualquer referência às 
plantas, embora a imagem estivesse cheia de  
árvores, arbustos e erva. Essa inclinação pelos 
animais em detrimento das plantas é tão 
comum que existe um termo para a descre-
ver: cegueira vegetal. Estudada nos anos 90 
pelos botânicos James Wandersee e Elizabeth 
Schussler, consiste numa “incapacidade para 
reparar nas plantas que nos rodeiam, o que 
implica que não reconhecemos a sua impor-
tância na biosfera e nas nossas vidas”.

Trata-se de um fenómeno paradigmático: 
“Se, amanhã, as plantas do planeta desapare-
cessem, no prazo de um mês toda a vida se 
extinguiria”, defende Stefano Mancuso, pro-
fessor da Universidade de Florença (Itália). Sem  
elas, o ecossistema entraria em colapso, “não 
teríamos alimento, oxigénio e nem sequer 
combustíveis”. Por isso, é alarmante que um 
quinto das espécies vegetais se encontre em 
vias de extinção. 

Após mais de uma década de investigação, 
Mancuso é um dos poucos cientistas que se 
dedicam a um campo de estudo surpreendente  
e envolto em polémica: a neurobiologia vegetal.  
O estudo da inteligência das plantas é, para 
muitos, uma espécie de pseudociência. No 
entanto, os que se dedicam a isso defendem que  
irá permitir uma nova revolução agrícola, téc-
nicas inovadoras de gestão do ambiente e uma  
nova perspetiva sobre o nosso lugar no mundo.

A questão não é nova: Charles Darwin mani-
festou interesse em estudar as plantas, e o seu  
filho, Francis Darwin, foi um dos primeiros espe-

cialistas em fisiologia vegetal. Num discurso  
proferido, em 1908, no Congresso da Associação  
Britânica para o Avanço da Ciência, chegou a 
afirmar que as plantas são seres inteligentes, 
para escândalo da maior parte dos botânicos.

Hoje, o vocabulário utilizado neste ramo da 
investigação continua rodeado de polémica. 
Pouco depois da sua formação, em 2006, a 
Sociedade de Neurobiologia Vegetal viu-se 
obrigada a trocar o nome para Sociedade de 
Sinalização e Comportamento Vegetal. A mera 
utilização da palavra “inteligência” quando se 
fala em plantas dá origem a acesas críticas.

TUDO DEPENDE DA DEFINIÇÃO
Mancuso, que se nega a alterar o nome do 

Laboratório Internacional de Neurobiologia  
Vegetal que coordena na universidade italiana, 
também não foge à pergunta sobre se as plan-
tas são inteligentes: “Tudo depende de como 
definimos inteligência. Eu vejo-a como a capa-
cidade de resolver problemas. Sabemos que 
as plantas podem fazê-lo. Caso contrário, não 
sobreviveriam. Visto assim, não há dúvida de 
que são inteligentes”, argumenta. 

No seu último livro, Sensibilidade e Inteligên-
cia no Mundo Vegetal (2015), oferece inúmeros 
exemplos que procuram dar ao leitor a possi-
bilidade de avaliar as plantas por si próprio.  
“As descobertas dos últimos 50 anos lançaram  
luz sobre essas incríveis capacidades”, diz. 
Contudo, seriam eclipsadas pela controvérsia, 
exclusivamente terminológica, que nada tem 
a ver com os resultados experimentais. Na sua 
opinião, “as plantas são tão diferentes dos 
animais que é quase como estar em contacto 
com uma cultura alienígena”.

Esta opinião talvez pudesse ser partilhada por 
Charles Darwin. Convencido de que o mundo  

Penso, logo existo  
Embora não disponham de neurónios,  

alguns cientistas asseguram que as plantas 
são mais inteligentes do que os ratos.  

O cérebro estaria nas raízes.
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O cheiro da 
relva cortada
é um pedido  

de auxílio
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ções que podem exercer influência no com-
portamento vegetal abre a porta à possibili-
dade de o referido clicking, nome atribuído 
ao fenómeno, poder ser mais do que parece 
à primeira vista.

QUÍMICOS EXPERIENTES
A estratégia defensiva da arabidopsis é tam-

bém utilizada por outras espécies. O mundo 
vegetal está cheio de químicos experientes que  
podem sintetizar compostos tão eficazes que  
alguns são utilizados pela medicina. No entanto,  
ocultam segredos que apenas agora começa-
mos a desvendar. No caso das flores, a emissão 
de fragrâncias está associada à reprodução.  
Estudos recentes indicam, por exemplo, que 
os compostos voláteis produzidos pelas folhas 
são pedidos de auxílio, como é o caso do 
inconfundível cheiro da relva recém-cortada.

Na Universidade da Califórnia em Davis, o 
especialista em ecologia Richard Karban estuda  
essa forma de comunicação num pequeno 
arbusto, a Artemisia tridentata. Ao efetuar 

Já calculava! Antes de fazer  
um movimento precipitado,  
é preciso prensar como irão  
reagir os outros jogadores.

podas controladas, que emulam a ação dos 
insetos, demonstrou que as plantas podadas no  
início da primavera produzem maior quanti-
dade de substâncias voláteis, que as protegem 
das pragas. Curiosamente, tal como acontecia 
no caso da arabidopsis, uma planta vizinha 
que não tenha sido podada também adquire a 
mesma proteção. Será que falam entre si? Não 
exatamente. “Como a sinalização entre os dife-
rentes ramos do mesmo arbusto é limitada,  
a utilização de compostos voláteis serve para 
garantir que, em caso de ataque, todas as folhas 
da mesma planta ativam as suas defesas”,  
explica o cientista. “Sempre atentas ao que as 
suas vizinhas fazem, as outras detetam a pre-
sença dos químicos no ar e, para não serem 
vítimas do mesmo agressor, iniciam uma estra-
tégia de defesa preventiva, especialmente efi-
caz quando existe relação de parentesco.”

As plantas também defendem o seu território.  
Quando várias sementes germinam no mesmo 
vaso, o normal é que cada uma desenvolva um 
número de raízes muito elevado, para garantir 

vegetal era extraordinário, o naturalista procu-
rou entender a forma como as plantas intera-
gem com o meio e qual a influência dos estímu-
los externos no seu crescimento. Com a cola-
boração do filho, publicou os resultados obti-
dos num livro: O Poder do Movimento nas Plan-
tas (1880). Porém, na época, os vegetais eram  
praticamente vistos como objetos inanimados, 
pelo que os seus esforços foram ridicularizados.

Atualmente, conhecemos segredos vegetais  
que seriam inimagináveis então, mas cuidado: 
há também muita desinformação! Ao contrário  
da crença popular, “de nada serve falar com as  
plantas”, afirma Mancuso. “Apenas apreendem  
vibrações”, reagindo a diferentes frequências.

De acordo com um artigo publicado, em 2012,  
na revista Trends in Plant Science, as raízes pre-
ferem as frequências mais baixas, entre 100  
e 400 hertz, e crescem na direção das fontes 
do som: “Por volta dos 300 hertz, torna-se 
semelhante ao som da água a fluir”, especula 
Mancuso, que participou no estudo. “As raízes 
crescem na direção de canais por onde circula 
água, mesmo quando a superfície exterior 
está seca. Possivelmente, conseguem ouvi-la 
e talvez a associem a essa frequência.”

OUVEM AS LAGARTAS
A parte aérea do vegetal não se interessa 

pela fala humana nem por música, mas, graças 
à mesma capacidade auditiva, deteta alguém 
a comer as suas folhas e, o que é mais curioso, 
sabe defender-se. “As vibrações produzidas 
por uma lagarta a alimentar-se induzem alte-
rações no metabolismo da planta”, explica 
Heidi Appel, que descobriu o fenómeno. “São 
um sinal para as células sintetizarem subs-
tâncias químicas defensivas a fim de repelir o 
ataque.” O grupo de investigação liderado por 
esta especialista na Universidade do Missouri 
gravou os sons produzidos por uma lagarta 
enquanto roía as folhas de uma arabidopsis.  
O curioso é que a reprodução desses ruídos perto  
de um exemplar que não era alvo de ataque tam-
bém induzia a produção de óleo de mostarda,  
o composto defensivo utilizado pela crucífera.

Por enquanto, ignora-se se existem mais sinais  
deste tipo, mas uma investigação de 2012 reve-
lou que as plantas também são capazes de  
produzir sons. À medida que crescem, as raízes  
emitem cliques, “em consequência da rotura 
das paredes celulares, feitas de celulose e, por 
conseguinte, muito rígidas, durante o cresci-
mento das células”, explica Mancuso. Desco-
nhece-se qual a sua função, se é que existe.  
Contudo, o facto de se ter identificado vibra-

Defensor oficioso. O cientista italiano 
Stefano Mancuso crê que os vegetais são 
seres sensíveis, inteligentes e capazes  
de tomar decisões e resolver problemas.
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Planta esforçada
A Mimosa pudica, de folhas que 

recordam as dos fetos e flores 
rosadas, é uma planta estranha. Ao 
contrair as folhas quando lhes tocam, 
é uma das poucas espécies vegetais 
que conseguem executar movimentos 
rápidos, visíveis ao olho humano. 
Não se trata de reflexos, pois “as 
folhas não se fecham quando são 
molhadas com água ou agitadas pelo 
vento, mas apenas quando alguém as 
toca verdadeiramente, no caso de a 
planta cair ou se for sacudida”, explica 
Stefano Mancuso no livro Sensibilida-
de e Inteligência no Mundo Vegetal. Se 
executam movimentos voluntários, 
será que podem aprender a ignorar 
um estímulo irrelevante? É o que 
sugerem as experiências realizadas 
por Monica Gagliano, especialista 
em ecologia animal da Universidade 
da Austrália Ocidental. A cientista 
concebeu um sistema baseado nos 
protocolos utilizados para estudar a 
habituação (o tipo mais simples de 
aprendizagem) nos animais. Con-
sistia em deixar cair os vasos de uma 
altura de 15 centímetros. Passado seis 
ou sete quedas, algumas das mimosas 
já tinham aprendido que não valia a 
pena gastar energia a fechar as folhas. 
Não é que estivessem cansadas, pois, 
quando eram agitadas, voltavam a 
fechar-se com rapidez. Além disso, 
28 dias depois da experiência, as mi-
mosas ainda se recordavam do que 
tinham aprendido.

que dispõe de mais recursos do que as suas 
rivais. Contudo, segundo um estudo publicado 
em 2007 na revista Nature, se as sementes 
forem filhas da mesma planta, reconhecem o 
parentesco e desenvolvem uma parte aérea 
maior, em detrimento das raízes. Em sinto-
nia com estes dados, Karban observou que 
quanto mais estreita era a relação genética 
entre as plantas, maior era a probabilidade de 
reagirem a um sinal próximo.

“A composição desses produtos químicos  
parece ser herdada, como acontece com os  
diferentes tipos sanguíneos humanos”, diz.  
No fim de contas, melhorar as probabilidades de  
sobrevivência dos familiares é uma estratégia 
eficaz para garantir que os genes que partilham  
chegam à próxima geração.

DIÁLOGO ENTRE ERVILHEIRAS
O diálogo bioquímico também ocorre noutros  

contextos. Na Universidade Ben-Gurion 
(Israel), um grupo de biólogos especializados 
no estudo de como as plantas se adaptam ao 

deserto descobriu que a ervilha comum (Pisum 
sativum) deteta quando uma planta vizinha 
sofre sintomas de seca e reage fechando os 
estomas, pequenos poros presentes na super-
fície das folhas, a principal via de perda de 
humidade. A única condição é que ambos os 
vegetais partilhem o solo, pois o sinal de seca 
é um composto libertado pelas raízes.

Além disso, como explica o artigo, publicado 
na revista PLoS One, “os resultados sugerem a 
existência de uma comunicação em cadeia”. 
As ervilhas não só reagem ao infortúnio das 
vizinhas como também passam a emitir sinais 
de stress, detetados por indivíduos cada vez 
mais distantes da fonte primária.

Durante séculos, ignorámos a existência des-
sas trocas de informação. Os animais, porém,  
foram mais perspicazes. Para muitos insetos, 
como vespas, percevejos ou mesmo pequenas 
lagartas, o cheiro libertado por uma planta em 
apuros equivale a um grito de “o almoço está 
pronto!”, conveniente e difícil de ignorar.

Em 2010, investigadores do Departamento de  

Ecologia Molecular do Instituto Max Planck 
(Alemanha) mostraram as complexidades de 
uma dessas relações. Segundo explicaram na 
revista Science, quando as lagartas da espécie 
Manduca sexta atacam a Nicotiana attenuata, 
esta prima selvagem do tabaco defende-se 
libertando compostos que atraem o Geocoris, 
um percevejo de apetite voraz com especial 
predileção pelas lagartas.

Estamos diante uma linguagem complexa 
e subtil: embora a planta sintetize a molécula 
volátil pertinente, o composto que atrai o Geo-
coris só é produzido quando a molécula entra  
em contacto com a saliva das lagartas e sofre 
uma alteração química que a transforma num 
poderoso íman de percevejos. Assim, a lagarta 
condena-se a si própria, e a presença do pre-
dador proporciona à planta o tempo de que 
necessita para fabricar a toda a pressa um 
arsenal químico de defesa.

Considerando o dispêndio energético neces-
sário para a síntese de tais compostos, Man-
cuso defende que comportamentos como este 
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Inteligência sem neurónios

O filósofo Paco Calvo, nascido em 
1971 em Barcelona, é uma das 

vozes mais autorizadas no campo da 
investigação da neurobiologia vegetal, 
e acredita na inteligência das plantas na 
sua relação com o meio em que vivem. 
Está à frente do Laboratório de Inteli-
gência Mínima (MINT Lab), o primeiro 
do mundo consagrado à filosofia da neu-
robiologia vegetal, e é um dos poucos 
cientistas que se dedicam ao estudo da 
inteligência vegetal. Membro da Socie-
dade de Sinalização e Comportamento 
Vegetal e da comissão científica do 
Laboratório Internacional de Neurobio-
logia de Plantas, colabora com cientistas 
de todo o planeta numa cruzada desti-
nada a conferir sentido ao enigmático 
mundo das plantas.
Como surgiu o seu interesse por este campo 
de investigação?
Fiz a minha tese de doutoramento em 
Glasgow, na Escócia, em filosofia da 
ciência cognitiva, e pensava muito nos 
processos de cognição e na modelização 
de redes neuronais artificiais. Nessa al-
tura, fui passar um ano nos Estados Uni-
dos, onde me familiarizei com um corpo 
metodológico diferente, e fiquei obceca-
do com os modelos que questionam os 
princípios da ciência cognitiva clássica. 
Os modelos clássicos utilizam o ser 
humano como bitola, o padrão com o 
qual comparar outras formas de inteli-
gência. Assumem, por exemplo, que é 
indispensável possuir neurónios para 
ser inteligente. Eu queria defender uma 
visão muito diferente da mente. 
Muitos anos depois de ter 
concluído a tese, aperce-
bi-me, ao folheá-la, de 
que a botânica constituía 
o campo perfeito para 
aplicar tais princípios.
As plantas são inteli-
gentes?

Antes de responder, devemos pensar em 
que consiste a inteligência. Para mostrar 
que as plantas são inteligentes, não é preci-
so mostrar que fazem as mesmas coisas que 
os seres humanos. O desafio reside em sê-lo 
em relação ao mundo em que vivem. O que 
exige o meio a uma planta para poder pros-
perar, para transmitir os seus genes? Coisas 
diferentes do que nos exige a nós. Devemos 
ver se a planta manifesta um comportamen-
to que não foi pré-programado.
Como podemos avaliá-lo?
As plantas detetam mais de vinte parâme-
tros ambientais. Podemos avaliá-lo com 
a água, a luz ou a gravidade, e ver como 
integram essa informação. Veremos, desse 
modo, se a planta é capaz de reagir de modo 
flexível. Neste contexto, se não aceitarmos 
que se trata de inteligência, será por causa 
dos nossos preconceitos.
Em que área de investigação trabalha agora?
Em algo denominado “psicologia ecológica”.
Em que consiste exatamente?
Trata-se do estudo do comportamento em 
relação com o ambiente. Nos anos 80,
Dave Lee, da Universidade de Edimburgo 
(Escócia), publicou um artigo na Nature 
sobre o albatroz-comum, uma ave que 
mergulha a grande velocidade no oceano 
para apanhar peixes. A questão é como sabe 
quando dobrar as asas. Se o fizer demasiado 
tarde, despenha-se; se as fechar muito cedo, 
perde estabilidade e deixa de controlar o 
voo. O pássaro não sabe a que velocidade 
voa, nem a distância a que se encontra da 
superfície do mar. Resolve o problema 
baseando-se na informação ecológica, que 
recebe em consequência da sua interação 

com o meio.
Como obtém essa informação?
Lee descobriu que a informação se 
encontra na retina. À medida que esta 
ave aquática se aproxima da superfície, a 
imagem da água expande-se. Quando se 
estima a taxa de expansão retiniana, ou 

seja, a forma como a imagem se altera na 
retina conforme se afasta ou se apro-

xima de um objeto, a informação 
equivale a calcular o tempo com 

base no espaço e na velocida-
de. Trata-se, porém, de infor-
mação que se obtém depois 
de interagir com o meio. Se 
o albatroz estivesse quieto, 
não a produziria.

Que espécies está a utilizar 
para estudar a psicologia 

ecológica?
Temos três modelos distintos: 
o feijão trepador, o milho e a 
Mimosa pudica. O feijoeiro é 
uma trepadeira com gavinhas 

para se agarrar, por exemplo, a um poste. 
Com o milho, vamos estrear uma nova 
linha de investigação, ainda em fase 
preliminar, que se baseia na navegação 
das raízes por um labirinto. Depois, uma 
das minhas alunas está a fazer a sua tese 
de doutoramento sobre a aprendizagem 
da Mimosa pudica. Queremos testar se 
a planta consegue associar um estímulo 
condicionado a outro que não o seja, co-
mo Pavlov fez na sua famosa experiência 
com o cão.
Monica Gagliano, da Universidade da 
Austrália Ocidental, publicou, em 2014, 
um estudo precisamente sobre a aprendi-
zagem na Mimosa pudica. Estão a prosse-
guir a mesma linha de investigação?
Há estudos feitos com a planta desde os 
anos 30, mas existe um problema grave 
de replicabilidade. Queremos começar 
do zero para ver o que encontramos, a 
fim de poder partilhá-lo depois com a 
comunidade científica.
O que nos pode dizer sobre a investigação 
com o feijão trepador?
Enquanto se enrosca num poste, o fei-
jão produz um fluxo de informação, tal 
como o da ave quando se aproxima da 
superfície do oceano. Num vídeo em 
time-lapse que gravámos recentemente, 
vê-se que a gavinha descreve, primeiro, 
círculos, mas, quando se aproxima, altera 
a trajetória para chegar diretamente ao 
poste. Apercebe-se da sua presença de 
forma direta; sabe que ele está ali. Ainda 
estamos a analisar os dados, em cola-
boração com Lee, mas a nossa aposta é 
que a informação ecológica no feijão é 
equivalente à taxa de expansão retiniana, 
o que não significa que o fluxo de infor-
mação seja ótico. Pode ser proveniente 
de outra fonte de energia.
Porque é tão difícil publicar resultados no 
seu campo de investigação?
Existe uma comunidade científica 
ortodoxa que determina como fazer 
as coisas, o que pode ser considerado 
válido ou não. Os rótulos, por exemplo, 
incomodam muito. Estou a escrever um 
livro intitulado Plant Cognition. Imagine: 
cognição vegetal! Porém, não renuncio 
ao termo, porque quero transmitir a 
mensagem de que, no fundo, não enten-
demos o que significa cognição.
Tudo isso poderá mudar a maneira como 
nos vemos a nós próprios
Para mim, é a verdadeira lição quando se 
fala em cognição vegetal. As plantas são 
perfeitas para entender a cognição, pois 
trata-se de sistemas descentralizados, 
sem neurónios, que podem exibir um 
comportamento flexível e adaptativo.
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Não têm olhos nem ouvidos, 
mas estão atentas ao que as rodeia

são “uma autêntica expressão de inteligên-
cia, pois denotam uma estimativa dos riscos  
e uma previsão dos benefícios”. É uma opinião  
polémica, na linha de quase tudo o que defende  
o cientista italiano. A tomada de decisões é 
uma capacidade cognitiva tão complexa que 
poucos se atrevem a afirmar que existe no 
mundo vegetal. Todavia, cada vez mais estu-
dos sugerem que as plantas podem decidir em 
função das circunstâncias e adotar estratégias 
que permitam, por exemplo, maximizar a pro-
babilidade de ter descendência.

O melhor exemplo disso é o caso do arbusto 
Berberis vulgaris, estudado por cientistas 
da Universidade de Gotingen (Alemanha).  
O espinheiro-alvar, nome pelo qual também é 
conhecido, é frequentemente alvo do ataque de  
uma mosca diminuta que incuba os ovos no 
interior dos seus frutos. As larvas alimentam-se  
da semente, mas, como cada fruto contém nor-
malmente um par de sementes, quando isso  
ocorre, a planta aborta a que foi infetada e mata  
o parasita. Contudo, o aborto seletivo só acon-
tece quando o fruto atacado dispõe de uma 
segunda semente em condições de germinar.

Se houver apenas uma, “a planta parece 
especular que existe a possibilidade de a larva 
morrer de forma natural: uma pequena possi-
bilidade de reprodução é melhor do que nada”,  
diz o biólogo Hans-Hermann Thulke, que estu-
dou o fenómeno. Segundo os dados obtidos, 
só cinco por cento dos frutos com uma única 
semente são abortados se forem alvo de uma 
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infeção parasitária, enquanto 75% das infetadas  
são eliminadas no caso de haver duas sementes  
por fruto. Este processo de tomada de decisões  
é um dos mais complexos descobertos até agora  
no mundo vegetal.

“As plantas veem sem olhos, escutam sem 
ouvidos e provam e cheiram o meio que as 
rodeia”, explica Mancuso. Não possuem estru-
turas comparáveis aos nossos órgãos especia-
lizados, mas também não têm necessidade 
disso. Na opinião do italiano, os nossos órgãos 
são sobrevalorizados, incluindo o cérebro.

UM CÉREBRO NA RAIZ
Nesse caso, como é que as plantas integram 

a informação que obtêm do ambiente? Darwin  
manifestou a sua polémica opinião no último 
parágrafo do livro que publicou com o filho: “Não  
é exagerado dizer que a ponta da raiz, dotada 
de sensibilidade e apta para dirigir o movimento 
das regiões adjacentes, age como o cére-
bro de um animal inferior.” Este argumento  
é conhecido por “hipótese raiz-cérebro”.

A ideia seria recuperada, há uma década, por 
cientistas da Sociedade de Sinalização e Com-
portamento Vegetal. Um dos mais empenha-
dos no seu estudo é František Baluška, biólogo 
da Universidade de Bona (Alemanha). Coor-
denador de um grupo que investiga a capa-
cidade das plantas para compreender o meio  
que habitam, procura descobrir o que acontece  
quando, depois de se extirpar a extremidade de  
uma raiz, esta é submetida a diferentes estí-

mulos. O biólogo defende, em sintonia com 
Darwin, que existe uma região específica nas 
raízes onde se tomam decisões de grande 
importância: trata-se de um centro nevrálgico, 
como lhe chama Baluška.

A serotonina e a melatonina, cuja presença 
já foi detetada em células vegetais, agem no 
cérebro humano e afetam funções tão impor-
tantes como o sono ou os estados de espírito. 
A fim de descobrir que papel desempenham 
nas plantas, Susan Murch, da Universidade da 
Colúmbia Britânica (Canadá), alterou as suas 
concentrações com fármacos como o antide-
pressivo fluoxetina e o metilfenidato, utilizado 
para tratar o défice de atenção e a hiperativi-
dade. Os seus estudos demonstraram que as 
alterações provocam malformações nas raízes.  
Será que nos precipitamos ao sugerir que o cére-
bro vegetal se encontra na raiz? Talvez, mas,  
se a hipótese se confirmasse, estaríamos 
perante seres vivos que não possuem um, mas 
múltiplos centros de comando, tantos quanto 
o número de raízes.

“Imaginemos que funcionam como uma coló-
nia de insetos”, explica Mancuso. “As formigas  
não estão fisicamente ligadas entre si, mas agem  
de forma coordenada através de sinais quí-
micos; o mesmo se passa entre as plantas. 
Desenvolveram uma inteligência distribuída, 
característica dos enxames.”

No entanto, a maior parte dos botânicos 
recusa aceitar que as plantas são inteligentes, 
e outros limitam-se a admitir que manifestam 
comportamentos inteligentes. Não é a mesma 
coisa, e estas definições filosóficas têm impor-
tantes consequências no modo como nos rela-
cionamos com o mundo vegetal.
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Cálculo fatal. As plantas carnívoras 
contam o número de vezes que a sua 
potencial presa lhes toca antes de se 
fecharem sobre ela e iniciarem a digestão.



SUPER30

Ervas  
RAINHAS

Botânica

Plantas úteis à porta de casa

FO
T

O
S

: J
O

R
G

E
 N

U
N

E
S

Quando se fala em plantas medicinais, aromáticas  
e condimentares, pensamos em camomila, cidreira, 
tília, orégãos, salsa. Porém, existem muitas outras 
espécies vegetais espontâneas que nos podem  
ser muito úteis. O biólogo Jorge Nunes revela  

os segredos de algumas ervas silvestres amigas que 
podemos encontrar com facilidade perto de nós.

tífica. Os cientistas fizeram a caracterização  
química das espécies e confirmaram o seu 
potencial farmacológico: recorde-se que muitas  
destas plantas são ingredientes usados na pro-
dução dos medicamentos que compramos na 
farmácia.

NOMENCLATURA ENGANADORA
Ainda não estavam dados meia dúzia de 

passos e já a guia se debruçava sobre um tufo  
de ervas que cresciam na berma do caminho.  
Onde muitos viam apenas um punhado de 
vegetais indistintos, Fernanda descortinou 
espécies diferentes, um rol infindável de nomes  
científicos e vulgares, histórias e, mais interes-
sante ainda, inúmeras utilidades medicinais, 
aromáticas e hortícolas. Leu bem: “hortícolas”.  
Algumas plantas espontâneas, embora sejam 
consideradas, amiúde, ervas daninhas, podem 
ser muito úteis nos jardins e nas hortas, uma 
vez que aumentam a diversidade de polini-
zadores e/ou ajudam a combater as pragas 
que atacam as flores e as hortenses. Um bom 
exemplo é o alecrim (Rosmarinus officinalis), 
cujo odor intenso repele os artrópodes pre-
judiciais, enquanto as flores lilases e azuis-
-arroxeadas atraem insetos benéficos, como 
as abelhas.

Registe-se que esta planta altamente aromá-
tica, que pode atingir cerca de dois metros de  
altura, é muito utlizada em cosmética, nomea-

A ntes de dar início à caminhada junto 
ao Centro de Educação Ambiental 
da Quinta do Passal, em Gondomar,  
no âmbito de um atelier de des-

coberta da natureza, a formadora, Fernanda 
Botelho, apaixonada pelo verde que nos rodeia  
e autora de várias obras, como Uma Mão Cheia 
de Plantas que Curam, reuniu ao seu redor os 
cerca de trinta participantes, sobretudo pro-
fessores, e explicou, sucintamente, o que iria 
acontecer de seguida: “Não há regras, nem um  
guião definido. Vamos andando e, com os senti-
dos bem alerta, iremos descobrindo o universo  
botânico. Para se conhecer as plantas, é pre-
ciso mirá-las com atenção, cheirá-las, apalpá-las  
e criar empatia com elas. Depois, como edu-
cadores que somos, cumpre-nos passar esse 
conhecimento às gerações vindouras.”

Fernanda encabeçava uma fila de curiosos 
ávidos de descobrir algumas espécies botânicas  
que nos aparecem à soleira da porta e às quais 
podemos recorrer para temperar os cozinha-
dos, perfumar a casa ou apaziguar os males que  
nos afligem o corpo e a alma. Convém referir que  
não se trata de “banha da cobra”, defuma-
doiros ou bruxedos, ligados a práticas obscu-
rantistas, ou de meras mezinhas tradicionais, 
associadas ao conhecimento popular, mas de 
conhecer as propriedades terapêuticas e culi-
nárias de algumas plantas, que já foram devi-
damente comprovadas pela comunidade cien-

damente no fabrico de champôs, uma vez que 
fortalece e estimula o couro cabeludo, sendo 
muito eficaz no combate à queda do cabelo. 
Também é usada em loções de massagem, uma  
vez que alivia as dores reumáticas e estimula 
a circulação.

Além disso, “o alecrim é a planta da memória”,  
lembra Fernanda, com o seu saber botânico 
enciclopédico. Funciona como estimulante do  
sistema nervoso, em especial do cérebro, uma  
vez que melhora a circulação cerebral, a con-
centração e a capacidade de memorização.  
“Os estudantes gregos e romanos usavam ramos  
desta planta antes dos exames para estimular  
as suas capacidades mentais”, recorda em jeito  
de pincelada histórica.

O alecrim utiliza-se ainda no tratamento de 

Muito cuidado! Para se aventurar  
na recolha de plantas silvestres,  
terá de conhecer bem as espécies:  
no meio das ervas úteis, surgem muitas 
vezes espécies tóxicas ou venenosas.
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insuficiências hepáticas e vesiculares, uma vez 
que possui propriedades diuréticas. Em infusão,  
é particularmente benéfico contra a hipotensão  
arterial, os desmaios e a fraqueza associada à má  
circulação sanguínea. Alivia a asma, as amigdali-
tes e a obstrução nasal e combate o mau hálito,  
dado que é antibacteriano e antifúngico.  Tam-
bém diminui as dores de cabeça e musculares, 
as insónias e a fadiga crónica e aumenta o ape-
tite. Como se não bastasse, é muito apreciado 
como tempero de carnes e de diversos outros 
pratos, como massas. Todavia, não deve ser 
consumido por grávidas.

Todas estas utilizações não são fruto do acaso,  
mas dos seus constituintes, que incluem, 
segundo a nossa guia, “óleos voláteis, borneol,  
canfeno, cânfora, cineol, matéria amarga e 

resinosa, grande quantidade de taninos, um 
glicósido, flavonoides e ácido rosmarínico”.

Deixemos o alecrim e voltemos ao punhado 
de ervas que Fernanda acabara de recolher na 
berma de um caminho. Aquilo que parecia um 
molho de verde monótono eram, afinal, plantas  
distintas que foram ganhando curiosos nomes 
comuns e científicos: bolsa-de-pastor ou erva-
-do-bom-pastor (Capsella bursa-pastoris), erva 
de São Roberto, erva-roberta ou bico-de-grou 
(Geranium robertianum), amor-do-hortelão, 
agarra-saias, rapa-saias, erva-peganhosa, 
pegamaço, pegamassa, raspa-língua ou erva-
-coalheira (Galium aparine), prunela, brunela, 
consolda-menor ou erva-férrea (Prunella vul-
garis), pervinca, alcangorça, alcongosta, con-
gorça, congossa, congoxa, erva-concorça, 

erva-congorça, erva-da-inveja, salva-da-inveja, 
sempre-noiva ou vinca (Vinca sp.), urtiga, 
urtiga-de-cauda, urtiga-vivaz, urtiga-vulgar, 
ortiga, ortigão ou urtigão (Urtica sp.), tan-
chagem, tanchagem-das-boticas, tanchagem-
-menor, tanchagem-ordinária, tanchagem-ter-
restre, tantage,  acatá, carrajó, carrijó, corrijó,  
calracho, corrió, erva-de-ovelha, erva-pulgueira,  
língua-de-ovelha, língua-de-vaca, orelha-de-
-cabra, ovelha e psílio (Plantago sp.), etc.

Como se verifica, os nomes populares, por 
vezes, são muito variados e nem sempre pró-
ximos ou similares, pelo que se torna essencial  
referir as denominações científicas, que são 
unívocas e universais (não dependem do obser-
vador, da região, do país ou da língua em que se  
comunica). Assim, quem queira aventurar-se  



As picadas  
da urtiga
devem-se  

à histamina
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na recolha de plantas silvestres terá de conhecer  
bem as espécies e certificar-se de que identifica  
corretamente as ervas medicinais, aromáticas 
e condimentares, pois, no meio destas, surgem  
amiúde espécies tóxicas ou venenosas.

OBSERVAR, CHEIRAR E PROVAR
Os vegetais que Fernanda recolheu não 

tinham apenas nomes curiosos: possuíam igual-
mente inúmeras propriedades que poderemos  
usar em nosso proveito, pois todos eles produ-
zem substâncias químicas com potencial far-
macológico ou culinário. Olhemos, pois, com 
mais atenção para alguns deles, de modo a  
descortinarmos os seus segredos e a melhor 
forma de os utilizarmos.

A bolsa-de-pastor deve o nome à forma das  
suas pequenas vagens, semelhantes a corações  
ou a bolsas usadas antigamente pelos guarda-
dores de gado. Aliás, esta era uma planta bem 
conhecida, outrora, pelos pastores e pelas 
gentes do campo, uma vez que a usavam para  
limpar e desinfetar feridas e para tratar hemor-
ragias em animais e pessoas. Na verdade, “é 
uma das espécies mais hemostáticas que 
crescem à nossa volta, uma vez que estanca 
o sangue tanto interna como externamente”, 
lembra a formadora. Isso acontece porque 
“possui vitamina K, composto orgânico que 
favorece a coagulação do sangue, bem como 
muitas outras substâncias, como saponósidos,  
flavonoides, taninos, potássio, histamina, 
colina, tiramina e os ácidos málico, acético, 
cítrico e fumárico”, esclarece.

Devido aos seus constituintes, a bolsa-de-
-pastor diminui as hemorragias uterinas, con-
trola o excesso de fluxo menstrual e combate  
a leucorreia, a diarreia, as varizes, as hemor-
roidas e os sangramentos do nariz e das gen-
givas. Também é considerada um bom antissé-
tico das vias urinárias, diurética, hipotensora 
e adstringente, ajudando a baixar os níveis de  
ácido úrico. As suas folhas tenras e as pequenas  
flores brancas podem ser usadas em saladas e 
sopas, pois, na verdade, é uma parente próxima 
das couves, nabiças e rúculas, pertencentes  
à família das Brassicáceas.

No entanto, é preciso ter cuidado na sua 
utilização, pois o consumo excessivo pode ser  
tóxico. Além disso, “não deve ser usada 
durante a gravidez ou por quem estiver a tomar  
anticoagulantes, hipotensores ou remédios 
para a tiroide”, lembra Fernanda. Aproveitamos  
a oportunidade para alertar o leitor que deve  
evitar a utilização de remédios vegetais quando  
já está a ser alvo de um tratamento conven-

cional receitado pelo médico. O efeito de duas 
“drogas” pode ser muito prejudicial para a 
saúde, pelo que deve falar com o seu clínico 
sobre estes assuntos.

A erva de São Roberto é uma planta com tons  
avermelhados, que apresenta delicadas flores  
cor de rosa e folhas de forma triangular e 
contorno profundamente recortado. Cresce 
em prados, taludes, bermas de caminhos, 
terrenos baldios e muros velhos. Contém vita-
mina C e substâncias resinosas, bem como 
óleos essenciais que lhe conferem um aroma 
amargo. Possui propriedades adstringentes, 
espasmódicas, diuréticas, hemostáticas e 
hipoglicémicas. Utiliza-se em problemas de 
estômago, hemorragias pulmonares ou nasais, 
diarreias e cálculos renais e urinários.

O amor-do-hortelão ou agarra-saias deve o 
seu nome à forma obstinada como se prende 
ao vestuário das pessoas e ao pelo dos animais,  
uma vez que possui pelos recurvados, tanto 
nos caules como nos frutos e folhas, que utiliza 
para se erguer e agarrar aos arbustos próximos,  
uma vez que se trata de uma planta trepadora 
e invasora. A denominação de erva-coalheira 
advém do facto de os pastores, antigamente, 
a usarem para coar, coalhar e clarear o leite.

Também neste caso Fernanda sabe de cor 
os seus constituintes e propriedades: “Tem 

excelentes potencialidades fitoterapêuticas, 
pois contém ácidos polifenólicos, flavonoides, 
taninos, antraquinonas (na raiz) e iridoides, 
incluindo asperulósido. Isto torna-o um diuré-
tico magnífico, que ajuda a tratar as infeções 
urinárias e os cálculos renais, as ‘pedras’ dos 
rins.” Também pode ser usada externamente, 
nomeadamente no tratamento de várias doen-
ças e inflamações da pele, como a seborreia, o 
eczema e a psoríase.

Além disso, é um bom desintoxicante do 
organismo, purificando o sangue e promo-
vendo a eliminação de toxinas através da urina.  
Estimula igualmente o sistema linfático, ali-
viando os problemas relacionados com glân-
dulas inchadas e caroços e estimulando a dre-
nagem para quem faz retenção de líquidos e 
tem as pernas e os pés inchados. “Tem sido 
inclusivamente usado em alguns casos de can-
cro linfático, sendo mais eficaz ingeri-lo em 
sumo do que em tisana”, salienta Fernanda.

MIL VIRTUDES
Todavia, a maior surpresa do punhado de 

plantas que a formadora havia recolhido na 
beira do caminho estava guardada para o fim. 
“Sabem que erva é esta?”, perguntou Fer-
nanda, enquanto exibia um longo e fino caule 
de onde emergiam pequenas folhas verdes, 

Virtuosa. Devido às suas picadelas 
dolorosas, a urtiga é uma das ervas com 
potencial terapêutico mais desprezadas  
pelo povo, embora tenha uma extensa  
lista de propriedades e aplicações.
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ovais e serradas. “Parece uma urtiga”, respon-
deu um dos participantes, acrescentando de  
imediato, em tom de alerta: “Cuidado, que se  
tocar na pele pica e arde muito!” 

“Trata-se, realmente, de uma urtiga”, disse 
Fernanda, “e é verdade que inflige picadas dolo-
rosas na pele, devido à histamina que produz.  
Porém, isso não é necessariamente mau, pois 
estimula a circulação sanguínea periférica e 
pode ser muito útil para quem sofre de falta 
de circulação nas extremidades corporais.” 
Registe-se, a este propósito, que o nome 
“urtiga” tem a sua origem etimológica na pala-
vra latina urere, que significa “queimar”.

Devido às suas picadelas dolorosas, a urtiga é 
uma das ervas com potencial terapêutico mais  
desprezadas pelo povo, embora seja extrema-
mente abundante entre nós. Curiosamente, 
tem sido muito estudada pela comunidade 
científica, que lhe reconhece uma extensa lista 
de propriedades, virtudes e aplicações, desde 
a fertilização de solos até às indústrias têxtil e 
farmacêutica. São tais os seus benefícios que 
até merece a honra de ter uma confraria com 
o seu nome, a Confraria da Urtiga, sediada em 
Forno de Algodres, no distrito da Guarda.

Na sua tese de mestrado em biotecnologia 
vegetal, Urtica spp. – Bioatividade e Cultivo, 
apresentada em 2014 na Universidade de Coim-

Propriedades
A s propriedades medicinais, aro-

máticas ou condimentares das 
plantas não advêm de qualquer milagre 
da natureza, de magia ou bruxaria. São, 
aliás, facilmente explicadas pela comuni-
dade científica: resultam de substâncias 
químicas produzidas pelos vegetais, para 
o seu crescimento, desenvolvimento e 
defesa. Por exemplo, a produção de aro-
mas é uma estratégia para evitar a perda 
de água em dias de calor. A evaporação 
desses compostos aromáticos cria uma 
atmosfera saturada em volta da planta, 
diminuindo, assim, a evapotranspiração. 
Esta é a estratégia usada por ervas aromá-
ticas e medicinais, como o rosmaninho 
(Lavandula stoechas), o alecrim (Rosma-
rinus officinalis) e o poejo (Mentha pule-
gium), entre outras.
As secreções vegetais são muito varia-
das, explica Lia Ascensão, do Centro de 
Biotecnologia Vegetal da Faculdade de 
Ciências de Lisboa: “Algumas são solu-
ções aquosas ricas em sais, aminoácidos 
e açúcares, outras são misturas mais ou 
menos complexas, constituídas essen-
cialmente por metabolitos primários 
(proteínas, polissacarídeos e pectinas) 
ou secundários (terpenoides, fenilpro-
penoides e alcaloides). Em alguns secre-
tados, estão presentes centenas de com-
postos, alguns dos quais biologicamente 
ativos, que contribuíram e contribuem 
para o sucesso evolutivo das espécies 
que os produzem.”
Lia esclarece ainda que “as secreções das 
plantas são sintetizadas ou simplesmente 
acumuladas e eliminadas em células 
especializadas, que ocorrem isoladas 
(idioblastos secretores) ou que consti-
tuem estruturas glandulares altamente 
diferenciadas (tricomas, emergências, 
bolsas, canais e lactíferos)”. 
As estruturas glandulares estão envolvi-
das na biossíntese de mucilagem, óleos 
essenciais, resinas e látex, secreções que 
ocorrem frequentemente nas plantas 
medicinais e aromáticas. Estas têm sido 
muito estudadas, nas últimas décadas, 
devido ao “crescente emprego dos pro-
dutos naturais, em especial de metabo-
litos secundários, como matéria-prima 
indispensável a uma indústria cada vez 
mais diversificada, e a procura de com-
postos anticancerígenos, antimaláricos 
e antidiarreicos e de pesticidas naturais 
biodegradáveis”, lembra a investigadora, 
que tem dedicado a sua vida profissional 
a estudar a fisiologia vegetal, em especial 
das plantas que curam. 
Portanto, através do seu metabolismo, 
quase todas as plantas conhecidas pro-

duzem substâncias com propriedades 
medicinais ou odoríferas, como esteroi-
des, alcaloides, óleos essenciais, taninos, 
vitaminas, elementos minerais e anti-
bióticos, entre muitas outras. Surpreen-
dentemente, estes compostos químicos 
não são úteis apenas para as plantas, 
mas influenciam também a fisiologia do 
organismo humano, podendo ter efeitos 
benéficos na sua saúde (ou prejudiciais e 
mortais se estivermos a falar de substân-
cias tóxicas ou venenosas). Se há casos 
em que a utilidade das mezinhas tradi-
cionais à base de plantas foi infirmada 
pela ciência, na larga maioria confirmou-
-se o seu potencial farmacológico e o 
valor terapêutico.
Embora a utilização das plantas com 
propósitos medicinais venha de há 
longa data e se mantenha em pleno 
século XXI, na atualidade, muitos dos 
seus princípios ativos já são sintetizados 
artificialmente, através da biotecnologia 
a que recorre a indústria farmacêutica. 
Apesar disto, ainda existe uma conside-
rável percentagem de medicamentos 
prescritos pelos médicos que resulta da 
utilização direta dos vegetais, sobretudo 
quando a síntese artificial não é viável ou 
se torna economicamente desfavorável.
A grande diferença entre um medica-
mento convencional, adquirido na far-
mácia, e a utilização direta de uma planta 
que lhe deu origem ou com funções 
similares está, sobretudo, nos efeitos 
desejados. Isto porque, lembra Eduardo 
Ribeiro, biotecnólogo e especialista 
em suplementos alimentares e plantas 
medicinais, “uma planta medicinal é 
constituída por um complexo conjunto 
de moléculas com efeitos fisiológicos 
comprovados, mas cuja ação ao nível 
do organismo não é facilmente perce-
cionada”. Ao invés, num medicamento 
legalmente aprovado pelo Infarmed, 
conhece-se com rigor a sua composição 
química, as substâncias ativas, a poso-
logia recomendada, a interação com 
outros medicamentos, os efeitos secun-
dários possíveis e as precauções que é 
necessário observar na sua utilização.

Poejo
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Alexandre chamou à tanchagem 
“governante-dos-caminhos”

bra, a investigadora Ana Rita de Carvalho com-
parou as várias espécies portuguesas no que  
se refere às propriedades antioxidantes, anti-
-inflamatórias e antifúngicas, e aos constituin-
tes fenólicos (metabolitos secundários vegetais  
com propriedades terapêuticas amplamente 
divulgadas), de modo a destacar, não só a 
espécie de maior interesse, mas também inferir   
sobre a natureza química dos compostos que  
podem contribuir maioritariamente para estas 
propriedades.

Após aturados estudos bioquímicos, a inves-
tigadora constatou que todas as espécies de 
urtigas (há quatro em Portugal) revelaram uma  
presença significativa de compostos fenólicos 
e são bioativas, embora em diferente grau. 
Os seus estudos também identificaram, pela 
primeira vez, vários constituintes que eram 
desconhecidos nestas plantas: por exemplo, 
na Urtica urens, os ácidos 3-O-cafeoilquínico, 
4-O-cafeoilquínico, 5-O-cafeoilquínico e 
p-cumaroilcafeoilquínico, para além do flavo-
noide diosmetina-O-rutinósido; na Urtica dioica 
encontrou ácido cafeoiltartárico e p-cumaroil-
malato.

Segundo Ana Carvalho, “a U. dioica demons-
trou ter potencial como antioxidante, superior 
à das outras espécies testadas, bem como uma 
forte capacidade anti-inflamatória e alguma 
atividade antifúngica; as folhas demonstraram 
ser a parte com maior atividade antioxidante 

e anti-inflamatória, bem como a maior concen-
tração em ácidos hidroxicinâmicos”.

Recorde-se que as urtigas têm sido tradicio-
nalmente utilizadas para tratamento de dia-
betes, patologias reumáticas e inflamatórias  
e hipertensão. Além disso, a U. dioica é uma 
fonte de sais minerais, fibra e proteína, permi-
tindo-lhe ser integrada na alimentação, sendo 
também reconhecida por utilizações que vão 
do uso da raiz para tratamento da hiperplasia 
benigna da próstata ao emprego das partes 
aéreas como antidiuréticos, antirreumáticos e 
anti-inflamatórios.

Portanto, antes de mandar alguém às urtigas,  
com sentido pejorativo, pense duas vezes.  
É preferível dar um passeio próximo de sua casa  
e recolher esta erva fantástica, também 
conhecida como “planta das mil virtudes”.

MEDICINAIS, MAS ALERGÉNICAS
A tanchagem inclui-se num grupo curioso de 

plantas que, embora possuam propriedades 
medicinais confirmadas, são mais conhecidas 
pelas dores de cabeça que causam (literal-
mente), devidos aos seus pólenes alergénicos.  
Assim, quem for alérgico deve manter-se longe  
destas ervas, mesmo sabendo que podem ser 
úteis para curar algumas maleitas.

Como iremos, de seguida, conhecer algumas  
plantas muito alergénicas, aproveitamos para 
deixar algumas recomendações ao doente alér-

gico: consultar o Boletim Polínico (http://www.
rpaerobiologia.com) para conhecer as con-
centrações dos pólenes na atmosfera; evitar 
a realização de atividades ao ar livre, quando  
as concentrações polínicas forem elevadas; 
manter as janelas fechadas, sobretudo quando 
viajar de carro; usar óculos escuros nas saídas à 
rua, pois ajudam a diminuir as queixas oculares;  
fazer a prevenção através de vacinas antialérgi-
cas ou tratar os sintomas através de medicação  
adequada.

Importa referir que a tanchagem está classi-
ficada com alergenicidade moderada, tal como  
a erva-formigueira (Chenopodium sp.), também  
conhecida, conforme a região do país, como 
quenopódio, amaranto, bredo, caruru, erva-
-fedegosa, fedegosa, vulvária, beterraba e 
espinafre (estes últimos nomes vulgares são 
enganadores, pois a planta nada tem a ver com  
as beterrabas e os espinafres que costumamos 
comer).

As tanchagens (há 15 espécies em Portugal) 
foram designadas por Alexandre, o Grande, 
como “governantes-dos-caminhos”, uma vez 
que estes eram, frequentemente, ladeados por 
inúmeros exemplares de plantas deste tipo,  
ou seja, pertencentes ao género Plantago 
(embora o nome em latim aluda à forma de um 
pé, a semelhança é difícil de encontrar). São, 
em geral, ervas rasteiras e sem caule, que apre-
sentam rosetas de folhas verdes, aplicadas  
ao solo numas espécies e mais ou menos eretas  
noutras. Do centro destas emergem, na época  
da floração (abril a novembro), hastes que 
podem atingir 40 centímetros de altura e 
suportam as flores em espiga de cor branca, 

Daninha útil. A erva de São Roberto 
contém vitamina C e substâncias 
resinosas, bem como óleos essenciais 
que lhe conferem um aroma amargo.

Atenção ao pólen! Apesar das suas 
propriedades medicinais, a tanchagem  
é mais conhecida pelas dores de cabeça  
que causa às pessoas alérgicas. 

http://www.rpaerobiologia.com
http://www.rpaerobiologia.com
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Afamadas
Q uando se fala de primeiros socor-

ros, a medicina popular é simples 
e prática: se existe ferida, aplica-se ca-
lêndula; se não, usa-se arnica. Porém, há 
muitas outras ervas que convém ter na 
farmácia caseira. Uma vez que é impos-
sível referi-las a todas, apresentam-se, 
seguidamente, algumas das mais conhe-
cidas e que são espontâneas em Portugal 
(para cada uma, indica-se o nome co-
mum e a denominação científica, por-
quanto os nomes vulgares variam muito 
de região para região ao longo do país).
Alfazema (Lavandula officinalis) 
Em tisana, alivia as dores de cabeça e 
acalma os nervos. Utiliza-se na asma 
brônquica, na tosse, nas enxaquecas, nas 
gripes e em certos casos de reumatismo.
Arnica (Arnica montana)
As suas flores e raízes usam-se como esti-
mulantes cardíacos, sob estrito controlo 
médico, dado que se trata de uma planta 
tóxica. No uso externo, estimula a reab-
sorção dos hematomas e tem proprieda-
des antisséticas e cicatrizantes.
Borragem (Borago officinalis)
As suas flores, em infusão, têm efeito 
calmante e emoliente, sendo usadas para 
tratar a incómoda tosse das bronquites. 
Utiliza-se ainda como depurativo, diuré-
tico, laxativo e sudorífico.
Calêndula (Calendula sp.)
Faz parte de numerosos preparados 
farmacêuticos e cosméticos e as suas 
propriedades bactericidas e cicatrizantes 
converteram-na na planta ideal para 
os cuidados da pele. Usa-se para curar 
feridas e limpar a pele com acne ou des-
camação, nas queimaduras e nas picadas 
de insetos.
Camomila (Matricaria chamomilla)  
A infusão das flores é tónica e sedativa. 
Usa-se no banho para aliviar as queima-
duras solares. É habitualmente utilizada 
para acalmar espasmos e convulsões e 
como anti-inflamatória e antissética.
Carqueja (Chamaespartium tridentatum)
Acalma a tosse e as irritações da faringe, 
sendo muito utilizada em gripes, bron-
quites, pneumonia e traqueítes.
Cidreira (Melissa officinalis)
Em infusão, alivia o catarro provocado 
pela bronquite crónica, as constipações 
febris e as dores de cabeça. Utiliza-se 
como calmante e no tratamento de per-
turbações gástricas e de dores de cabeça 
de origem nervosa.
Dente-de-leão (Taraxacum officinale) 
É diurético e destaca-se no combate à 
arteriosclerose, à celulite, à tensão alta e 
ao mau colesterol. Usa-se ainda nos pro-
blemas de fígado e vesícula.

Hipericão-bravo (Hypericum sp.)
É antissético, cicatrizante, diurético e 
sedativo. Utiliza-se na depressão, na 
insónia, nas infeções ginecológicas e nas 
inflamações crónicas do estômago, do 
fígado, da vesícula e dos rins. Além disso, 
ajuda nas dores musculares e nevralgias 
e no herpes labial. 
Malva (Malva silvestris)
Apresenta propriedades anti-inflamató-
rias e utiliza-se na lavagem de feridas e 
como calmante sobre a pele e as muco-
sas inflamadas. Em infusão, usa-se nos 
casos de diarreia, úlceras no estômago, 
catarros e obstrução das vias respirató-
rias, e ainda como laxativo.
Orégão (Origanum vulgare)
Em tisana, combate a tosse, as dores 
de cabeça nervosas e a irritabilidade. 
Utiliza-se contra a gripe, as constipações, 
as febres e a indigestão.
Poejo (Mentha pulegium)
Usa-se como calmante e contra indiges-
tões, gripes, bronquites e dores mens-
truais. Não deve ser tomado durante 
a gravidez ou em caso de problemas 
renais.
Rosmaninho (Lavandula stoechas)
Tem propriedades sedativas, antisséti-
cas, inseticidas, cicatrizantes, diuréticas 
e sudoríferas. Utiliza-se também para ali-
viar as náuseas e estimular a circulação.
Salva (Salvia officinalis)
Depois das refeições, a infusão de folhas 
ajuda a fazer a digestão. É antissética e 
fungicida e contém estrogénios. Utiliza-
-se contra a depressão, as inflamações da 
boca e da garganta, a diarreia e os afron-
tamentos da menopausa.
Urze (Calluna vulgaris)
É adstringente, antissética e diurética. 
Usa-se contra problemas urinários, di-
versas afeções renais e a hipertrofia da 
próstata.

Rosmaninho

cinzenta ou avermelhada, conforme a espécie.  
Devido à sua forma, ao tamanho e à tonalidade,  
a casca das sementes assemelha-se a uma 
pulga, facto que explica um dos seus nomes 
comuns: erva-pulgueira.

As sementes das tanchagens, quando madu-
ras, têm um sabor delicado semelhante ao 
dos cogumelos, podendo juntar-se a sopas e  
saladas. As folhas podem ser colhidas durante 
todo o ano, podendo utilizar-se frescas, tam-
bém em sopas e saladas, e secas, para fins medi-
cinais. Além de conterem vários ácidos gordos 
(linoleico, oleico e palmítico), possuem glicó-
sidos, alcaloides, potássio e ácido salicílico.  
Por esta razão, têm efeito antibiótico, anti-infla-
matório, calmante e diurético, exercendo uma  
ação fortificante ao nível dos vasos capilares.

“Devido ao alto teor de mucilagem (cerca de 
30 por cento), a tanchagem apresenta um forte 
efeito expectorante e, em virtude do ácido  
salicílico, ajuda também a revigorar os pul-
mões”, refere Fernanda Botelho. “Assim, não 
surpreende que, sob a forma de infusão, com-
bata a bronquite, o catarro e outras patologias 
do sistema respiratório”, acrescenta, lem-
brando que a sua mucilagem também é eficaz 
contra a síndrome do cólon irritável. As cascas 
das sementes acalmam e protegem todo o 
trato gastrointestinal, sendo benéficas contra 
as úlceras duodenais e gástricas, hemorroidas, 
obstipação e diarreia, uma vez que, curiosa-
mente, possuem simultaneamente proprieda-
des laxativas e antidiarreicas.

Em Portugal, também há 15 espécies de 
ervas-formigueiras do género Chenopodium. 
Porém, nem todas têm propriedades medici-
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Os chefs 
valorizam  

as qualidades 
gastronómicas 

nais (algumas são mesmo tóxicas ou mortais), 
pelo que se exige muitíssimo cuidado na sua 
recolha e utilização. A espécie Chenopodium 
ambrosioides, que ocorre naturalmente no 
arquipélago da Madeira e foi introduzida no 
território continental, tendo-se assilvestrado, 
é a que mais se usa. Distingue-se por ser uma 
planta muito aromática, com perfume a cân-
fora e caule ereto, avermelhado e com estrias 
longitudinais verdes. Sob as folhas, encon-
tram-se pequenas glândulas amarelo-douradas  
que exalam um agradável aroma a erva-
-cidreira. As flores são esverdeadas e surgem, 
geralmente, entre julho e outubro.

As sumidades floridas e as folhas secas usam-
-se geralmente em chás, desde o tempo dos 
jesuítas (século XVI), apresentando proprie-
dades antiespasmódica (acalma espasmos e 
convulsões e descontrai certos músculos dori-
dos) e emenagoga (facilita ou aumenta o fluxo  
menstrual), digestiva, tónica e vermífuga.  
A sua utilização é contraindicada a grávidas. 

Esta planta não deve ser confundida com a 
sua congénere C. vulvaria, autóctone de Por-
tugal continental, que exala um forte odor a 
peixe seco quando esfregada. Embora o perfil 
farmacológico desta espécie também a con-
sidere antiespasmódica e emenagoga, deve 
ter-se em conta que é considerada uma planta 
tóxica, pois a sobredosagem pode provocar 
vómitos, convulsões, tonturas e morte, sobre-
tudo quando se consome o óleo essencial da 
semente e da planta florida.

As ervas-formigueiras são um bom exemplo 
do extremo cuidado que deve ter-se na correta  
identificação das espécies e no seu manusea-
mento, pois, como se vê, um pequeno engano 
pode ser fatal. Esperemos que sirva de alerta 
para os leitores: as plantas milagrosas, por 
vezes, podem trazer alguns amargos de boca 
e dissabores. Se não quer correr riscos desne-
cessários, sobretudo quando estão em causa 
ervas úteis que se confundem facilmente com 
venenosas, deve adquiri-las nas farmácias, nas 
ervanárias ou nos supermercados.

AMIGAS IMPROVÁVEIS
Ao passar junto a um silvado, Fernanda 

Botelho arrancou umas extremidades tenri-
nhas de silva (Rubus sp.) e colocou-as na boca, 
mostrando que as plantas comestíveis não 
necessitam obrigatoriamente de ser cultivadas.

“Eu gosto muito de amoras silvestres, mas 
não sabia que também se comiam as folhas”, 
confessa um dos participantes, incrédulo.  
“A maior parte das pessoas só conhece os fru-

tos negros, aromáticos e refrescantes ou os 
doces e compotas que se fazem com eles, mas  
os chefs gourmet adoram estes rebentos tenros,  
e as gentes do campo sabem bem que não há 
melhor planta para tratar a diarreia”, informa 
a formadora, acrescentando: “Nunca ouviram 
dizer: ‘Os desesperados agarram-se às silvas’?”

O xarope de amoras pode ser usado para 
tratar as constipações. A infusão das folhas é 
um adstringente muito enérgico. Além disso, 
pode utilizar-se como loção para o rosto ou em  
gargarejos para as doenças da boca, como 
aftas, anginas e inflamações nas gengivas. 
Afinal, estamos perante uma planta rica em 
diversos ácidos (salicílico, oxálico, cítrico e 
málico), glícidos, taninos e vitaminas A, B e C.  
“As amoras são, à semelhança de todos os 
outros frutos vermelhos, uma excelente fonte 
de antioxidantes, substâncias cruciais no com-
bate aos radicais livres”, salienta Fernanda, que 
não pára de surpreender a assistência: “Para  
tratar os arranhões e os inchaços causados 
pelos picos das silvas, podem usar-se as folhas 
esmagadas da própria planta, pois estancam o 
sangue e desinfetam as feridas.”

Todavia, as silvas não são as únicas plantas 
silvestres de que costumamos comer o fruto e 
desprezar as outras partes, sem sabermos que 
estamos a desperdiçar importantes proprieda-
des medicinais. Um bom exemplo é o medro-
nheiro (Arbutus unedo), também conhecido 

como ervedeiro, êrvedo, êrvodo e meródio. 
Trata-se de uma planta de porte arbustivo 
ou arbóreo, que se encontra bem-adaptada a 
solos pobres e a condições ambientais extre-
mas. É característica da região mediterrânica e 
em Portugal encontra-se espalhada por todo 
o país, sobretudo na zona centro e nas serras 
algarvias.

A flor branca do medronheiro, com uma 
corola em forma de jarro, contrasta com os  
frutos vermelhos, dos quais se extrai, após fer-
mentação, a afamada aguardente de medro-
nho, vulgarmente designada por “medro-
nheira”. Os frutos podem também ser consumi-
dos frescos ou transformados em marmeladas,  
compotas e conservas, considerando-se que 
têm uma ação antissética, diurética e laxativa.

Na medicina tradicional, as folhas, as raízes  
e a casca são igualmente utilizadas para fazer 
infusões, aplicadas no tratamento de diversas 
patologias. As partes aéreas têm efeitos ads-
tringentes, diuréticos, antisséticos urinários, 
antidiarreicos e depurativos. Segundo a inves-
tigadora Vera Dias, cuja tese de mestrado em 
biodiversidade e biotecnologia vegetal, apre-
sentada em 2014 na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia de Coimbra, se debruçou sobre 
as estruturas secretoras do medronheiro, 
“recentemente, têm sido usadas também 
na terapia da hipertensão e da diabetes e no 
tratamento de doenças inflamatórias; outras 

Não desperdiçar! A flor branca  
do medronheiro contrasta com os frutos 
vermelhos, dos quais se extrai, após 
fermentação, a aguardente de medronho.  
As folhas, as raízes e a casca também  
possuem propriedades relevantes.
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mucosas inflamadas. Assim, a planta esmagada  
sob a forma de compressas ou o seu suco servem  
para tratar calosidades, feridas, úlceras cutâ-
neas, picadas de insetos e dores de ouvidos, 
aliviando igualmente as dores reumáticas.

SEPARAR O TRIGO DO JOIO
Uma planta muito aromática é o funcho (Foe-

niculum vulgare), a que o povo também chama 
erva-doce, fiôlho, fionho, funcho-amargo, 
funcho-bravo, funcho de Florença, funcho-
-doce e funcho-hortense. Surge em solos 
áridos e soalheiros, nas searas e nas bermas  
do caminho. Possui propriedades antiespas-
módicas, digestivas, expectorantes e tonifi-
cantes. A sua utilização tornou-se clássica em 
saladas e sopas, servindo também para aroma-
tizar o peixe, as castanhas e as azeitonas. Está 
incluído na família das Umbelíferas, também 
conhecidas por apiáceas, que se caracterizam 
por apresentar umbelas: várias flores agrupa-
das num único pedúnculo que as liga ao caule, 
sugerindo, geralmente, a forma de um guarda-
-chuva.

Não se pense, porém, que se pode meter na 
boca qualquer vegetal, mesmo que tenha um 
odor apelativo ou pareça saboroso. Embora 
as umbelíferas incluam plantas comestíveis, 
como a cenoura, o funcho e a salsa, também 
compreendem ervas particularmente perigo-
sas. O nome cicuta diz-lhe alguma coisa? Sim, 

também lhe chamam “veneno de Sócrates”, 
uma vez que, reza a história, terá sido a bebida 
que matou, por envenenamento, o famoso 
filósofo grego, que viveu entre 469 e 399 
antes de Cristo. Pois bem, essa é uma planta 
muito comum em Portugal, sobretudo em 
terrenos baldios, taludes, bermas de estradas,  
margens de cursos de água e orlas de bosques  
ribeirinhos, em substratos algo húmidos e 
ricos em matéria orgânica. A cicuta (Conium 
maculatum), que se distingue por apresentar  
um caule com máculas vermelho-escuro, 
também chamada abioto, ansarina-malhada, 
ansarinha-malhada, cegude, cicuta de Atenas 
ou legude, é uma planta muito tóxica para 
humanos e herbívoros domésticos.

Outra umbelífera perigosa é a arrabaça 
(Oenanthe crocata), a que o povo também 
chama canafreicha, enanto-de-cor-de-açafrão, 
embude, prego-do-diabo, rabaça e salsa-dos-
-rios. Surge habitualmente em lugares húmi-
dos, como as margens ou o leito de cursos de 
água, e, tal como a sua congénere cicuta, tam-
bém é uma espécie muito tóxica para o homem  
e para o gado doméstico.

Enfim, embora sejam muitas as plantas sil-
vestres que podemos usar, é preciso muito 
cuidado na identificação e no manuseamento 
de algumas espécies, pois qualquer engano ou 
descuido pode ser letal.

J.N.

partes da planta, como as raízes e a casca, 
podem também ser usadas no tratamento de  
desordens gastrointestinais, assim como em 
problemas urológicos e dermatológicos”. Tal 
como tem acontecido com muitas outras ervas 
espontâneas, as propriedades medicinais  
desta planta têm sido validadas pela comuni-
dade científica.

Mais adiante, Fernanda voltou a meter na 
boca umas estranhas plantas que arrancou de  
um muro velho, coberto por um tapete de musgo  
verde. Os cientistas conhecem-nas por Umbi-
licus rupestris, mas o povo chama-lhes con-
chelos, devido à semelhança das folhas com 
as conchas de moluscos univalves, embora 
também sejam conhecidas por bacelos, bifes, 
cachilros, chapéus-de-parede, cauxilhos, cha-
péus-dos-telhados, cochilros, copilas, couxil-
gos, orelhas-de-monge, sombreirinhos-dos-
-telhados e umbigos de Vénus. Este último 
nome (idêntico ao do género) advém do facto 
de as folhas, encovadas e em forma de cratera,  
se assemelharem a umbigos.

“Come-se em batidos, omeletas, saladas e 
sandes, e é melhor do que a alface”, esclarece  
Fernanda. “Embora seja frequentemente con-
siderada uma erva daninha, contém taninos, 
vitamina C e diversos sais minerais, como cál-
cio, potássio, silício e ferro”, acrescenta, enal-
tecendo as suas propriedades emolientes: 
exerce um efeito calmante sobre a pele e as 

Melhor do que alface
Os conchelos podem  
ser comidos em batidos,  
omeletas, saladas e sandes.
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Tartarugas 
em S.O.S.

Ambiente

À beira do desaparecimento

Nos oceanos, há sete espécies deste réptil.  
Seis estão em risco de extinção. A fotógrafa  

Esther Horvath documentou os esforços para 
preservar a existência destes vulneráveis animais.
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Nonagenária mimada
Myrtle, de 90 anos, vive desde 1970  

no Aquário da Nova Inglaterra, em Boston, 
para onde foi levada depois de resgatada:  

as lesões que apresentava não permitiram  
a sua libertação. Todas as manhãs,  

recebe uma alface para pequeno-almoço.
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In extremis. Uma tartaruga-bastarda (Lepidochelys kempii) é resgatada numa praia do Massachusetts, à qual arribou em muito mau estado.

Estima-se que, antes da chegada dos europeus, 
haveria 500 milhões de tartarugas no Caribe

Ao banho! Um biólogo limpa de areia outra tartaruga-bastarda (o mais pequeno quelónio marinho), antes de o enviar para reabilitação.
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Até à próxima! Uma tartaruga-amarela (Caretta caretta) regressa ao mar numa praia do Parque Estadual de Little Talbot Island, na Flórida. 
Trata-se de um santuário da vida selvagem onde é fácil observar estes répteis, que fazem milhares de quilómetros nas suas migrações.

Check-up. De duas em duas semanas, os técnicos do Aquário da Virgínia examinam Boise, uma fêmea incapaz de sobreviver em liberdade.
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Podem chegar aos oitenta anos, 
mas enfrentam muitos problemas

A s tartarugas marinhas evocam ima-
gens de calma e elegância aquática,  
mas a sua vida está cheia de curvas  
perigosas. Podem gozar de existên-

cias longas (as verdes, por exemplo, vivem mais 
de 80 anos), mas antes têm de solucionar uns 
quantos problemas. Embora se reproduzam  
com facilidade e as fêmeas ponham nas praias 
entre 50 e 200 ovos de uma assentada, poucas  
crias sobrevivem ao primeiro ano. Caranguejos e  
diversas aves incluem-nas nos seus menus e dão  
conta delas antes de completarem o angustiante  
trajeto que separa o ninho do mar.

A seguir, vimos nós, os grandes extermina-
dores. Além de arrasar o seu habitat e perturbá-
-las com as alterações climáticas (são muito  
sensíveis às variações de temperatura da água 
e do ar) e a poluição, destruímos os seus ninhos  
na praia e matamos um grande número com os 
nossos barcos e redes de pesca. Os quelónios  
levam décadas a alcançar a maturidade sexual 
e precisam de viver muito tempo como adultos  
para que cresça o número de exemplares de cada  
espécie. Daí a sua vulnerabilidade.

O seu futuro adivinha-se tormentoso. A União  
Internacional para a Conservação da Natureza 
(UICN) considera que seis das sete espécies se  
encontram em diversos graus de risco de 
extinção. Da sétima, a tartaruga-marinha-
-australiana (Natator depressus), não há dados 
suficientes. Triste destino para um réptil cujas 

espécies evoluíram a partir de um único grupo 
que se separou do resto das tartarugas (ter-
restres) há mais de cem milhões de anos e 
prosperou até povoar todos os mares: foram 
avistados exemplares isolados até nas águas 
do Ártico. Depois, surgiu o homem.

UM TRABALHO DE DÉCADAS
Estamos a dizimá-las, mas alguns de nós tra-

balham para salvá-las. Documentar a tarefa dos 
cientistas e especialistas empenhados em con-
segui-lo é o objetivo de Esther Horvath, uma 
fotógrafa húngara sediada em Nova Iorque  
que retratou os trabalhos desenvolvidos no 
Aquário da Nova Inglaterra (Boston), no Centro  
para o Cuidado da Fauna Marina do Aquário da 
Virgínia (Virginia Beach) e em outras instituições  
similares dos Estados Unidos. 

O pessoal destes organismos tenta preservar  
os ninhos nas praias norte-americanas e resgata  
as tartarugas varadas na costa pelo mau tempo,  
por doenças ou pelas feridas causadas por redes  
e embarcações. A intenção é sempre reabilitar  
o animal para o devolver a liberdade. Quando 
isso não é possível, os conservacionistas alojam  
todas as tartarugas que podem em aquários, 
zoos e centros onde são tratadas e alimentadas  
durante o tempo que seja necessário, que por 
vezes chega a décadas, dada a longevidade que  
as caracteriza.

F.J.

Petisco. Bill é um macho de tartaruga-amarela resgatado há 18 anos no golfo do México 
 com as patas anteriores amputadas. Vive num centro de reabilitação em Port Aransas (Texas).

Spa. Carolina, uma tartaruga-amarela 
com visão deficiente, morreria no mar  
em muito pouco tempo. No grande  
tanque do Aquário da Nova Inglaterra, 
goza de cuidados constantes.
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Tecnologia salvadora. À esquerda, a veterinária Julie Calvin, do Aquário da Nova Inglaterra, 
prepara-se para submeter uma tartaruga a um TAC. Os pulmões de outro espécime (em cima) 
revelam que o réptil padece de pneumonia, o que obrigará a cuidados especiais.
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Guardar  
BEM  
FRIO

Biologia

Avanços na criogenização

Preservar corações, 
cérebros ou mesmo 

corpos inteiros,  
durante anos, para 
depois os devolver  

à vida. Ficção científica? 
A biologia do ultrafrio  

está prestes  
a consegui-lo.

Basta descongelar?
A baixíssimas temperaturas, as células 
entram em estado de criopreservação,  
mas ainda não sabemos como reverter  
o processo. É esse o grande desafio.
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sava a respiração espontânea e, após um banho  
de água quente e vários dias na incubadora, 
os hamsters estavam totalmente recuperados. 
Muitos foram até submetidos por várias vezes 
ao mesmo transe.

A fim de minimizar o risco de queimaduras  
no tórax, o bioquímico britânico (criador de 
diversos instrumentos científicos) pegou num  
transmissor de avião, desmontou-o e construiu,  
com os seus componentes, um simples aparelho  
de diatermia (produção de calor nos tecidos) 
por micro-ondas. 

O QUE É ESTAR VIVO?
Os estudos sobre os efeitos do congela-

mento em animais levaram Lovelock a repen-
sar o conceito de vida: um hamster com todos 
os órgãos trespassados por cristais de gelo, 

incluindo o cérebro, está vivo ou morto? Os 
seus trabalhos, baseados nessa interrogação, 
representaram um avanço no campo da crio-
biologia, o ramo da biologia que estuda os 
efeitos das baixas temperaturas.

Podemos encontrar, na natureza, organismos  
(de bactérias a animais superiores) que toleram  
o congelamento durante períodos prolongados.  
Por enquanto, os seres humanos ainda não 
alcançaram essa capacidade de forma natural,  
mas já é possível manter células e tecidos 
durante anos numa arca congeladora, como se  
faz com o plasma sanguíneo, o sémen, os óvulos,  
as córneas ou as células estaminais do cordão 
umbilical. Talvez os médicos possam dispor, 
num futuro não muito distante, de bancos de 
órgãos congelados para efetuar transplantes, 
ou possam mesmo ressuscitar as pessoas que 
decidiram ser congeladas após a morte e cujos 
corpos se encontram preservados em tanques 
de azoto líquido.

Normalmente, a temperatura do corpo 
humano oscila entre os 36 e os 37 °C; se baixar  

H oje, é conhecido por ser um dos pais  
da ecologia e fundador da hipótese 
Gaia, segundo a qual a Terra é um 
organismo que se autorregula a 

fim de se manter vivo. Contudo, nos anos 50, 
James Lovelock era apenas um jovem cientista 
do National Institute for Medical Research, de 
Londres, com uma estranha função: reanimar 
hamsters congelados.

A experiência consistia em reduzir a tempe-
ratura corporal dos roedores até o seu coração  
deixar de bater. Posteriormente, reanimava-os  
aplicando sobre o peito uma lâmina de metal 
aquecida na chama de um bico de Bunsen. Este 
processo desentumescia o músculo cardíaco,  
o qual começava novamente a palpitar passados  
quatro ou cinco minutos, enquanto o resto do 
animal permanecia frio. Pouco depois, regres-

Já é possível manter durante horas 
um corpo em animação suspensa

Pioneira. Linda Chamberlain fundou  
em 1972, juntamente com o marido,  
a empresa Alcor Life Extension.  
Há centenas de pessoas criopreservadas  
nos seus tanques ultrafrios.
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dos 35 °C, entra em hipotermia. Nessa altura, os 
músculos entumescem, produzem-se calafrios,  
a pele adquire um tom cinzento azulado e come-
çamos a perder lentamente a capacidade de  
pensar e de nos mexermos. Quando o coração  
deixa de bater, o sangue já não transporta oxi-
génio até às células. 

Contudo, a temperaturas mais baixas, o 
organismo começa a abrandar: na ordem de 
cinco a sete por cento por cada grau a menos. 
Ao funcionar mais lentamente, as células neces-
sitam de menos oxigénio. É isso que explica o  
facto de algumas pessoas que caem num lago 
gelado ou ficam presas sob uma avalancha de 
neve poderem ser reanimadas, muito embora 
tenham deixado de respirar durante alguns 
minutos.

CONGELADA DURANTE 80 MINUTOS
A temperatura corporal mais baixa a que um 

ser humano sobreviveu é de 13,7 ºC. Em 1999, 
uma radiologista sueca, Anna Bågenholm, caiu  
de cabeça num rio congelado enquanto pra-
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Câmara exterior

Câmara interior
mantida a –140 ºC
(normalmente,  
são –196 ºC)

Azoto líquido

Suportes. Sobem  
ou descem no  
depósito de azoto,  
para manter estável  
a temperatura.

O arquiteto Stephen Valentine (à direita) 
desenhou o complexo Timeship, cuja cons-
trução já se iniciou, no Texas. Na gigantesca 
estrutura, pretende preservar órgãoes e 
cadáveres humanos com uma técnica ba-
seada em temperaturas mais altas do que o 
habitual, o que reduziria os danos causados 
aos tecidos.

A nova meca  
da criónica
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Estudos mostram que a memória 
sobrevive ao congelamento

O paciente A-1097
P ara uma pessoa poder permane-

cer em suspensão criónica, tem 
de ter sido declarada oficialmente 
morta. Porém, a técnica também 
abre a possibilidade de doentes 
terminais suspenderem voluntaria-
mente a vida, na esperança de que 
se encontre uma cura para a sua 
doença no futuro. A primeira vez que 
alguém pediu em tribunal para lhe 
ser reconhecido o direito a uma crio-
preservação pre-mortem foi em 1990. 
Dois anos antes, fora diagnosticado 
ao matemático norte-americano 
Thomas Donaldson, fundador da 
Associação Criónica da Austrália, 
um tumor cerebral que não podia ser 
operado e que ia criando metástases. 
O pedido foi recusado sob pretexto 
de que o estado não podia autorizar 
um suicídio. Donaldson foi criticado 
por querer sacrificar-se em prol de 
algo incerto no futuro. “Esse homem 
não pretendia suicidar-se, pelo con-
trário: queria perdurar”, opina o neu-
rofisiólogo Luís Estrada. O cadáver 
do matemático foi criopreservado, 
em janeiro de 2006, na companhia 
Alcor. É o paciente A-1097.

ticava esqui nas montanhas da Noruega. 
Esteve inconsciente durante 40 minutos (teve 
a sorte de ficar presa numa bolsa de ar) antes 
de sofrer uma paragem cardiorrespiratória. 
Quando conseguiram resgatá-la, já estava há 
80 minutos debaixo da camada de gelo. Depois  
de passar dez dias nos cuidados intensivos, 
Bågenholm despertou, mas estava paralítica do  
pescoço para baixo. Com o tempo, conseguiu 
recuperar quase por completo do acidente, mas  
ficou com sequelas nos pés e nas mãos.

Nos últimos anos, a hipotermia terapêutica 
ou induzida tem vindo a ser utilizada com cada 
vez maior frequência para evitar ou mitigar 
lesões neurológicas. Em algumas unidades neo-
natais, por exemplo, utiliza-se esta técnica no 
caso de bebés que sofreram falta de oxigénio  
e de fluxo sanguíneo no cérebro durante o parto.  
Os estudos demonstram que manter a tempe-
ratura corporal a 33,5 ºC durante 72 horas reduz  
tanto o risco de morte como o de sofrerem uma 
incapacidade no futuro, pois dá aos médicos  
uma margem de tempo para tratar o bebé.

O projeto mais ambicioso nesse campo está 
a ser desenvolvido por um grupo de cientistas 
norte-americanos dirigidos por Peter Rhee e 

Samuel Tisherman, das universidades do Ari-
zona e do Maryland, respetivamente. Os inves-
tigadores afirmam que é possível manter cor-
pos inteiros em estado de animação suspensa,  
ou seja, entre a vida e a morte, durante algumas  
horas. Já o demonstraram em ensaios com 
suínos, aos quais produziram uma hemorragia  
maciça para imitar o efeito de múltiplos feri-
mentos de bala. A técnica consiste em drenar 
todo o sangue do corpo e substituí-lo por uma 
solução salina gelada, que arrefece o orga-
nismo até alcançar os 10 ºC e suspende pratica-
mente toda a atividade celular. Tratada a lesão,  
volta-se a bombear sangue e o corpo aquece 
lentamente.

Rhee e Tisherman estão já preparados para  
efetuar ensaios clínicos com pessoas que sofre-
ram ferimentos de bala ou de arma branca,  
no Hospital Presbiteriano de Pittsburgh, na 
Pensilvânia. Posteriormente, querem incluir 
vítimas de acidentes de trânsito ou de quedas  
com traumatismos graves. O objetivo, segundo  
os dois especialistas, “é que o frio reduza o risco 
de se produzirem lesões nos órgãos devido  
a uma paragem cardíaca”.

Ao contrário da animação suspensa, a crió-

nica destina-se a preservar pacientes oficial-
mente declarados mortos na esperança de que  
a tecnologia do futuro permita reanimá-los. 
Aqui, o sangue é subtituído por um anticonge-
lante (semelhante ao que pomos no radiador 
do carro) e o corpo é mergulhado em azoto 
líquido, a –196 °C. A substância criogénica 
impede que se formem os microcristais de gelo  
que destroem as estruturas celulares. É a cha-
mada “vitrificação”, também utilizada com os 
embriões que são conservados durante anos 
para serem implantados no útero das mães na 
altura pretendida.

RESULTADOS PROMETEDORES
“O problema, no caso de seres humanos 

adultos, é que não conhecemos a forma de 
reverter o processo”, diz Luís Estrada, espe-
cialista em neurofisiologia. Ainda. A criopreser-
vação reversível é um campo de investigação  
científica que já proporciona resultados pro-
metedores. Em 2005, uma equipa israelita con-
seguiu reimplantar com êxito o ovário direito  
de oito ovelhas, decorrido duas semanas.  
O fluxo sanguíneo foi instantaneamente reto-
mado e, passado pouco tempo, os animais pro-
duziram normalmente óvulos. O objetivo deste  
tipo específico de experiências é salvaguardar 
a fertilidade em mulheres submetidas, por 
exemplo, a quimioterapia.

A criopreservação de tecido ovárico é já uma  

Vítima de cancro, Thomas Donaldson queria ser criopreservado em vida, mas não foi autorizado.
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alguns consideram que o único objetivo dessas  
empresas é o lucro. Na realidade, porém, o custo  
de uma criogenização não é excessivamente 
elevado: oscila entre os 40 e os 250 mil euros.  
A diferença pode ser explicada porque “em ins-
tituições como a Alcor consideram que se deve  
fazer uma reserva monetária para poder cobrir 
a manutenção do corpo com os juros obtidos; 
se a pessoa voltar à vida no futuro, terá um 
capital para poder começar de novo”, explica 
o neurofisiólogo. Contudo, como se daria essa 
pessoa num mundo que não lhe pertence? 
Esta é outra das críticas aduzidas pelos que se 
opõem à criopreservação humana. A possibi-
lidade de haver um excesso de população no 
futuro não seria problema, pois a prática também 
não é generalizada.

Luís Estrada não vê dilema ético, pois deter 
o tempo biológico na esperança de encontrar 
uma cura constitui, ao fim e ao cabo, uma deci-
são pessoal, que nem sequer entra em conflito 
com as crenças religiosas. Ramon Risco é da 
mesma opinião: “Há pessoas que querem ser 
congeladas para o caso de poderem recuperar  
algo do que eram. Eu vejo as coisas como uma  
experiência, em que há sempre um grupo 
experimental e outro de controlo. Já temos o 
segundo: todos os que morrem. Há quem pense  
que vamos conseguir recuperar esses corpos. 
Quem sabe? Eu não me atrevo a decidir.”

A.H.

prática comum em muitos países, pelo que o 
próximo desafio consiste em aplicar a técnica 
a órgãos maiores, como o coração ou os rins, o  
que permitiria aos médicos dispor de bancos de  
sobressalentes prontos para transplantar.

Porém, antes de chegar a esse ponto, terão 
de ultrapassar um grande obstáculo: a toxici-
dade dos anticongelantes. “A maior parte é 
feita à base de álcool e tornam-se, por conse-
guinte, nocivos nas concentrações necessárias  
para vitrificar”, explica o especialista Ramon 
Risco. “Se substituirmos uma percentagem ele-
vada do órgão por estas substâncias, podemos  
mesmo intoxicá-lo”, acrescenta. Por isso, uma  
das estratégias consiste em “visualizar, através  
de imagens por tomografia, como o órgão se 
enche de anticongelante”, de forma a controlar  
a dose exata antes de deitar tudo a perder.

No caso de a técnica avançar tanto que chegue  
mesmo a permitir que uma pessoa criopreser-
vada ressuscite no futuro, a toxicidade poderia  
ter graves consequências para o seu organismo,  
sobretudo para o encéfalo. Como conservar os 
neurónios depois de descongelados? Manter-
-se-iam as sinapses (ligações) entre as células 
nervosas? 

Das 200 ou 300 pessoas que, segundo as 
estimativas de Luís Estrada, estão a flutuar em 
tanques de azoto líquido, em empresas como 
a Alcor e Cryonics Institute, algumas preserva-
ram apenas a cabeça, no que se designa por 

“neurossuspensão”. Os defensores desta prá-
tica consideram que a identidade está contida 
no cérebro e que será suficiente proporcionar 
um novo corpo ao órgão pensante. 

PRESERVAR AS SINAPSES
A ideia não é assim tão descabida, se tomar-

mos em consideração que, no início de 2016, 
cientistas da empresa californiana 21st Century 
Medicine (21CM) recuperaram, pela primeira 
vez, o cérebro de um mamífero. Os especialis-
tas aplicaram a um coelho uma técnica denomi-
nada “criopreservação aldeído-estabilizada”,  
que consiste em encher o sistema vascular cere-
bral com produtos químicos que o arrefecem  
até aos –135 ºC. Durante o processo, as sinapses  
permaneceram intactas, demonstrando assim 
que se podem preservar as zonas neuronais 
relacionadas com a memória e a aprendizagem.

Um ano antes, uma equipa de cientistas 
da Alcor tinha encontrado indícios de que as 
memórias podem sobreviver ao congelamento  
em organismos simples, como os vermes nemá-
todes Caenorhabditis elegans. “Se podemos  
aplicar a técnica em rins e fígado, por que não 
seria possível com o cérebro, que é também um  
orgão?”, interroga Ramon Risco. 

A criónica, como alternativa à morte bioló-
gica, provoca muitas dúvidas dentro e fora da 
comunidade científica. Em primeiro lugar, por-
que ainda não se demonstrou que funcione: 
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Como novo. Após ser descongelado, 
este cérebro de coelho estava praticamente 
intacto. Os investigadores da empresa  
21st Century Medicine aperfeiçoaram  
uma técnica, a vitrificação, que já se  
emprega para conservar embriões.
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Psicologia

Os novos  
NARCISOS

Prós e contras da marca ‘Eu’

Entre os supostos excessos que a rede digital permite, 
está a egolatria, que parece florescer na sociedade 
atual, ávida de profissionais que acreditam em si 

mesmos. Pecados de ontem, virtudes de hoje.
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A caminho da rede 
Justin Bieber tira uma foto  

com as fãs, e vice-versa.  
As imagens irão rapidamente  

parar às redes sociais
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A shlee e Charli são dois youtubers que  
protagonizam um popular canal 
de culinária (CharlisCraftyKitchen).  
O seu número de seguidores é 

muito elevado: a rondar os 700 mil, estima-se  
que os seus rendimentos mensais andem pelos 
140 mil euros. Claro que há outros canais mais 
famosos, mas o que surpreende neste caso  
é que Charli tem dez anos, e Ashlee sete. Não são 
os únicos com motivos para ter o ego em alta  
em tão tenra idade: em Espanha, por exemplo, 
uma menina de cinco anos, Arantxa, tem cerca 
de 250 mil seguidores com um canal em que 
mostra como funcionam os brinquedos.

A idade de eclosão dos youtubers é cada vez 
mais baixa. A inflação do ego chega ainda antes  
da adolescência, período já de si considerado 
vulnerável ao narcisismo. Veja-se o caso do 
cantor Justin Bieber, que faz furor não só nos 
palcos como nas diversas redes sociais. Em 
agosto, decidiu encerrar a sua conta no Insta-
gram por não ter gostado de ler alguns comen-
tários negativos ali surgidos. Segundo o jornal 
britânico Guardian, o jovem canadiano tinha  
77,9 milhões de seguidores e 3779 publicações,  
entre fotografias e vídeos, só naquela rede.

Por sua vez, PewDiePie, o youtuber com mais  
seguidores do mundo, também parece estar 
a tomar consciência do lado mais negro da 
fama narcisista: anunciou, em novembro, que 
iria deixar de colocar mais vídeos no YouTube, 
durante algum tempo, por estar farto da fama. 

FAZER SUBIR O EGO
A internet potencia a egolatria. As redes 

sociais, por exemplo, foram concebidas para 
fazer subir o ego: na imensa maioria, não existe  
a opção “não gosto”. Assim, não é de estranhar  
que um estudo desenvolvido pelos psicólogos 
Laura Buffardi e Keith Campbell, da Universi-
dade da Geórgia, tenha constatado que os indi-
víduos mais narcisistas e ególatras são os que  
têm mais amigos e recebem mais “gostos” no 
Facebook. Somos sobretudo alvo da admiração 
dos outros, porque a rede foi pensada para 
fazer crescer o ego. O efeito multiplicador  
que exerce sobre o narcisismo é descrito em 
milhares de ensaios e estudos científicos. Muitos  
deles veem-no como um fenómeno negativo.

Adam Curtis, por exemplo, reúne no seu 
último documentário, intitulado Hypernorma-
lisation, argumentos contra o individualismo 
radical criado, na sua opinião, pelas novas tec-
nologias. O autor defende que a internet gerou  
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um mundo onanista em que a “minha verdade”  
se torna a única verdade. Paradoxalmente, as 
infinitas possibilidades de escolha que a rede 
proporciona vieram limitar o mundo do ser 
humano, pois acabam por nos condicionar e 
fazer-nos entrar apenas nos fóruns que ratifi-
cam as nossas opiniões, usando as nossas pre-
ferências pessoais como único critério de sele-
ção. Curtis afirma que se está a desenvolver  
um mundo hipernarcisista, no qual pensamos 
ter sempre razão, pois nunca estamos em con-
tacto com aqueles que poderiam contradizer-
-nos. O documentarista é uma das vozes que 
alertam para os riscos da inflação do ego que 
se vive atualmente.

Por outro lado, a psicóloga Jean Twenge, da 
Universidade do Estado de San Diego (Califór-
nia), rotula de “geração eu” grande parte da 
atual juventude. Engloba, segundo a especia-
lista, indivíduos com grande autoestima, com 
atitudes que muitos consideram arrogantes e 
que estão visivelmente encantados consigo 
próprios. Segundo a psicóloga, a sua egolatria 
provém de uma época em que a educação deu 

grande ênfase à importância do eu. Depois, a 
internet multiplicou o efeito: encontraram nas 
redes sociais uma montra para a autopromo-
ção. Sabem que o importante na rede digital é 
sobressair. É indiferente de que forma. 

Madeline Levine, psicóloga da Universidade 
de Stanford (Estados Unidos), resume na obra 
O Preço do Privilégio as críticas fundamentais 
feitas a essa cultura do eu. Trata-se, segundo os  
seus autores, de uma estratégia psicológica na 
qual o egocentrismo prima sobre o esforço.  
A imensa maioria das atuais celebridades são 
ídolos que não mostraram mais do que uma 
grande desenvoltura e confiança em si mesmos;  
assim, os jovens aprendem na internet que o 
êxito não tem a ver com o talento. Esta forma 
de entender a vida encontrou na rede digital um 
campo de ação perfeito. Ali, podem narrar as  
festas que organizaram, sempre concorridas, 
sempre divertidas; exibir fotos em que porme-
norizam todas as alterações de estilo, num culto  
da imagem; e gabar-se de relações que vivem 
em clima de perpétuo romance e felicidade.

A descrição do narcisista online feita por estes  

A confiança  
em si próprio 
é uma arma 
num mundo 
competitivo

Tendência histórica
Nunca se fizeram tantos autorretratos  
como agora, mas sempre houve gente  
com uma ideia exagerada do seu valor.
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analistas mostra que o consideram negativo.  
Os adjetivos que utilizam tendem a sublinhar 
esse lado obscuro: falam em “loquacidade 
e encanto superficiais”; de “tendência para 
ignorar as regras e cometer delitos”; de “falta 
de autocontrolo”; de “autovalorização exa-
gerada”; de “arrogância e prepotência”; de 
“ausência de empatia real”; de “necessidade 
constante de adulação”...

SELFIES FATAIS
Talvez o fenómeno que nos mostra melhor o 

tremendo efeito potenciador do narcisismo da 
rede digital sejam as selfies fatais. Em 2014, a 
russa Xenia Ignatyeva, de 17 anos, caiu de uma  
ponte enquanto praticava skywalking, uma 
modalidade de autorretrato que consiste em 
escalar clandestinamente arranha-céus e pon-
tes sem qualquer medida de segurança. 

A foto da adolescente, que morreu ele-
trocutada pelo cabo a que tentou agarrar-se 
durante a queda, é um dos símbolos mais 
emblemáticos dos riscos dessa procura de 
reforço do ego. Não foi a única: a lista de selfies  

fatais inclui fotos feitas no cimo de um comboio  
segundos antes de a pessoa morrer eletrocu-
tada pela catenária; casais que caem em pre-
cipícios perante o olhar horrorizado dos filhos 
ou imagens obtidas por uma pessoa com uma 
arma apontada à cabeça instantes antes de 
esta disparar.

Mais uma vez, os estudos mostram que o 
fenómeno está relacionado com o facto de a 
internet fomentar o narcisismo. Uma investi-
gação desenvolvida por especialistas da Uni-
verdade da Geórgia chegou à conclusão de que 
os que detêm maior pontuação nessa escala 
(sobretudo homens, pois tendem a ser mais 
ególatras do que as mulheres) tiram muito 
mais selfies e colocam com maior frequência 
imagens de si próprios em diferentes sítios.  
O nível de egolatria, segundo o estudo, está 
sobretudo relacionado com a tendência para 
se exibir em lugares de grande impacto e onde 
poucas pessoas estiveram antes. Daí a arriscar 
a vida vai apenas um passo…

Todos estes estudos sugerem que nos encon-
tramos perante um fenómeno moderno. Con-

Sofre de narcisismo 
patológico?
R esponda às perguntas seguintes 

e ficará a saber se tem propensão 
para o narcisismo. Escolha um núme-
ro entre 1 e 5, sabendo que: 1 significa 
que a frase não se aplica a si em abso-
luto; 2, que apenas se identifica com 
ela em raras ocasiões; 3, que se aplica 
muitas vezes à sua maneira de ser; 4, 
que se aplica quase sempre; 5, que es-
tá sempre de acordo con a frase.

1) Tem consciência da admiração dos 
outros? 
2) Possui uma imagem digital (na in-
ternet) muito cuidada? 
3) Custa-lhe rir-se de si próprio? 
4) Tem consciência das suas qualida-
des e gosta que os outros as conhe-
çam? 
5) Acha que desperta inveja? 
6) Pensa muito nas fotos que vai in-
troduzir na rede digital? 
7) Brinca consigo próprio (“Hoje, es-
tou com uma cara horrível”), na espe-
rança de que os outros o contrariem 
(“Que disparate, estás ótimo!”)?
8) Costuma perceber quando seduziu 
alguém? 
9) Entra nas redes sociais para com-
provar o êxito dos seus textos? 
10) Gosta de falar de si próprio? 
11) Procura seduzir quando fala com 
alguém na internet? 
12) Sabe qual é a roupa, o penteado, 
o perfil e a iluminação que mais o 
favorecem? 
13) Não hesita em autoelogiar-se, 
quando tem orgulho dos seus êxitos? 
14) Gosta que lhe dirijam comentá-
rios de admiração na internet? 
15) Garante que uma foto o favorece 
antes de a publicar nas redes sociais? 
16) Pensa que há pessoas que o consi-
deram prepotente? 
17) Tira muitas selfies? 
18) Considera-se seguro de si próprio? 
19) Dá-se bem quando é o centro das 
atenções? 
20) Gostam que lhe façam elogios? 

RESULTADOS
Depois de somar as pontuações, 
obterá um total cuja nota máxima é 
cem. Será essa a sua percentagem de 
narcisismo. Por exemplo, 28 por cen-
to significa que é uma pessoa pouco 
ególatra; 89% representa o contrário: 
implica que tem um grande amor por 
si próprio e que se considera uma pes-
soa cheia de valor.

O melhor do mundo. Cristiano Ronaldo é 
conhecido pela vaidade, mas também pelo que 

trabalha para alcançar as suas vitórias.
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Não é de estranhar que especialistas como 
Jim Collins, da Stanford Business School, acon-
selhem a escolha de diretores com pontua-
ções elevadas no NPI. De facto, na sua opinião, 
“por detrás de qualquer grande êxito econó-
mico atual encontramos uma pessoa narcisista 
e autossuficiente”. A razão para isso é adian-
tada por Edward Roberts, professor na Escola 
Sloan de Administração e Direção de Empresas 
(Massachusetts): no atual mundo empresarial, 
a desenvoltura é premiada, pois o risco com-
pensa. Ganha-se mais quando se acerta uma 
única vez do que se perde em numerosos fra-
cassos. 

Num mundo assim, os ególatras são muito 
eficazes, pois não têm medo de cometer  
erros. Não temem, por exemplo, desobedecer a 
ordens dos seus superiores. No seu imaginário,  
estão a transformar a empresa na próxima 
Google, Amazon ou eBay. Por isso, enfrentam 
os processos de seleção como uma oportuni-
dade para escolher a companhia (não acham 
que é a empresa que os está escolher a a eles). 
Graças à insolência que os caracteriza, arriscam 
sempre. Isso fá-los enganar-se com frequência,  

mas, em contrapartida, acertam em ocasiões 
específicas que lhes permitem tornar-se milio-
nários. Casos como os de Bill Gates, Jeff Bezos 
ou Sergey Brin são paradigmáticos.

ASPETOS POSITIVOS
Claro que os especialistas também encontram  

potenciais positivos nesse individualismo 
autossuficiente fomentado pela internet sem  
ser no campo económico. Exemplo: um estudo 
de Sara Konrath, Meng-Han Ho e Sasha Zarins, 
da Indiana University-Purdue University India-
napolis, examinou os fatores que levam os  
narcisistas a participar em comportamentos 
pró-sociais. Em grande parte, estes indivíduos 
realizam boas ações por egolatria, pois propor-
cionam-lhes elogios públicos. Porém, o resul-
tado é excelente: o estudo mostrou que os  
narcisistas são mesmo mais propensos do que as  
outras pessoas a participar em comportamentos  
éticos públicos, como o voluntariado e o asso-
ciativismo.

O psicólogo Albert Bandura, da Universidade 
de Stanford, atribui outra vantagem a esse  
amor por si próprio. Trata-se do conceito de 

Os narcisistas 
têm mais 
sucesso 

económico

tudo, se analisarmos o desenvolvimento his-
tórico do atual narcisismo, descobriremos que  
ele se foi formando através de muitas variáveis 
que hoje consideramos representarem valores 
fundamentais da nossa forma de vida.

RAZÕES HISTÓRICAS
O psicólogo Roy Baumeister, da Universidade  

do Estado da Flórida, fez esse trabalho e chegou  
à conclusão de que os componentes do narci-
sismo têm vindo a juntar-se à bagagem do ser  
humano ao longo de épocas históricas (o nas-
cimento do Cristianismo, o Renascimento, a 
Reforma protestante, o Iluminismo, o movi-
mento romântico, o capitalismo, etc.) que 
fomentaram o amor por nós próprios.

Um exemplo dessas variáveis necessárias 
à vaidade é o autoconhecimento. As pessoas 
que gostam de si próprias têm consciência das  
suas virtudes e e dos seus defeitos. Esta sabe-
doria interior provém, como recorda Bau-
meister, de fenómenos como a prática gene-
ralizada da confissão, introduzida pelo Cristia-
nismo no século XIII. Além disso, esses marcos  
históricos mudaram a forma como nos definimos  
a nós próprios: a partir do século XVII, a iden-
tidade deixa de estar associada à genealogia 
familiar e tem mais a ver com o êxito individual.

Efetivamente, estes marcos mudaram a rela-
ção entre o indivíduo e a sociedade: a rebeldia  
romântica, por exemplo, colocou na moda um 
tipo de ser humano que está em conflito com o  
mundo. De facto, o narcisista sabe que aqueles  
que se sujeitam às regras podem não conseguir  
uma vida melhor. O capitalismo veio acrescentar  
um derradeiro fator ao egocentrismo moderno:  
a necessidade de se realizar a si próprio, de 
chegar o mais longe possível.

ÊXITOS EMPRESARIAIS
Não é por acaso que o progresso económico  

é um dos êxitos adaptativos destacados por 
aqueles que não veem com maus olhos a febre 
narcisista. Acreditar nos próprios recursos (e 
gabar-se disso na internet) é adaptativo num 
mundo laboral competitivo como o atual. Isso 
explicaria, por exemplo, os dados descobertos 
por Joshua Foster, professor de psicologia na 
Universidade do Sul do Alabama. Este investi-
gador constatou, com recurso a dados do NPI  
(Narcissistic Personality Inventory), que as pon-
tuações médias nesta tabela subiram 25 por 
cento desde o início dos anos 90. É a data do 
começo do êxito da internet, e em que a eco-
nomia mundial adquiriu nova vitalidade após 
um período de recessão.

Jogo de egos. Para chegar ao topo, 
Donald Trump fez bom uso das redes sociais 
e do narcisismo dos seus apoiantes.
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investigador, autor do livro Rethinking Narcis-
sism, recorda a necessidade que todos temos 
de nos sentirmos especiais e ouvirmos elogios 
dos outros. A confiança necessária para nos 
arriscarmos em novas iniciativas, para abordar 
tarefas difíceis ou para iniciar uma relação pro-
vém da interiorização do olhar de admiração 
dos que nos rodeiam.

Façamos um exercício linguístico: troquemos  
as palavras utilizadas anteriormente para des-
crever os narcisistas por outras com conotações  
muito mais positivas. “Loquacidade e encanto 
superficiais” podem ser substituídas por “ama-
bilidade”; “tendência para ignorar as regras  
e cometer delitos”, por “rebeldia”; “falta de 
autocontrolo”, por “espontaneidade”; “auto-
valorização exagerada”, por “confiança em si 
próprio”; “ausência de uma empatia real”, por 
“sinceridade”; “arrogância e prepotência”, 
por “tendência a não se deixar humilhar”;  
“necessidade constante de adulação”, por 
“procura de feedback exterior”. Se deixar-
mos de utilizar a linguagem como arma de 
arremesso, iremos perceber que aquilo que 
designamos por narcisismo é, na realidade, 
na imensa maioria dos casos, uma autoestima 
saudável.

A percentagem de distúrbios causados pelo 
aumento da autoconfiança que a rede digital 
potencia é muito pequena. Como dizia Oscar 
Wilde, talvez não nos deva assustar tanto que 
as pessoas gostem de si mesmas, pois trata-
-se, afinal, de um romance que irá durar toda 
a sua vida.

L.M.

Onde estabelecer o limite do razoável?
O psicólogo Steven Huprich, pro-

fessor na Universidade de Detroit 
(Estados Unidos), desenvolveu um con-
ceito de autoestima doentia que ajuda 
a perceber quando o narcisismo pode 
tornar-se tóxico. Trata-se de uma ne-
cessidade exacerbada de admiração que 
impede a pessoa de aceitar aquilo que é 
indiferente para outros. A insegurança 
e a necessidade de admiração provêm 
muitas vezes de infâncias em que as 
pessoas não foram valorizadas. Por isso, 
qualquer deceção nesse sentido pode 
mergulhá-las na depressão. No mundo 
da internet, uma diminuição do número 
de seguidores no Twitter ou a ausência 
de interações no Instagram pode tornar-
-se impossível de assimilar. Tais pessoas 
sofrem sempre porque não encontram o 
reconhecimento contínuo de que neces-
sitam, e esse mal-estar perpétuo por falta 
de reforço revela que o seu narcisismo 
está a tornar-se tóxico. Um dos riscos do 
narcisismo patológico é a baixa tolerân-
cia ao fracasso. As pessoas com proble-

mas causados por esta característica da 
personalidade tendem a alternar estados 
de euforia grandiloquente com outros 
de depressão causada por qualquer 
contrariedade. Seth Rosenthal, especia-
lista da Universidade de Yale (Estados 
Unidos), recorda que este tipo de indi-
víduos necessita constantemente que os 
seus méritos sejam ratificados pelos que 
os rodeiam. Qualquer fracasso menor 
nesse sentido poderá afetá-los grave-
mente. No mundo da internet, os altos e 
baixos da fama são mais rápidos do que 
alguma vez foram. Um youtuber ou o 
autor de um blog seguido por milhões de 
pessoas pode cair no esquecimento em 
apenas um ano. Esse é um dos maiores 
riscos que as novas gerações correm ao 
obter admiração através da rede digital: 
a queda pode ser muito dura, e a cha-
mada “síndrome do brinquedo partido” 
(habitual entre celebridades do cinema 
ou da música) pode produzir-se com 
maior crueldade do que em qualquer 
outra época.

autoeficácia, relativo ao que as pessoas pensam  
das próprias capacidades quando procuram 
alcançar determinados níveis de rendimento. 
Como respondemos a perguntas do género 
“serei capaz de fazê-lo”, “sou bom nisso” ou 
“tenho esperanças de consegui-lo”? As pes-
soas com boa pontuação em autoeficácia res-
pondem de forma positiva, e isso permite-lhes 
render mais.

O narcisismo que a internet fomenta poten-
cia esse fator. Vejamos o exemplo da sedução. 
Até ao aparecimento da rede digital, apenas 
alguns privilegiados se consideravam eficazes. 
Os restantes enfrentavam o flirt com insegu-
ranças, traumas e, sobretudo, pessimismo. 
Atualmente, a facilidade com que encontramos  
o nosso público-alvo (há mais por onde escolher)  
e a fluidez na tentativa e erro (como não se vê a  
outra pessoa, os fracassos não causam danos) 
fizeram aumentar o número de indivíduos que 
se sentem seguros na conquista amorosa. Isso 
resulta numa maior percentagem de êxito: como  
recorda Bandura, o que a pessoa pensa sobre 
si vaticina melhor o seu desempenho do que o 
verdadeiro nível de habilidade.

A psicóloga Patricia Wallace, professora da 
Universidade Johns Hopkins (Estados Unidos) e 
autora de um dos primeiros livros sobre o tema, 
já destacava este aspeto de democratização  
da autoestima proporcionado pela rede digital.  
Na internet, é mais fácil sentirmo-nos seguros e 
ter confiança nos resultados. Embora isso possa  
conduzir, em muitos casos, a um ego excessivo  
(aquilo a que chamamos “narcisismo”), repre-
senta, para a imensa maioria da população, um 
aumento saudável da confiança em si próprio.

AUMENTO DA EMPATIA
O aumento da autoestima também pode con-

tribuir para fomentar outros fatores positivos.  
Um exemplo clássico é o da empatia: os indiví-
duos mais seguros tendem a ser mais empáti-
cos, pois já não necessitam de se preocupar com  
a sua pessoa. Não é de estranhar que estudos 
como o desenvolvido pelos holandeses Helen 
Vossen e Patti Valkenburg concluam que os 
adolescentes aumentam o seu nível de empatia 
à medida que adquirem destreza na utilização  
das redes sociais. 

Vale a pena recordar aqui que os grandes 
motores e beneficiários do desenvolvimento 
da internet (Bill Gates, Mark Zuckerberg 
ou Steve Jobs, por exemplo) são, também, 
conhecidos filantropos: a rede digital parece 
promover, na mesma medida, o narcisismo e 
a necessidade de ajudar o próximo.

Craig Malkin, psicólogo da Universidade de 
Harvard, escreveu que o narcisismo “é a capa-
cidade de nos vermos a nós próprios e aos 
outros através de óculos cor de rosa”. Este 
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O segredo  
das REDES

Tecnologia

Facebook, Twitter, WhatsApp...

As redes sociais tornaram-se parte imprescindível  
do quotidiano de centenas de milhões  

de pessoas de todas as idades e condições.  
Porque será que algumas triunfam e outras não?
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Manter os laços. Segundo um  
estudo da Universidade Aberta  
da Catalunha, o Facebook e o  

WhatsApp são as redes sociais  
preferidas das pessoas  

com mais de 64 anos.
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O boom  
do Facebook

deve-se  
às emoções
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o Instagram e o Twitter, embora não cessem de  
aparecer novos atores, como o Snapchat, uma  
rede em que fotos e vídeos curtos (até dez 
segundos) permanecem acessíveis enquanto o 
utilizador desejar (no máximo, 24 horas). Atraiu  
mais de 200 milhões de utilizadores, sobretudo  
menores de 35 anos.

É preciso sublinhar que estamos sempre a 
referir-nos a este conceito aplicado ao mundo 
digital. As redes sociais existem quase desde o 
princípio dos tempos. Quando os neandertais 
colaboravam para caçar uma presa de grande 
tamanho, ou quando as formigas seguem uma  
estratégia de grupo para ultrapassar um obs-
táculo, há uma rede social, uma série de laços 
estabelecidos entre membros da mesma espé-
cie. Num bairro antigo de Lisboa ou do Porto, 
há uma rede social. “Redes sociais são os sis-
temas ou grupos de pessoas que servem para 
facilitar a comunicação e a colaboração. Onde 
há pessoas, há redes sociais,” diz Jason Falls, 
vice-presidente de Estratégia Digital da agência  
de marketing Elasticity, do Missouri.

Não há uma varinha mágica que permita 
assegurar o triunfo no nutrido ecossistema das  
redes sociais digitais. Não há uma fórmula cien-
tífica que prognostique o êxito, mas os peritos  
coincidem em destacar uma série de fatores que  
aumentam as probabilidades de ela prosperar.  
O principal é que a ferramenta venha satisfazer  
uma necessidade dos utilizadores, que poderá 
ser de diversos tipos: necessidade de estar em 
contacto com amigos, de permanecer infor-
mado, de alimentar o ego… “Gostamos das 
redes sociais sobretudo por duas razões: satis-
fazem uma necessidade e os nossos amigos ou 
contactos estão lá”, resume Falls.

RITMO FRENÉTICO DE INOVAÇÃO
Outro requisito imprescindível, não apenas  

para a rede adquirir popularidade como, tam-
bém, para que possa sobreviver de forma 
autónoma, é que saiba acompanhar o ritmo 
frenético das inovações tecnológicas. É o caso 
do Snapchat, que triunfa entre os mais jovens, 
que já cresceram na era da internet: explora a 

O “cemitério” das redes sociais é 
semelhante ao das jovens estrelas 
de rock. Depois de um breve per-
curso cheio de êxitos, uma suces-

são de decisões erradas pode deitar por terra as  
suas fulgurantes carreiras. O nome Friendster, 
provavelmente, nada diz ao leitor, mas era o de  
um dos avós dos atuais Facebook e Twitter. 
Criado em 2002, era muito semelhante, com  
utilizadores que estabeleciam contacto e par-
tilhavam conteúdos. “Foi uma das primeiras 
redes a conseguir um milhão de membros”, 
recorda Petter Bae Brandtzæg, investigador do  
SINTEF (Noruega), o maior centro científico e 
tecnológico dos países escandinavos.

A Google quis comprar o Friendster em 2003,  
mas os seus fundadores recusaram; contudo, 
segundo os especialistas, isso pode ter sido o 
princípio do fim. Embora o número de utilizado-
res tivesse continuado a crescer, a concorrên-
cia de outras redes, como o MySpace ou o Face-
book, fez mossa. Em 2009, foi adquirido pela  
MOL Global, uma das maiores companhias de 
internet da Ásia e, dois anos depois, tornou-se  
uma rede social de jogos. Desapareceu em junho  
de 2015, treze anos depois de ter nascido.

“A consolidação do Facebook como rede social  
por excelência obrigou a fechar outras plata-
formas, como o Friendster”, diz Javier Serrano,  
do SINTEF. O Friendster ainda teve algum êxito,  
mas há muitas outras redes que não conseguem  
descolar. O exemplo maior é o Google+. “Chegou  
demasiado tarde à festa e tem características 
que já estão disponíveis no Facebook”, diz Ser-
rano. Apesar do tremendo potencial da Google,  
nada consegue promover o seu serviço.

A FÓRMULA DO SUCESSO
O que faz algumas destas ferramentas subi-

rem até às nuvens, enquanto outras se des-
penham com estrépito? Há uma fórmula para 
o êxito? Antes de chegarmos a esse ponto, é  
necessário saber antes o que entendemos exa-
tamente por “rede social”. Há dezenas de pla-
taformas desse tipo que possuem característi-
cas comuns. Baseiam-se na internet e permitem  
às pessoas três ações principais: construir um 
perfil público ou semipúblico num ambiente 
limitado; articular uma lista de outros utiliza-
dores com os quais partilham uma ligação; ver 
e percorrer a sua lista de ligações, assim como 
as elaboradas por outros dentro do sistema.

Esta definição, proposta em 2007 pelas inves-
tigadoras Danah Boyd e Nicole Ellison, “mães”  
do conceito aplicado à internet, inclui múltiplas  
plataformas. das quais se destacam o Facebook,  
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Culturas opostas
O meio em que crescemos tem in-

fluência na nossa utilização das re-
des sociais. Uma investigação desenvol-
vida com 890 universitários residentes 
na China e nos Estados Unidos refletiu 
as diferenças entre ambos. Os norte-
-americanos passavam quase o dobro do 
tempo nas redes (52 minutos por dia, 
face aos 28 dos chineses), o que poderia 
explicar-se, segundo os autores, pelo fac-
to de os asiáticos estarem mais interessa-
dos nas relações no mundo real do que 
no virtual, e não terem tanta tendência 
para a autopromoção característica do 
Facebook ou do Twitter. “Nos Estados 
Unidos, tudo se reduz a vender-se a si 
próprio, reivindicar os resultados posi-
tivos e negar qualquer responsabilidade 
nos negativos”, explica Linda Jackson, 
principal autora do estudo e professora 
de psicologia na Universidade do Estado 
do Michigan. “Na China, acontece o 
contrário. Se algo corre mal, assume-se 
a culpa e fala-se sobre o assunto para 
saber como melhorar a situação. Se algo 
de bom acontece, o mérito é partilhado 
com o grupo”, acrescenta a investiga-
dora. A forma como as crianças são 
educadas pesa muito. Os pais chineses 
inculcam nos filhos a noção do esforço 
como forma de alcançar o êxito, algo que 
consideram incompatível com desperdi-
çar tempo nas redes sociais. “Na China, 
é mais importante o jantar em família, 
concentrar-se numa tarefa ou ajudar os 
pais a arrumar a casa”, conclui Linda 
Jackson.

função dos pequenos vídeos em direto, pouco  
potenciada pelas plataformas existentes, que  
se viram obrigadas a imitá-la para não ficar para  
trás. “Qualquer rede que não esteja atualizada 
com as tecnologias pode declarar-se morta”, 
sentencia Falls.

Outro aspeto com influência na conquista do 
êxito digital é a crescente concorrência, a qual  
dificulta cada vez mais as possibilidades de 
triunfar. Os utilizadores começam a estar satu-
rados. Dispõem de um leque quase infinito de 
opções e escolhem, em geral, as alternativas 
mais conhecidas: “Estar presente nas redes 
sociais exige tempo e atenção por parte do uti-
lizador, pelo que a pessoa só cria um novo per-
fil numa rede se souber que está a ser utilizada 
pelos seus contactos, ou porque é novidade  
e possui valor próprio no ecossistema das 
redes”, acrescenta Javier Serrano.

As emoções influenciam a escolha de uma 
ou outra plataforma. Aproveitá-las com inteli-
gência pode proporcionar muitos utilizadores. 
O Facebook, a rede social por excelência, foi 

objeto de numerosos estudos que mostram as 
suas duas faces: há internautas cuja autoestima 
melhora quando a utilizam, e outros que se  
sentem pior ao dar uma vista de olhos à página 
inicial com os relatos dos seus contactos.

“Há muitos fatores psicológicos associados 
à utilização da rede, mas o Facebook não é a 
causa, é um catalisador”, argumenta Shyam 
Sundar, codiretor do Laboratório de Investiga-
ção dos Efeitos dos Media da Universidade do  
Estado da Pensilvânia. Um artigo publicado na 
revista Journal of Consumer Research revelou 
que as pessoas com laços mais fortes com os 
amigos no Facebook demonstravam possuir 
maior autoestima do que as que tinham rela-
ções mais distantes. Além disso, o apreço por 
si próprio aumentava quando partilhavam a 
sua própria informação e recebiam resposta 
do núcleo mais próximo, e não quando liam 
os estados dos seus amigos.

O que é surpreendente é que esse aumento 
da autoestima surgia relacionado com uma 
diminuição do autocontrolo. Os resultados do 

estudo revelaram que uma maior utilização 
da rede social está relacionada com um índice 
mais elevado de massa corporal, pois aumenta 
a ingestão de alimentos pouco saudáveis, e 
com níveis mais elevados de dívidas nos cartões  
de crédito, pois consome-se mais. São dois com-
portamentos característicos das pessoas que  
não sabem travar os seus impulsos.

“Isso acontece, sobretudo, quando as pes-
soas têm um grande número de amigos próxi-
mos na sua plataforma”, diz Keith Todd Wilcox,  
coautor do estudo e professor da Escola de 
Negócios da Universidade de Columbia (Nova 
Iorque). Embora um aumento da autoestima 
possa ser positivo, o facto de diminuir o auto-
controlo, segundo Wilcox, é prejudicial em ter-
mos do bem-estar a longo prazo. 

O MELHOR ÂNGULO (DOS OUTROS) 
Outros trabalhos mostraram que a utilização  

do Facebook está associada a uma baixa autoes-
tima, porque os utilizadores veem apenas a  
face positiva dos outros: “No nosso grupo de 

Sem palavras. As famílias que navegam 
juntas permanecem juntas, poderia pensar-se 

ao ver esta jovem chinesa com o seu filho.
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os media 

tradicionais

investigação, pensamos que não é o Facebook 
que causa uma autoestima baixa ou elevada, 
mas as pessoas que já a têm fragilizada utili-
zam a rede de forma diferente dos que têm 
uma grande autoestima”, sublinha Sundar.

O facto de a tecnologia ser muito fácil de usar  
ou possuir um design simpático e simples tam-
bém incide na nossa escolha da rede. Como diz  
George Veletsianos, professor da cadeira de 
Investigação em Aprendizagem Inovadora 
e Tecnologia da Universidade Royal Roads 
(Canadá), nas redes sociais, os utilizadores 
criam, partilham e consomem conteúdos sem 
necessidade de terem grandes conhecimentos 
tecnológicos. Contudo, a idade do internauta 
faz diferença: não é a mesma coisa adaptar-se 
à linguagem do Twitter aos 15 anos ou aos 55. 
“Os jovens possuem maior flexibilidade para se  
adaptar às novas plataformas”, diz Serrano. 
É mais importante para eles a pressão do seu 
grupo de amigos, se estão ou não na rede, e são  
mais recetivos a experimentar novos espaços, 
como o Periscope ou o Snapchat.

Essa versatilidade também leva a que os mais  
jovens se desliguem das plataformas se acharem  
que estão a expor-se a contactos a que não 
querem mostrar a sua vida digital. O exemplo 
clássico é o adolescente que sai do Facebook 
porque os seus pais também criaram um perfil.

 “Os jovens tendem a focar-se no modo como  
se apresentam e fazem o possível por controlar  
as suas entradas e os seus muros; criam uma 
imagem idealizada de si próprios”, diz Sundar. 
Em contrapartida, os mais velhos estão mais 
interessados em partilhar experiências e em 
manter-se em contacto com familiares e ami-
gos. “Não publicam muita coisa. Em vez disso, 
procuram fotos dos netos, por exemplo”, 
acrescenta o investigador da Pensilvânia, que 
participou num estudo que descreve o modo 
como um grupo de adultos, entre os 60 e os 
86 anos, utiliza o Facebook. A ferramenta do 
chat e escrever nos perfis dos outros é o que 
mais apreciam.

O IMPULSO DOS MEDIA
Os meios de comunicação são também 

importantes para a fama das redes sociais. Em 
2009, o ator norte-americano Ashton Kutcher 
tornou-se a primeira pessoa a conseguir um 
milhão de seguidores no Twitter. Kutcher desa-
fiou publicamente a cadeia televisiva CNN a 
alcançar esse número antes dele. Comprome-
teu-se a oferecer mil redes mosquiteiras para  
a prevenção da malária se ganhasse a aposta, 
e cumpriu a sua palavra. 
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De facto, segundo uma investigação do Ins-
tituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT),  
o crescimento da “rede do pássaro” nos Estados  
Unidos, entre 2006 e 2009, deveu-se à atenção 
de que foi alvo nos media por causa de exemplos  
como este, além da que mereceu por parte das  
redes sociais tradicionais (isto é, o boca a boca),  
baseada na proximidade geográfica e nos per-
fis socioeconómicos dos utilizadores .

Serrano sublinha: “Na evolução da internet, a 
dimensão social foi adquirindo força. Para além  
das redes, todo o espaço online é eminente-
mente social.” Conscientes disso, os media 
estão cada vez mais presentes nos sítios onde 
estão as suas audiências, e incluem perfis nas  
ferramentas em voga, como o Snapchat. Alguns  
especialistas consideram que as redes sociais 
se tornarão meios de comunicação: “Transfor-
mar-se-ão numa ferramenta que irá abranger 
tudo: não apenas as comunicações grupais ou  
interpessoais, mas, também, a comunicação de  
massas”, vaticina Sundar.

No futuro próximo, continuará a haver redes  
sociais, embora possa acontecer que o público 
migre de umas para outras. “A sua essência não  
vai mudar. As pessoas passarão de umas para 
outras com base em muitos fatores”, considera  
Falls. Na sua opinião, a diferença será determi-
nada pelas plataformas que souberem resolver  
os problemas de comunicação entre as diferen-
tes esferas sociodemográficas e inovar para  
reter os seus utilizadores.

FUTURO: MAIS VÍDEO, MENOS TEXTO
Chegar à população sem internet é um dos 

desafios. Segundo a União Internacional de 
Telecomunicações, 4200 milhões de pessoas 
não dispõem de infraestrutura para ter acesso 
à rede digital. A grande maioria vive em países 
em vias de desenvolvimento e representa uma 
grande oportunidade de negócio. 

A outra grande batalha, a da inovação, passa 
por uma contínua atualização tecnológica:  
“As redes sociais têm pouco tempo para passar  
de meios baseados em texto para outros, com 
mais ferramentas multimédia e aplicações 
destinadas a melhorar o conteúdo audiovisual 
criado pelo utilizador”, diz Brandtzæg. Na sua 
opinião, o futuro será o vídeo, que já é uma  
aposta do Facebook, do Twitter e do Instagram,  
além de ser a base do êxito mais recente:  
o Snapchat. O texto irá perder peso. O especia-
lista dá como exemplo o NowThis: vídeos cur-
tos sobre a atualidade que são reproduzidos 
nas principais redes sociais.

A tudo isto será preciso somar a expansão 
da internet das coisas, que nos irá transformar 
em seres hiperligados. Segundo Serrano, nas 
redes sociais do futuro, “a qualidade da expe-
riência irá enriquecer, tornando-se multissen-
sorial, com a ajuda da vista, do ouvido e, tam-
bém, do tato, do olfato e mesmo do paladar”. 

L.C.

Vejam! As redes sociais vivem do exibicionismo 
de muitas pessoas, que por vezes não hesitam 
em colocar-se em risco para serem admiradas.
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Espiados ONLINE

Tecnologia

Vende-se pegada digital

Por detrás da face simpática das redes sociais e dos milhões  
de amigos que as habitam, há um lado mais negro:  
a possibilidade que proporcionam às empresas tecnológicas  
de controlar a nossa vida e fazer negócio com os nossos dados.
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N o dia 15 de março de 2016, um cida-
dão do Missouri chamado Winston 
Smith apresentou queixa contra o 
Facebook por invadir a sua priva-

cidade e vender a terceiros as pesquisas que  
tinha feito para obter informação sobre um 
cancro do pulmão. Aproveitou também para 
denunciar várias instituições do setor da saúde,  
como as sociedades norte-americanas contra o 
cancro e de oncologia. A espionagem tecnoló-
gica é fácil, e o Facebook fá-lo de forma sistemá-
tica de cada vez que utilizamos a plataforma.  
Com os cookies instalados nos computadores, a 
rede social fica na posse de muitos dados sobre  
o utilizador: as páginas que visita, as pesquisas,  
etc. Curiosamente, o D. Quixote do Missouri, 
Winston Smith, tem o mesmo nome do prota-
gonista de 1984, a obra de George Orwell que 
mostrava um mundo em que todos os cidadãos  
eram vigiados pelo Grande Irmão.

O Facebook nega as acusações, embora não 
seja o primeiro processo judicial que enfrenta. 
Em 2012, um juiz decidiu a seu favor quando 
quatro pessoas acusaram a empresa de violar 
as leis de proteção da privacidade ao gravar o 
que os utilizadores fazem enquanto visitam a 
plataforma, mesmo depois de já terem encer-
rado a sessão. O leitor nunca se interrogou 
sobre a razão pela qual o Facebook e empresas  
semelhantes valem tantos milhares de milhões?  
O que vendem, já que são de acesso gratuito 
e ninguém paga por navegar nas plataformas? 

QUEM É QUE FALOU EM GRÁTIS?
Robert A. Heinlein, escritor de ficção cien-

tífica, dizia que “não há almoços grátis”. Por 
outras palavras: ninguém dá nada de graça. 
O leitor queria motores de busca e contas 
de correio eletrónicas gratuitas, falar com os 
seus amigos e enviar todo o tipo de coisas pela 
internet sem gastar um cêntimo? Pois pode 
fazê-lo, mas acaba por pagar. Como? Cedendo 
a sua vida. Se não quiser entrar na armadilha, 
terá de navegar pela rede de forma anónima, 
nunca comprar telemóvel nem registar-se num 
serviço gratuito de internet.

Entende, agora, por que motivo o Facebook 
pagou 21,8 mil milhões de dólares pelo Whats
App, uma empresa de trinta trabalhadores cujo  
produto é uma aplicação gratuita para telemó-
vel, sem publicidade? Pois, porque lhe garante 
o acesso a mais de 600 milhões de telemóveis. 
Segundo as condições que aceitamos quando 
nos registamos no Facebook, concordamos que  
possa controlar todas as nossas mensagens e 
os ficheiros que publicamos. 

O dono da companhia, Mark Zuckerberg, 
que criou a rede social virtual mais popular do 
planeta por ser um indivíduo incapaz de se rela-
cionar com outras pessoas, afirmou que a sua  
empresa era “uma residência de estudantes 
bem iluminada”, onde “sempre que se entra se  
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vê amigos”. O que não disse é que também nos  
vigia e vende o que fazemos. Através das nossas  
ações na internet, ficam a saber muito sobre 
nós, e isso porque instalaram um sistema de 
acompanhamento nos nossos dispositivos 
eletrónicos. A principal arma de espionagem 
já não é a videovigilância nem os microfones: 
são os cookies, que gravam a nossa vida online.

O Facebook não é a única companhia a agir  
assim. Em 2010, o diretor da Google, Eric  Schmidt,  
gabava-se de que a empresa sabia sempre 
onde nos encontramos e o que fazemos. Con-
tudo, nem ele nem Zuckerberg foram os pri-
meiros a implantar uma vigilância orwelliana.

Em 1985, Erich Mielke, diretor da polícia secreta  
da República Democrática Alemã (RDA), a 
receada Stasi, criou uma rede para espiar os 
16 milhões de cidadãos do país por ordem 
do seu dirigente máximo, Erich Honecker.  
A Stasi reuniu dados de tribunais, bancos, com-
panhias de seguros, estações de correio, hos-
pitais, empresas de rádio e televisão e bibliote-
cas, os quais, em conjunto com os obtidos pela  
própria polícia secreta, permitiram a Mielke 
saber tudo sobre os alemães orientais: os livros  
que liam, os médicos que consultavam, com 
quem se relacionavam... 

Tratava-se de criar o homem de vidro, 
habitante de um país em que tudo era visí-
vel, para bem do estado e, supostamente, do 
próprio cidadão. A queda do Muro de Berlim 
veio sepultar o projeto, denominado “Regu-
larização da Utilização de Dados Armazena-
dos”, mas, décadas depois, a ideia voltaria a 
ser posta em prática, à escala mundial, pela 
Google, pelo Facebook e por outras empresas 
semelhantes.

INTIMIDADE PARTILHADA
O objetivo já não são alguns milhões de pes-

soas, mas milhares de milhões, e sem ter de  
pagar um único dólar a informadores ou 
espiões, porque eles já não são necessários. 
São os próprios espiados que fornecem de bom  
grado a informação, com a qual Sergey Brin, 
um dos fundadores da Google, fez uma for-
tuna de 26 mil milhões de dólares. Se a Stasi 
espiava pelo bem do alemão oriental, a Google 
fá-lo pelo “bem do consumidor”.

A grande ironia deste século é que, apesar 
de andarmos tão preocupados em proteger a 
nossa intimidade, aceitamos disponibilizá-la 
pela internet para que um punhado de pessoas  
ganhe milhares de milhões com isso. Muitos 
ficaram escandalizados quando foi considerado  
legítimo que as empresas pudessem ler os 

captadas por carros com câmaras no tejadilho e 
por indivíduos a pé que percorreram e fotogra-
faram as vias públicas de milhares de cidades  
do mundo. Depois de ter sido processada em 
38 estados norte-americanos, a Google reco-
nheceu que os seus agentes tinham reunido 
informação roubada dos computadores das 
casas nas ruas por onde passavam. Tinham 
obtido “sem querer”, através de redes WiFi 
não encriptadas, mais de seiscentos gigabytes 
de dados privados em mais de trinta países, 
incluindo passwords, emails, documentos 
variados e informação pessoal.

TRABALHO ÁRDUO
Sem querer ou não, a verdade é que, na sua 

defesa, a companhia criada pelos engenheiros 
informáticos Larry Page e Sergey Brin deixou 
clara a sua posição sobre o que considera pri-
vado e o que não considera: para a Google, é 
legítimo obter qualquer informação que flua 
por redes WiFi abertas, pois considera que se  
trata de radiocomunicações eletrónicas. Esta 

emails de trabalho, mas nenhum utilizador do 
Gmail (o servidor de correio da Google) pro-
testou nem o abandonou quando a companhia 
acrescentou, em 2014, o seguinte parágrafo às 
suas condições de serviço: “Os nossos sistemas 
automatizados analisam os seus conteúdos  
(incluindo o correio eletrónico). Essa análise é 
feita quando o conteúdo é enviado, quando se 
recebe e quando é armazenado.” Claro que é 
tudo para nos oferecer “funções e produtos 
que possam ser importantes para si”, mas 
quem controla a informação que a Google, o 
Facebook, o Instagram ou o WhatsApp obtêm 
sobre nós? Quem vigia o vigilante?

A verdade é que estas companhias não se 
detêm com pormenores éticos. Se for legal, 
perfeito; se não for, logo se vê. A Google 
não é a empresa simpática que “procura um 
mundo melhor” (como acreditam 73 por cento 
dos seus funcionários, segundo um inquérito).  
A realidade mostra uma face diferente. Por 
exemplo, veja-se o projeto Street View, que 
oferece imagens panorâmicas ao nível da rua, 

Cada telemóvel 
faz a vez de 

um microfone 
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doutrina assenta as suas bases nesse mantra 
que os entusiastas da internet repetem inces-
santemente: o acesso à informação tem de ser 
livre e gratuito. A Google acredita que tem o 
direito de ouvir e ver tudo, desde uma vídeo-
chamada por Skype às consultas do saldo na 
conta bancária.

Depois de a ação judicial contra a companhia 
ter sido julgada improcedente, o porta-voz 
da Google, Niki Fenwick, afirmou com laivos 
de cinismo: “Trabalhamos arduamente para 
proteger o direito à privacidade, mas, neste  
caso, não o fizemos.” Contudo, não era a pri-
meira vez que tal “trabalho árduo” primava pela  
ausência: em 2012, o Wall Street Journal revelou  
que a empresa “boa onda”, elogiada como o 
melhor lugar para trabalhar nos Estados Unidos,  
tinha desenvolvido um programa para contor-
nar a segurança dos dispositivos da Apple, que  
não permitem o acompanhamento da atividade  
na rede. O objetivo era vigiar, durante meses, 
milhões de utilizadores do Safari sem o seu con-
sentimento. A Google foi condenada a pagar  

22,5 milhões de dólares, uma bagatela perante 
os 11 mil milhões de lucros que teve em 2012.

Por sua vez, Carolyn Everson, executiva do 
Facebook, afirmou em 2014 que a sua companhia  
não vendia dados pessoais. O que entendia por  
tal? Apenas o nome, o número de telefone e o 
endereço? Não serão também pessoais os nos-
sos gostos, os sítios onde vamos, as páginas 
que visitamos? É óbvio que não o são, para o 
Facebook, pois “o acesso à informação tem de 
ser livre e gratuito”.

Bruce Schneier, perito em segurança infor-
mática e criptógrafo, não hesita em afirmar:  
“A vigilância é o modelo de negócio da internet.”  
Não é por acaso que as empresas que concebem  
programas para analisar grandes quantidades 
de informação estão a crescer como cogumelos. 

Com o sistema operativo Android para tele-
móveis, a Google deu mais um passo na sua 
estratégia de intromissão na vida alheia. Para 
além do facto de ser impossível, para o comum 
dos mortais, eliminar as aplicações que surgem  
espontaneamente no telemóvel, a Google vol-

Vida à venda
S em que os cidadãos o suspeitem, as 

empresas tecnológicas utilizam me-
canismos para se apropriar de informa-
ção pessoal de grande valor comercial. 
Pensemos, por exemplo, no serviço Wi-
Fi gratuito instalado em centros comer-
ciais e supermercados. Basta descarregar 
uma aplicação para podermos ligar à in-
ternet e navegar sem pagar um cêntimo. 
Será assim? Acabamos de abrir a porta 
da nossa intimidade ao sistema que o 
controla, dando-lhe acesso ao que esta-
mos a fazer enquanto permanecermos 
conectados. E se formos com a família a 
um parque como a Eurodisney, no qual 
colocam aos visitantes uma pulseira 
com sensores que, dizem, irá potenciar 
a experiência? É possível, mas não faz 
apenas isso: também regista tudo o que 
a pessoa faz, diz e compra, para depois 
vender esses dados a terceiros. Haverá 
algum limite para a intromissão? Talvez 
no caso dos problemas de saúde... Ops, 
não! No dia 7 de maio de 2010, o portal 
PatientsLikeMe.com, em que doentes 
de qualquer tipo podem partilhar tudo 
o que diz respeito à doença de que são 
vítimas, apanhou uma empresa multina-
cional que mede audiências, a Nielsen, 
a copiar subrepticiamente todas as 
mensagens que os doentes tinham dei-
xado. Claro que não ia permiti-lo, pois o 
modelo de negócio do PatientsLikeMe é 
precisamente vender pela melhor oferta 
a informação médica que os próprios 
doentes partilham na página, sem se 
aperceberem do seu valor.

À vista de todos. Há zonas de WiFi  
grátis um pouco por todo o lado, até  

em praias como a de Arena, em Tenerife.  
Vale a pena lembrar que tudo o que se  
faz online fica registado no fornecedor?

tou a usar a porta das traseiras para ter acesso às  
centenas de milhões de aparelhos que utilizam  
o seu sistema operativo, publicitada com a 
seguinte mensagem: “Fazer uma cópia de segu-
rança dos dados e da configuração do antigo  
dispositivo, descarregá-la na nuvem e passá-la  
para o que acaba de comprar torna tudo mais 
fácil para o utilizador.” O que não diziam é que  
conseguem, graças a essa operação, ler as 
palavras-passe do WiFi.

NÚMEROS NA ENGRENAGEM
Em 2014, a revista Advertising Age, publica-

ção de referência no mundo da publicidade, 
revelava que as grandes companhias tecnológi-
cas se tinham empenhado muito em encontrar  
uma solução técnica para vigiar o que a pessoa 
faz com o seu telemóvel e identificá-la como 
um utilizador único. É aí que reside o negócio.  
Como afirmou Sean O’Neal, presidente da 
Adaptly, uma plataforma de anúncios para 
telemóvel que trabalha com o Facebook: 
“Hoje, o ID universal é o seu username no Face
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através do Facebook, imagine onde poderá 
chegar com o WhatsApp! Contudo, os seus exe-
cutivos são espertos e não querem ver o seu  
nome associado a qualquer Grande Irmão, ape-
sar de a marca ser omnipresente. Zuckerberg  
afirmou ao New York Times que “o futuro do 
Facebook poderá não ter o nome do Face
book”. Ou seja, vai criar aplicações cujos uti-
lizadores não as identifiquem com a rede; vai 
vigiar-nos sem que saibamos que é o Facebook 
que o faz.

Se a Google ou o Facebook adquiriram o You
Tube, o Instagram ou o WhatsApp, é porque  
conseguem, assim, combinar informação de 
utilizadores de plataformas diferentes, obter 
uma visão mais pormenorizada dos seus gostos  

Cedemos 
voluntariamente 
todos os dados 

sobre nós

book. O desafio de conseguir o seguimento foi  
resolvido em silêncio, sem grandes fanfarras.”  
No mesmo ano, o Facebook lançou uma nova 
plataforma, denominada Atlas (comprada à 
Microsoft), que proporciona dados dos utiliza-
dores aos anunciantes, permitindo assim que 
possam colocar a sua publicidade de forma 
mais eficaz noutras páginas.

Por sua vez, a Google pagou 3200 milhões 
de dólares pela Nest, uma empresa que fabrica 
sensores de fumo, câmaras de segurança exte-
riores e termostatos, tudo controlado por WiFi,  
pelo que o grande motor de busca fica assim a 
conhecer os hábitos de vida de muitos norte-
-americanos. Segundo os jornalistas Carmel 
Deamicis e Michael Carney, “os produtos Nest 
reúnem informação pormenorizada sobre a 
atividade dos seus utilizadores, além do ende-
reço IP do WiFi e se está localizado numa casa 
particular ou numa empresa”.

Ainda em 2014, surgiu a estranha aplicação 
SocialRadar, através da qual o cliente de um bar  
pode saber o nome de outro antes de lhe dizer 
“olá”. A aplicação reúne toda a informação 
pessoal que o utilizador colocou no Facebook, 
no Twitter, no LinkedIn, no FourSquare, no Ins
tagram e no Google+, combina-a, geolocaliza-a 
e cria um perfil que mostra a quem se encontre  
nas redondezas.

CONTADORES E TELEVISORES
Isto para não falar dos contadores digitais 

que as companhias de eletricidade começam 
a instalar nas casas de habitação. Uma leitura 
feita regularmente permite a essas empresas 
calibrar o consumo e resolver as avarias de 
forma mais rápida, mas também as insere no 
negócio da privacidade ao identificar padrões 
de estilo de vida. Não é por acaso que o supervi-
sor europeu para a Proteção de Dados alertou  
que os contadores inteligentes “permitem a 
obtenção maciça de dados pessoais que podem  
proporcionar informação sobre o comporta-
mento dos membros de uma família na intimi-
dade da sua casa”.

E o que dizer dos televisores inteligentes que  
possuem um microfone incorporado para lhes 
podermos dar instruções de viva voz? Esse 
microfone também grava tudo o que dizemos...  
Mania das conspirações? A verdade é que o 
sistema operativo Android criado pela Google 
para os telemóveis pode gravar som e vídeo 
do telemóvel em qualquer altura e sem o 
nosso consentimento. Por outro lado, ao insta-
lar o Facebook no telemóvel, damos-lhe acesso 
ao registo de aúdio e de imagens. Embora a 

rede social afirme que não grava nem escuta 
as nossas conversas, e que se limita a identi-
ficar as nossas preferências (canais de televi-
são, desportos, música) para nos proporcionar 
“um serviço melhor” (leia-se: publicidade per-
sonalizada), a realidade é outra.

Kelli Burns, professora de comunicação social  
na Universidade da Flórida do Sul, fez a seguinte 
experiência: ativou o microfone do Facebook  
e falou da vontade que tinha de fazer um safari 
de jipe por África. Em menos de um minuto, a 
rede digital enviou para o seu perfil uma publi-
cação sobre um safari que alguém tinha intro-
duzido três horas antes, e um anúncio sobre 
veículos todo-o-terreno. 

Se a companhia consegue fazer tudo isso 

Diz, mamã! A agência norte-americana NSA 
monitoriza as conversas por Skype, através  
do programa de vigilância eletrónica PRISM.
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e vendê-la pela melhor oferta. Claro que não 
o dizem abertamente. Convencem-nos com a 
lengalenga de que, assim, “fazemos com que 
seja mais fácil partilhar coisas com as pessoas 
que conhece”.

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO
O protagonista do filme A Vida dos Outros é 

um membro da Stasi encarregado pelos seus  
chefes de vigiar um dramaturgo que é, supos-
tamente, um traidor do regime comunista. 
Depois, descobre que o escritor é, na realidade,  
leal ao governo, mas que o ministro da Cultura 
pretende ver-se livre dele para ficar com a sua 
namorada. Empresas como a Google e o Face
book não escondem que ganham dinheiro a 

Privacidade zero
N icholas Carlson, do portal Bu-

siness Insider, publicou a con-
versa que Mark Zuckerberg, então 
com 19 anos, terá tido com um dos 
seus amigos, pouco depois de ter 
criado e lançado o Facebook:
Zuckerberg – Se precisares de infor-
mação sobre alguém em Harvard, 
basta pedires. Tenho mais de 4000 
e-mails, fotos e endereços.
Amigo – Como conseguiste?
Zuckerberg – As pessoas dão-mos, 
não percebo porquê. Confiam em 
mim. Que ingénuos!
Segundo o jornalista, estas palavras 
“revelam que a atitude agressiva do 
Facebook em relação à privacidade 
pode ter surgido muito cedo”.  
Efetivamente, a forma como  
Zuckerberg teve de ir modificando 
as condições de utilização da sua re-
de social segue a política clássica dos 
factos consumados: fá-lo e espera 
para ver a reação das pessoas.  
Segundo Carlson, “Mark considera 
que não devia haver tanta preocupa-
ção com os limites do que conside-
ramos privado”.
Charlie Cheever, antigo chefe de 
Engenharia do Facebook e confiden-
te de Zuckerberg, afirmou que este 
“não acredita muito na privacidade”. 
Sheryl Sandberg, diretora executiva 
da rede social, diz a mesma coisa 
de forma mais suave: “Mark é real-
mente partidário da transparência, 
de uma sociedade e de um mundo 
abertos, e quer que vamos por esse 
caminho.” É verdadeiramente iró-
nico que seja uma pessoa com tanta 
dificuldade em relacionar-se social-
mente, segundo testemunhos de 
amigos próximos, a decidir como de-
ve comportar-se a própria sociedade.

vender informação sobre a vida e os hábitos 
dos seus utilizadores. É por isso que essas Stasis  
tecnológicas são tão valiosas para os serviços 
de espionagem.

A NSA norte-americana lançou, em 2007, o 
programa PRISM para recolha de dados dos  
cidadãos, revelado em 2013 pelos jornais Guar
dian e Washington Post graças à denúncia de um  
agente profissional. Este tinha “experiência 
em primeira mão desses sistemas e estava hor-
rorizado com as suas possibilidade”, pelo que 
queria tornar pública a “absoluta intrusão na 
privacidade das pessoas”. Tal como revelou, a 
NSA tinha envolvido a nata de Silicon Valley: 
Microsoft, Apple, Google, Yahoo, AOL, PalTalk, 
Skype, YouTube, Facebook... A Dropbox, prin-

cipal firma de armazenamento de dados na  
nuvem, iria em breve juntar-se ao grupo.

Posteriormente, soube-se que 98 por cento 
da produção do PRISM era proveniente do 
Yahoo, da Google e da Microsoft, companhias 
que tinham negado ter permitido o acesso 
da NSA aos seus arquivos. Quem acredita?  
O jornalista Andrew Keen afirma, no seu livro 
A Internet Não É a Resposta, que “é precisa-
mente esse tipo de alianças entre empresas 
como a Google e a NSA o que mais devemos 
termer”. George Orwell nunca teria imaginado 
que o Grande Irmão pudesse ser filho de um 
acordo entre os serviços secretos e empresas 
tecnológicas privadas.

M.A.S.
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O que é a  
NOSTALGIA?

Pode ser boa ou má

Interessante

Sentimento agridoce 
por excelência,  

a saudade de tempos  
passados ajuda a manter 
o equilíbrio emocional. 

Porém, cuidado!  
Se for excessiva,  

pode condenar-nos  
a viver de recordações.

Os jovens de hoje têm dificuldade em 
acreditar, mas houve uma altura,  
não muito distante, em que não se 
tiravam fotos com um telemóvel. 

A máquina fotográfica era uma das prendas 
mais apreciadas na infância e na adolescência. 
Quando se ia ao zoo ou numa excursão, os 
pais davam um rolo de 12 fotos (os de 24 ou de 
36 já eram considerados um luxo) para poder  
imortalizar o momento. Era preciso pensar bem  
antes de carregar no botão. Quais selfies, que  
desperdício! Depois, as recordações de papel 
eram meticulosamente inseridas num álbum, 
que se guardava na estante. Agora, são arma-
zenadas no disco rígido do computador e, em 
muitos casos, nem saem do WhatsApp.

Os filhos do baby boom e os membros da cha-
mada “Geração X” conhecem bem a história.  
É sobretudo a eles que se dirige a indústria da 
nostalgia, que se dedica a produzir sistematica-
mente recordações. A série televisiva Conta-me  
Como Foi manteve-se no ar entre 2007 e 2011. 
E o que dizer do regresso da velha garrafa da  
Coca-Cola, da nova sequela de Mad Max, da moda  
vintage? Parece um concurso para ver quem 
é mais retro.

LIDAR COM A MUDANÇA
Contudo, o interesse pelas coisas de déca-

das anteriores não é algo novo. Talvez a dife-
rença esteja em que agora sentimos nostalgia 
em idades mais precoces; aos 40, já estamos a 
contar histórias da avozinha. Porquê? Há quem  
diga que as transformações sociais que se pro-
duziram nos anos 80 e a evolução tecnológica  
de finais do século XX também alteraram muito  
rapidamente a forma de entender o ócio, a 
educação, a cultura, as relações pessoais e 
familiares. Daí surgiria uma sensação de vazio 
que dilui os tempos da infância e da juventude. 
Assim, a nostalgia poderia ser uma forma de 
lidar com mudanças vertiginosas.

Pode ser desencadeada por uma canção, um  
cheiro ou o reencontro com um amigo que não  
víamos há muito. Somos de imediato invadidos  
por imagens do passado: um episódio da nossa  
infância, lugares onde fomos felizes, um acon-
tecimento decisivo na nossa vida. Os dicionários  S
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dade de Southampton começaram a analisar 
metodicamente histórias reunidas em labora-
tório e na revista Nostalgia, que narravam o 
quotidiano na década de 50 e 60 nos Estados 
Unidos. O estudo demonstrou que, na maior 
parte dos casos, o protagonista da recordação 
é a própria pessoa. Porém, o que lhes chamou 
mais a atenção foi a frequência com que surgia  
o que denominaram “sequência de superação”:  
“As histórias começam frequentemente mal, 
com algum tipo de problema, mas este é depois  
resolvido com a ajuda de alguém próximo do  
protagonista. No final, este tem um sentimento  
de pertença e de filiação, e torna-se mais gene-
roso com os outros”, explicou Sedikides num 
artigo publicado no New York Times. O contrário  
raras vezes se passava, o que permite pensar que  
a nostalgia nos torna otimistas.

A fim de induzir a nostalgia entre os sujeitos 
do estudo, os cientistas britânicos utilizaram 
várias técnicas, nomeadamente pedir-lhes para  
descrever um episódio particularmente signifi-
cativo ou positivo do seu passado, ou fizeram-
-nos ouvir canções antigas. Depois, os voluntá-
rios preenchiam um questionário para avaliar 
os seus sentimentos, a chamada “escala de 
Southampton”. Foi assim que chegaram a con-
clusões como a de que a nostalgia serve para  
contrariar a solidão, o tédio e a ansiedade. Faz 
com que haja continuidade entre o ontem e o 
hoje. Não só promove o equilíbrio emocional 
perante pensamentos e situações negativas, 
como ajuda a lidar com o desfecho inevitável 
da nossa morte. Os casais sentem-se mais pró-

Cada vez pior. Para as pessoas  
com depressão, evocar o passado  
não costuma trazer felicidade. 

definem o termo como “tristeza profunda cau-
sada por saudades do afastamento da pátria  
ou da terra natal” e “estado melancólico 
causado pela falta de algo ou de alguém”. 
Segundo o professor catedrático Rafael Bis-
querra, “recordar tempos pretéritos como 
momentos maravilhosos vividos com amor 
não é nostalgia: apenas se transforma nisso 
quando pesa mais a sensação do que se perdeu  
do que a experiência do que foi vivido”.

ORIGEM CLÁSSICA
No sentido literal, a nostalgia, palavra que 

provém do grego nostos (“regresso”, “voltar a 
casa”) e algos (“dor”), é o sofrimento causado 
pelo desejo frustrado de regressar a casa. Na 
lieratura, o primeiro caso surge na Odisseia 
de Homero, que narra o regresso de Ulisses 
a Ítaca após a guerra de Troia. No Canto X, o 
engenhoso herói comunica à sua tripulação 
que Circe, a deusa feiticeira, não lhes permite 
cumprir esse propósito: “Decerto pensais que 
vamos voltar para casa, para a nossa querida 
pátria, mas Circe indicou-me outra viagem à 
morada de Hades e da terrível Perséfone, a 
fim de consultar o oráculo do tebano Tirésias.  
Assim que lhes disse, ficaram de coração partido;  
sentaram-se novamente a chorar e a arrancar os  
cabelos, mas de nada lhes serviu lamentar-se.”

O sentimento foi descrito de forma explícita,  
pela primeira vez, em 1688, quando o médico 
suíço Johannes Hofer utilizou o termo para 
descrever as saudades de casa que os soldados  
do seu país sentiam. Os sintomas físicos e psi-
cológicos que sofriam incluíam taquicardias, 
ataques de choro, insónia e medo; daí que 
Hofer a definisse como uma “doença neuro-
lógica de causas essencialmente demoníacas”. 

A teoria foi questionada por outros especia-
listas já na altura, os quais atribuíam a aflição dos  
soldados helvéticos às alterações na pressão 
atmosférica depois de serem deslocados das 
suas aldeias de montanha para as planícies. 

As evocações nostálgicas ativam 
o sistema de recompensa cerebral

Houve mesmo quem especulasse que o inces-
sante ruído dos chocalhos das vacas nos Alpes 
afetava os tímpanos e o cérebro daqueles 
homens angustiados.

Até ao século XIX, a nostalgia foi sempre inter-
pretada, na linha do clínico suíço, como uma  
doença cerebral. A partir dessa altura, passou 
a ser descrita como uma forma patológica de  
melancolia, ou então como uma espécie de psi-
cose do imigrante, isto é, um distúrbio psíquico  
que causa uma tristeza insuperável e perturba 
o pensamento daqueles que desejam voltar a 
casa depois de um período de ausência. 

Tais teorias prevaleceram até 1979, quando 
o sociólogo norte-americano Fred Davis (1925–
–1993) a descreveu como uma ânsia sentimen-
tal por pessoas, lugares ou situações que nos 
fizeram felizes no passado. Estabelecia, assim, 
a moderna definição do conceito. Desde então,  
muitos estudos científicos procuraram demons-
trar que, longe de ser um estado de espírito  
negativo, produz bem-estar e ajuda a dar sig-
nificado à existência.

EM PRIMEIRA MÃO
Uma das pessoas que mais estudaram o 

assunto, com base nas suas próprias expe-
riências pessoais, foi Constantine Sedikides. 
Nascido na Grécia, trabalhou durante muitos 
anos na Universidade da Carolina do Norte, 
antes de se mudar para a de Southampton 
(Inglaterra), na qual assumiu o cargo de pro-
fessor de psicologia social e da personalidade. 
Nos primeiros meses ali, era frequentemente 
assaltado por recordações das noites de verão  
na sua antiga casa, rodeado da família; conseguia  
mesmo escutar os sons e sentir os cheiros.  
Ao analisar as recordações, Sedikides aper-
cebeu-se de que não o tornavam infeliz; pelo 
contrário, ajudavam-no a dar sentido à sua 
deslocalização. Foi assim que decidiu estudar 
mais a fundo o fenómeno.

Os seus colegas investigadores da Universi-

Aqueles anos maravilhosos...
A s pessoas mais velhas costumam ter 

uma imagem distorcida de como 
a vida era maravilhosa nos seus verdes 
anos. Porquê? Cientistas da Universida-
de Duke (Carolina do Norte) parecem 
ter encontrado uma explicação. À me-
dida que envelhecemos, aprendemos a 
descartar a informação negativa, com o 
objetivo de manter o nosso bem-estar 
emocional. A fim de demonstrá-lo, os 
especialistas mostraram várias fotogra-
fias a um grupo de adultos na faixa etária 

dos 70 anos, e a outro de 24. Algumas 
eram neutras, mas outras mostravam 
cenas negativas, como um ataque de 
cobras. Através das imagens obtidas 
por ressonância magnética, observaram 
diferenças na forma como o cérebro 
funciona. Como os mais velhos possuem 
menos ligações entre a área que produz 
emoções e a envolvida na memória e na 
aprendizagem, conseguem controlar as 
recordações que conservam e as que não 
retêm.
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ximos e felizes quando partilham vivências. 
Além disso, protege do frio. Sim, do frio.

Numa experiência desenvolvida na Univer-
sidade de Tilburg (Países Baixos), Ad Vinger-
hoets, especialista em ciências sociais e do com-
portamento, descobriu que algumas canções  
fazem com que a pessoa não só se sinta nostál-
gica como, também, mais quente do ponto de 
vista estritamente fisiológico. Depois de acom-
panhar, durante um mês, um grupo de estu-
dantes, Xinyue Zhou, professora na Univer-
sidade Sun Yat-Sen (China), constatou que o  
estado de espírito evocador é mais frequente 
durante os dias frios, e também que aqueles que  
permanecem em sítios com baixas temperaturas  
têm maior propensão para regressar ao passado  
do que se estivessem em ambientes aquecidos. 

Essa ligação entre o corpo e a mente faz os 
cientistas pensar que a nostalgia pode ter tido 
um valor evolutivo para os nossos antepassa-
dos, incitando-os a procurar incessantemente 
refúgio e alimento para poder sobreviver.

Não há dúvida de que este fenómeno psico-
lógico se produz no nosso cérebro, mas onde? 
As modernas técnicas de neuroimagem con-
tribuíram para resolver o enigma. Numa expe-
riência com um grupo de mulheres saudáveis,  
o cientista cognitivo japonês Kentaro Oba quis  
saber que zonas da sua massa cinzenta eram 
ativadas quando viam fotos agradáveis da 
infância. Confirmou a presença de atividade em  
estruturas como o hipocampo, a substância 
negra e o corpo estriado ventral, fundamentais  
para a memória e a recompensa. É como 

abrirmos o armário onde guardamos a roupa 
e associarmos o cheiro ao aroma que emanava 
quando a nossa avó dobrava os lençóis. A recor-
dação é estimulada pelo cheiro e produz uma  
ativação do centro de prazer. Podemos voltar 
a procurar essa memória, pois sabemos que 
produz bem-estar.

Investigadores do Laboratório Delgado para a  
Neurociência Social e Afetiva, da Universidade 
Rutgers (Estados Unidos), deram mais um passo  
e procuraram descobrir por que razão somos 
dependentes da nostalgia. Pediram a um grupo  
de voluntários para recordar momentos posi-
tivos e outros neutros enquanto eram subme-
tidos a uma ressonância magnética funcional.

O ensaio revelou que a recordação de episó-
dios felizes ativa zonas cerebrais como o córtex  
medial pré-frontal e o corpo estriado, as mesmas  
que são estimuladas quando há um benefício  
económico. Surpreendidos com o resultado, 
os especialistas ofereceram aos voluntários 
uma soma de dinheiro por evocar um aconte-
cimento feliz, e outra maior para se lembrarem 
de outros sem conteúdo emocional. O resul-
tado não oferecia dúvidas: é melhor ganhar 
menos e recriar os momentos bons da vida. 

FALTA DE RIGOR HISTÓRICO
Todavia, nem tudo são boas notícias para os 

que gostam de mergulhar nas brumas do pas-
sado, pois se há algo de que a nostalgia carece 
é de rigor histórico. Ao olharmos para trás,  
alguns acontecimentos da nossa biografia pare-
cem idílicos quando, na realidade, estiveram  

longe de sê-lo. Por exemplo, temos por vezes 
saudades de uma velha relação, como se tudo 
tivesse sido cor de rosa, esquecendo o motivo 
pelo qual se produziu a separação. De cada vez  
que recuperamos uma recordação, vamos per-
dendo informação. Isto é, o primeiro estímulo 
que ativa a recompensa é geralmente muito 
mais preciso do que os posteriores. 

Trata-se, pois, de uma faca de dois gumes. 
Claro que nos ajuda a mantermo-nos emocio-
nalmente em forma, mas o problema surge 
quando alguém fica a viver de recordações. 
“Temos tendência para esquecer o mau”, diz 
Rafael Bisquerra. “Se fizermos uma análise crí-
tica e objetiva, não há geralmente provas de  
que o já vivido seja melhor do que a situação 
atual. O que acontece é que, à medida que 
envelhecemos, se torna inevitável pensar 
‘Quando era jovem, tinha a vida pela frente... Já  
não tenho a energia e os sonhos de então...’ ”

Assim, a menos que tenhamos alguma dis-
função cerebral, parece estar nas nossas mãos 
ficar agarrados ao passado ou encararmos o 
futuro. O que se propõe é recuperar emoções 
positivas, como o amor, a alegria, a gratidão, 
o bem-estar e a plenitude, através das recor-
dações. “Não para experimentá-las com nos-
talgia, mas para as reviver positivamente e, se  
possível, analisá-las com o objetivo de vislumbrar  
o que podemos fazer para repeti-las. O que 
interessa não é centrarmo-nos no passado, mas  
abrir caminhos de futuro presididos pelo bem-
-estar consciente”, conclui Rafael Bisquerra.

A.H.

Saudade negativa
R ecordar momentos luminosos 

da infância, como a imagem da 
nossa mãe a cozinhar o nosso prato 
preferido ou o dia em que nos ofere-
ceram um cãozinho, é uma boa estra-
tégia para melhorar a disposição. Será 
assim? Nem sempre. Segundo um 
estudo da psicóloga Jutta Joormann, 
da Universidade de Miami (Estados 
Unidos), esse tipo de evocações tor-
na ainda mais tristes as pessoas que 
sofrem de depressão. O motivo é não 
haver concordância entre o “eu posi-
tivo” das suas recordações e a perce-
ção negativa que têm de si próprias 
no presente. Mortificam-se ao pensar 
na pessoa que foram e já não são. Co-
mo explica o neurocientista Carlos 
Tejero, “a parte negativa da nostalgia 
está sobretudo relacionada com a 
tendência para equiparar as memó-
rias do passado com a felicidade; 
quando isso acontece no contexto de 
uma depressão, podemos ter a sensa-
ção de que não conseguimos ativar o 
nosso sistema de recompensa”.
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Com a mão 
ERRADA

Corpo

Falsas crenças sobre canhotos

Muitas pessoas consideram que a sinistralidade 
manual acarreta uma predisposição para morrer 
antes, ter mais doenças ou possuir um caráter 
introvertido. O que diz a ciência sobre isso?

da investigação relacionada com a lateraliza-
ção do cérebro e divisão do trabalho entre os 
dois hemisférios) e Chris McManus (professor  
de psicologia no University College London) 
encontraram uma correlação estatística signi-
ficativa: das 70 mil crianças estudadas, as que 
tinham ambos os progenitores destros mostra-
vam 9,5% de probabilidade de serem canhotas;  
se um dos progenitores era esquerdino e o outro  
destro, a probabilidade subia para 19,5%; se 
ambos os elementos do casal utilizavam a mão  
esquerda, a probabilidade chegava aos 26,1 %. 
Contudo, não se pode deduzir que estamos, 
necessariamente, perante um fenómeno gené-
tico, pois as famílias também podem inculcar  
a sinistralidade culturalmente.

Regra geral, aceita-se que os recém-nascidos  
são ambidextros até aos 18 a 24 meses, altura 
em que surge uma tendência definitiva. Toda-
via, alguns estudos detetaram lateralidade em 
fetos, como foi o caso da investigação publi-
cada por Peter G. Hepper, especialista em 
comportamento fetal da Queen’s University de  
Belfast (Irlanda do Norte). Depois de analisar  
por ultrassons mais de mil fetos, Hepper sugere  
que a preferência por utilizar uma mão se produz  
às dez semanas: 90% chupavam mais o polegar 
direito. Dez anos depois, foi possível confirmar 
que todos os que tinham chupado o polegar 
direito no ventre materno eram destros, e que  
67% dos que tinham preferido o esquerdo eram  
canhotos.

DESTACAM-SE POR DOTES CRIATIVOS
Tradicionalmente, a neurociência sempre  

considerou que a criatividade reside no hemis-

D urante séculos, o lado esquerdo 
foi identificado com o infortúnio e 
mesmo com a maldade. Não é por 
acaso que o latim sinister (“sinis-

tro”) significa “esquerdo”. O lado oposto, o 
direito, era considerado sinónimo de destreza, 
virtude e justiça. Horácio exclamava “Ego lae-
vus!” (“Que tonto sou!”); traduzido literal-
mente, significa: “Que canhoto sou!” Por sua 
vez, os muçulmanos usam a mão direita para 
comer e a esquerda para se lavar, sobretudo 
as partes íntimas. A expressão “ter dois pés 
esquerdos” é também utilizada, a par de “ter  
pés de chumbo”, para indicar que alguém é muito  
desajeitado, sobretudo a dançar.

Embora tais manifestações sejam apenas cul-
turais, 90 por cento das pessoas preferem usar  
a mão direita, uma proporção que se manteve 
relativamente estável ao longo da história. Por 
isso, a sinistralidade manual foi objeto de inú-
meros mitos que serviram, frequentemente, 
para ser cada vez mais repudiada.

JÁ SE NASCE ESQUERDINO
A lateralidade reflete-se no facto de uma das  

duas partes simétricas do nosso corpo predomi-
nar sobre a outra na maioria das atividades: os  
canhotos têm lateralidade esquerda; os destros,  
lateralidade direita. 

Contudo, não existe unanimidade sobre a 
origem desta tendência. Poderia ser uma con-
dição genética (herdada) ou congénita (por  
exemplo, em consequência da exposição a níveis  
elevados de testosterona no ventre materno). 
Seja como for, após analisar todos os estudos 
sobre o tema, Phil Bryden (figura fundamental 

Destreza. Ao contrário do que se pensou 
durante muito tempo, as crianças que usam  
a mão esquerda não devem ser corrigidas  
ou contrariadas, já que não se trata de uma 
doença nem de uma perturbação.
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fério direito do cérebro; como esse lado con-
trola a mão esquerda, defendia-se que os 
canhotos são mais criativos. A fim de reforçar 
a ideia, foram elaboradas listas de artistas que 
tinham a referida tendência natural, as quais 
incluíam figuras tão diferentes como Leonardo 
da Vinci ou Paul McCartney.

Contudo, a literatura científica não conse-
guiu demonstrar que sejam proporcionalmente  
mais criativos, como explica o psicólogo Chris 
McManus no livro Mão Direita, Mão Esquerda. 
Além disso, a ideia de que a criatividade emana 
de um hemisfério cerebral e a lógica do outro 
é também pouco consistente à luz da moderna 
neurociência; embora cada um possa ser forte 
em alguns aspetos cognitivos, estes não 
podem ser simplesmente categorizados como 
lógico-racional e criativo, pois partilham carac-
terísticas comuns. Não há também pessoas 
que possuam um hemisfério mais dominante 
do que o outro, como revelou um trabalho 
publicado, em 2013, por Jared Nielsen, da Uni-
versidade do Utah.

SÃO MAIS INTROVERTIDOS
Diz-se que os canhotos tendem a concen-

trar-se no seu próprio mundo interior, mas não  

há estudos a correlacionar personalidade e late-
ralidade. Num trabalho de 2013 da autoria de  
Gina Grimshaw e Marc Wilson, da Universidade  
de Wellington (Nova Zelândia), no qual entre-
vistaram 662 estudantes, foram avaliadas cinco  
características da personalidade: extroversão, 
abertura a novas experiências, responsabili-
dade, amabilidade e instabilidade emocional. 
Canhotos e destros não manifestaram diferenças 
significativas em qualquer das características.

BRILHAM PELA INTELIGÊNCIA
Apesar de se ter afirmado que associações  

de sobredotados, como a internacional Mensa, 
possuem uma maior proporção de canhotos nas  
suas fileiras, nunca se conseguiu demonstrar 
qualquer ligação entre a utilização de uma ou 
outra mão e um maior ou menor quociente de 
inteligência. No entanto, segundo uma inves-
tigação publicada na revista British Journal 
of Psychology, baseada em dados do Estudo 
Nacional do Desenvolvimento Infantil no Reino  
Unido, desenvolvido com onze mil crianças de 
onze anos de idade, os destros mostraram ser 
ligeiramente mais inteligentes. No entender 
dos especialistas, as diferenças eram insignifi-
cantes. Talvez fossem os próprios canhotos a 

boicotar-se a si mesmos quando faziam o teste, 
pois já tinham assumido que eram menos  
inteligentes.

MAIS VULNERÁVEIS A DOENÇAS
Outro mito, propagado pelos neurologistas 

Norman Geschwind e Peter Behan através de 
uma investigação publicada, em 1982, na revista 
PNAS, é o de que os esquerdinos são mais  
propensos a ser vítimas de problemas do sistema  
imunológico, nomeadamente doenças da 
tiroide e inflamatórias do intestino. Uma teoria  
desmentida por Phil Bryden em 1994, após ana-
lisar um total de 89 estudos (que tinham tido 
a participação de mais de 21 mil pacientes), na  
revista Brain and Cognition.

O erro de Geschwind e Behan talvez tenha 
sido provocado por uma limitação estatística: 
para desenvolver a sua investigação, tinham 
apenas distribuído questionários entre os clien-
tes de uma loja especializada em objetos para  
canhotos e, depois, tinham comparado as res-
postas deste grupo com as de outro formado 
por destros. Assim, as doenças só eram avalia-
das em função das informações proporciona-
das pelos próprios esquerdinos, independen-
temente de serem ou não reais.

MORREM MAIS CEDO
Em 1988, os psicólogos norte-americanos 

Diane Halpern e Stanley Coren publicaram um 
artigo na revista Nature intitulado “Os destros 

Segundo alguns autores, 
os neandertais eram canhotos

Ao espelho. Tanto Paul McCartney como 
Ringo Starr são canhotos, embora o último 
toque bateria como um destro, porque  
em criança contrariaram a sua tendência.
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vivem mais?”, o qual propagou o mito de que 
a esperança de vida dos canhotos era menor. 
No estudo, analisaram o registo de óbitos de 
jogadores de basebol e descobriram, assim, 
que os canhotos morriam mais cedo. Contudo, 
a estatística devia-se ao facto de o número de 
esquerdinos ter aumentado de forma acen-
tuada no século XX, dado que também se ate-
nuara a pressão social em prol do uso da mão 
direita. Deste modo, se excluirmos a aberração  
estatística, constatamos que os canhotos não 
apresentam maior taxa de mortalidade. Diver-
sos estudos vieram reforçar esta conclusão, 
como o efetuado com jogadores de críquete, 
publicado na British Medical Journal em 1994.

SOFREM MAIOR DISCRIMINAÇÃO
Apesar de terem sido perseguidos, no pas-

sado, em quase todas as culturas, usufruem 
atualmente, pelo menos no Ocidente, dos mes-
mos direitos do que os destros. Como escreve 
Christian Jarrett, especialista em neurociência  
cognitiva da Universidade de Manchester (Reino  
Unido), no livro Grandes Mitos Sobre o Cérebro, 
“basta dizer que cinco dos últimos sete presi-
dentes dos Estados Unidos foram canhotos”.

Além disso, houve numerosos exemplos de 
exaltação da sinistralidade manual ao longo 
da história. O povo gogo da Tanzânia atribuía 
um estatuto especial às pessoas que usavam 
preferencialmente a mão esquerda. Entre os 
dogons, grupo étnico que vive na região central  

do Mali, são considerados mais hábeis do que 
os destros, pois acredita-se que são produto da 
fusão entre dois gémeos do sexo masculino.  
Grande Chefe Canhoto é também o nome que 
os índios arapahos dão ao seu líder, caracte-
rizado por usar mais a mão esquerda desde a 
infância.

SÃO PESSOAS MENOS HÁBEIS
Embora destro seja sinónimo de hábil, este 

adjetivo não é exclusivo dos utilizadores da 
mão direita. De facto, em algumas situações,  
acontece precisamente o contrário; por exem-
plo, em desportos como o pugilismo, o ténis ou  
a esgrima, onde se compete frente a frente.  
A razão é que os canhotos estão habituados 
a enfrentar destros, mas o contrário não se 
verifica. Tendem igualmente a ser mais hábeis 
quando usam a mão direita do que os destros 
a utilizar a esquerda. Esta ideia foi defendida, 
entre outros, por Michael Raymond, da Univer-
sidade de Montpellier (França), que publicou  
um estudo no qual observava que metade da 
seleção gaulesa de esgrima era formada por 
canhotos, e que os 25 melhores esgrimistas 
do mundo também o são. No ténis de mesa, 
são 32%; no ténis, 17%. Considerando que só há 
10% de canhotos na população em geral, estes 
dados atestam uma grande superioridade.

A circunstância já era referida por autores  
clássicos como Séneca, o qual indica, em Con-
trovérsias, que os gladiadores canhotos eram os  

Melhor à esquerda
A lém de conferir determinadas 

vantagens em alguns desportos, 
ser canhoto também acarreta outros 
benefícios; por exemplo, associados 
à saúde. Um inquérito com a parti-
cipação de quase milhão e meio de 
pessoas, publicado há onze anos na 
revista Laterality, sugeria que há me-
nor incidência de artrite e de úlceras 
entre os canhotos. Noutro estudo, 
do Peabody College (Nashville, Es-
tados Unidos), publicado na revista 
Perceptual and Motor Skills, em 1981, 
concluía-se que há elevadas percen-
tagens de canhotos, míopes, asmá-
ticos e vítimas de alergias entre as 
crianças precoces em matemática e 
linguagem. Talvez a constante neces-
sidade de se adaptar a um mundo de 
destros faça trabalhar melhor certas 
áreas do cérebro. Estudos desenvol-
vidos por John W. Santrock, espe-
cialista em psicologia da educação, 
defendem que os canhotos possuem 
maior capacidade visual-espacial e 
que, por isso, há mais esquerdinos 
a desempenhar profissões como a 
arquitetura.

No poder. Cinco dos sete últimos 
presidentes dos Estados Unidos são  
ou eram canhotos, incluindo Ronald  

Reagan, Bill Clinton e Barack Obama.

D
E

N
N

IS
 B

R
A

C
K

 /
 D

A
N

IT
A

D
E

LI
M

O
N

T.
C

O
M



SUPER76

utilizam a mão esquerda denunciam as suas ori-
gens neandertais e, por extensão, o seu atraso 
evolutivo. Todavia, não há qualquer prova,  
baseada em fósseis ou instrumentos líticos e 
outros artefactos, que apoie tal hipótese. De 
facto, o paleontólogo norte-americano Ste-
phen Jay Gould chegou a afirmar o seguinte: 
“Temos quase a certeza de que o uso da mão 
direita era a forma de lateralidade predomi-
nante entre os neandertais.”

UM HÁBITO QUE SE DEVE CORRIGIR
A sinistralidade manual não é uma doença 

nem um distúrbio, e não deve, por conseguinte,  
ser corrigida. Contudo, a educação, a pressão 
social e outros fatores externos podem pro-
piciar que utilizemos mais uma mão do que a 
outra, mesmo que tenhamos nascido canhotos.  
Pelo contrário, na Antiguidade, Hipócrates 
recomendava aos cirurgiões: “Pratiquem todo  
o género de operações, e façam-no com cada  
mão e também com ambas em simultâneo 
(pois as duas são parecidas), já que o objetivo  
é conseguir destreza, velocidade e elegância  
sem causar dor.” 

Na época vitoriana, foi concebido um apare-
lho dotado de uma correia de couro e fivelas  
para atar a mão esquerda às costas. Um canhoto  
pode aprender a ser hábil com a mão direita, e 
também evitar o recurso à esquerda na maior 
parte das ocasiões. Todavia, irá sempre mostrar  
maior destreza natural com esta última. Ao fim  
e ao cabo, ser canhoto é como ter olhos verdes,  
cabelo ruivo ou qualquer outra característica 
pouco frequente. 

S.P.

Os gladiadores 
canhotos 
eram os  

mais temidos

mais temíveis. Por sua vez, o imperador romano  
Cómodo, filho de Marco Aurélio, vangloriava-se  
da sua forma de combater na arena, como explica  
Dion Cássio em História Romana (século XIII): 
“Pegava no escudo com a mão direita e na 
espada de madeira com a esquerda, e estava 
realmente orgulhoso de ser canhoto.”

NÃO USAM OS OBJETOS “NORMAIS”
As coisas especificamente concebidas para 

esquerdinos não são um capricho. Umas sim-
ples tesouras podem perder muita eficácia se  
forem usadas com a mão esquerda; não apenas  
será mais difícil exercer força, como as lâminas 
irão cortar menos devido à posição. As motos-
serras deitam serradura na cara dos canhotos,  
as portas dos fornos abrem-se para a esquerda,  
as máquinas automáticas de venda têm os 
botões à direita... Para eles, é como ver o mundo  
refletido num espelho.

A verdade é que, dada a sua exígua percenta-
gem, foram normalmente esquecidos por cria-
dores, engenheiros e fabricantes. Felizmente,  
há cada vez mais objetos concebidos para os 
canhotos ou para ambidestros. Num episódio 
de Os Simpsons, série em que grande parte 
das personagens são esquerdinas (talvez por 
o seu criador, Matt Groening, também o ser), 
Ned Flanders é proprietário da Leftorium, uma 
loja de objetos exclusivamente destinados a 
pessoas com essa característica. No mundo 
real, também existem iniciativas semelhantes, 
como a Anything Left-Handed, uma loja que 
abriu em Londres há 48 anos.

HÁ SOCIEDADES ESQUERDINAS
As percentagens de canhotos no mundo são 

quase idênticas, tirando pequenas variações  
por países. Por isso, embora proliferem, na inter-
net, dados sobre tribos onde abundam (como  
é o caso dos habitantes de Taimir, no Ártico 
russo, onde 75% da população é esquerdina), 
não é verdade que tenham sido encontradas 
sociedades maioritariamente compostas por 
canhotos. É igualmente um mito que a maioria  
dos membros da tribo punjab das Fiji utilize pre-
ferencialmente a mão esquerda, ou que exista 
uma elevada incidência de canhotos entre  
as tribos aborígenes da América do Norte, da 
América do Sul, da África do Sul e da Austrália, 
entre outras.

A maior parte destas falsas crenças provém 
de um almanaque, The Left-Hander’s 1997 Desk 
Calendar, que se alimenta de fontes muito 
pouco credíveis. Mesmo a afirmação de que 
todos os habitantes do reino de Melinde eram 

canhotos, transmitida por Vasco da Gama na 
sua viagem à Índia, teve origem numa confusão  
linguística. Na literatura científica, nunca houve  
registo de qualquer sociedade em que mais de 
20% dos integrantes fossem esquerdinos.

TENDEM A SER HOMOSSEXUAIS
Nos primórdios da psicologia, a lateralidade  

foi associada à orientação sexual. Na relação  
epistolar mantida por Sigmund Freud e Wilhelm  
Fliess, referia-se, a propósito da ligação entre 
bissexualidade e bilateralidade, que a sinistra-
lidade latente estava associada à homossexua-
lidade latente. A ideia foi também reforçada 
em termos culturais; por exemplo, através da 
linguagem: em inglês coloquial, left-handed 
(“canhoto”) significava também “homosse-
xual” entre 1920 e 1970.Contudo, embora a 
tendência seja uma característica relativa-
mente mais frequente entre gays e transe-
xuais, a percentagem é muito pequena e nunca  
se esclareceu se existe motivo para isso.

SÃO EVOLUTIVAMENTE INFERIORES
O Homo neanderthalensis partilhou o espaço 

europeu com os nossos antepassados Homo 
sapiens. Os neandertais extinguiram-se de 
forma misteriosa há 30 mil anos; eram hominí-
deos de aspeto mais tosco e configuração mais 
robusta do que a nossa. O psicólogo britânico 
Stan Gooch sugeriu, no livro The Neanderthal 
Question (1977), que eram mais baixos, mío-
pes e canhotos, ao contrário dos nossos ante-
passados. Gooch, que defende que os seres  
humanos modernos são uma mistura das duas 
espécies, acaba por concluir que as pessoas que  

Vantagem. Quando  
tinha nove anos, o tio  
e treinador de Rafael  
Nadal decidiu que ele  
devia jogar com a mão  
esquerda. Os canhotos  
têm alguma vantagem  
nas atividades desportivas  
de um contra um.
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Crianças  
SELVAGENS

Antropologia

Um enigma por decifrar

Abandonados  
na infância, 

sobreviveram graças  
a animais. A perda  
de contacto com  

a sociedade dificulta  
a sua reinserção,  

o que nos faz refletir 
sobre a condição  

de homens e bichos.

M uitas cidades e até estados têm a 
sua fundação associada a mitos 
de heróis criados por animais, 
como é o caso dos gémeos 

Rómulo e Remo, resgatados e amamentados 
pela loba Luperca e por um pica-pau que lhes 
levava comida, ou o de Semiramis, rainha da 
Babilónia, alimentada por pombas quando a 
mãe a deixou abandonada no deserto. A mito-
logia está cheia de lendas que demonstram o 
fascínio por este fenómeno, o qual também 
reflete uma realidade cruel, presente na socie-
dade há milénios: o abandono de crianças.  
A verdade é que houve muitos casos reais de 
seres humanos criados por animais durante os 
primeiros anos de infância. Algumas vezes, por  
acidente; outras, devido à maldade dos homens  
ou porque os protagonistas, guiados pelos seus  
sentimentos, procuravam escapar do confina-
mento a que estavam sujeitos e encontraram na  
natureza o afeto que a sociedade lhes negava.

Em 1698, o médico e historiador irlandês 
Bernard Connor relatou na sua História da 
Polónia vários casos de crianças que tinham 
crescido amamentadas por ursas. Uma delas, IL
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Livro da selva. O caso de Mowgli  
é mais frequente do que poderia  

pensar-se. Lobos, cães, primatas  
e gazelas foram para estas crianças  

mais protetores do que os próprios pais.
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de 12 anos, “andava de quatro e as suas manei-
ras eram semelhantes às dos animais”. Alimen-
tava-se de carne crua, mel e maçãs, e não se 
conseguiu ensinar-lhe a andar de pé.

HISTÓRIA INTRIGANTE
Mais de dois séculos depois, foi divulgada 

uma história intrigante passada na Índia bri-
tânica. No início do século XX, o reverendo 
Joseph Amrito Lal Singh, um missionário que 
trabalhava com tribos locais na selva, fundara  
um orfanato com a sua mulher na localidade de  
Medinapur. Singh era um amante da natureza 
e da aventura, pelo que realizava frequente-
mente expedições com os seus ajudantes pelas 
florestas da zona. Numa dessas excursões,  
em 1920, durante uma noite em que o grupo 
pernoitou numa pequena aldeia, fizeram uma 
incrível descoberta, segundo o relato posterior 
de Singh. Os habitantes, ao serem informados 
da presença do reverendo, procuraram-no e 
pediram-lhe que fizesse um exorcismo numa 
montanha em que os nativos asseguravam ter 
visto fantasmas. Movido pela curiosidade, o 
missionário quis verificar o fenómeno por si 
próprio na noite seguinte. 

A montanha tinha numerosas cavidades e 
aberturas na rocha. Enquanto subiam, viram 
uma loba que não parava de entrar e sair de uma  
caverna. Depois, surgiram pequenas crias de 
lobo e, finalmente, os receados fantasmas.  
Os caçadores que o acompanhavam já estavam  
prontos para disparar, mas Singh apercebeu-se  
de que se tratava de pessoas e conseguiu 
impedi-los. Apesar do pelo que lhes cobria por  
completo o corpo e do comportamento lupino,  
os traços humanos eram óbvios. Nessa altura, 
os homens decidiram esperar a luz do dia para 
escavar um túnel e tentar salvá-las.

Quando começaram a escavar, a loba atacou  
com grande ferocidade os caçadores, que se 
viram obrigados a disparar e matá-la. Final-
mente, quando conseguiram entrar no covil, 
encontraram duas criaturas mortas de medo. 
Tratava-se de duas meninas, uma de ano e 
meio e outra de oito. Grunhiam quando alguém 
se aproximava e caminhavam com as mãos  
apoiadas no chão. Utilizavam apenas a língua  
para beber e comiam carne crua. Provavelmente,  
teriam sido repudiadas pelos pais em alguma das  
tribos vizinhas, que praticavam o infanticídio 
seletivo feminino ou abandonavam as meni-
nas à sua sorte na selva, e tinham conseguido 
sobreviver graças aos lobos. Singh deu-lhes os 
nomes de Amala e Kamala, e levou-as para o 
orfanato de Medinapur.

Amala, a mais nova, morreu passado um ano;  
Kamala viveu encerrada no orfanato até à sua 
morte em 1929, aos 17 anos. Terá aparente-
mente aprendido algumas palavras, incluindo 
os nomes de outras crianças e as cores, mas, 
para além disso, era difícil comunicar com ela. 
Apenas aceitava os alimentos quando eram 
servidos no seu próprio prato e nunca noutro. 

Estudos mais recentes questionaram a vera-
cidade da história contada por Singh, por sus-
peitar que se tratava de uma fraude concebida  
por ele com o objetivo de angariar dinheiro 
para o orfanato. A maior parte dos especialistas  

acredita que Amala e Kamala foram meninas 
que nasceram com algum tipo de autismo e 
deficiências congénitas, e que Singh, único 
narrador do momento da descoberta, inven-
tou a história de que tinham sido criadas pelos 
lobos.

UM CASO CONTEMPORÂNEO
As histórias de meninos selvagens não per-

tencem apenas ao passado. Alguns continuam 
a viver entre nós, como é o caso de Marcos 
Rodriguez Pantoja, nascido em Añora (Cór-
dova, Espanha) em 1946. A incrível aventura  

Um adolescente 
do deserto sírio  
aprendeu a viver 
como as gazelas
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de Marcos começou quando o pai e a madrasta, 
que viviam com ele, o venderam a um pastor  
de cabras da serra Morena, em 1954. Tinha sete  
anos e era vítima de maus tratos. Quando o pas-
tor morreu, Marcos decidiu ficar na serra. No 
fim de contas, a vida entre os seres humanos  
deixara-lhe uma recordação negativa. Um dia 
em que Marcos tinha muita fome e frio, decidiu  
entrar num covil de lobos onde havia várias crias.  
Adormeceu no local até surgirem os progeni-
tores, que regressavam da caça. No princípio, 
rosnaram-lhe e ele deitou as mãos ao pescoço 
para se proteger de um ataque mortal.

Todavia, algo aconteceu nesse instante que 
mudaria tudo para sempre. Os ameaçadores 
rosnidos transformaram-se em lambidelas. Até  
lhe deram com a própria boca um pedaço de 
carne acabada de caçar, como faziam com as  
crias. A partir desse momento, tornou-se mais 
um membro da alcateia. Aprendeu a caçar com  
eles e a imitar os ruídos dos animais da floresta.  
Vestia-se com as peles das presas. Um dia, em 
1965, depois de onze anos a viver assim, um 
caçador viu-o a correr pelo mato e avisou a 
Guarda Civil. Demoraram a encontrá-lo, mas, 
por fim, descobriram-no e levaram-no para a 

localidade de Fuencaliente, onde o pai ainda 
vivia. Depois, foi transferido para um convento,  
mas a adaptação foi difícil, pois não suportava 
os alimentos cozinhados. 

Pouco a pouco, aprendeu a falar e acabou por  
conseguir integrar-se na sociedade. É fácil con-
versar com ele. Marcos é um ser sensível e ino-
cente, que odeia multidões. Atualmente, cuida 
de um solar na Galiza, onde encontrou final-
mente a paz. De vez em quando, dá palestras  
em escolas para que os alunos aprendam a 
gostar dos lobos, já que foram estes que lhe 
salvaram a vida.

GAZELAS E CÃES
Outro caso do qual, infelizmente, dispomos de  

poucos dados produziu-se no Médio Oriente, 
no final dos anos 50. Um adolescente foi encon-
trado a viver no meio de gazelas, no deserto  
da Síria. Dotado de uma poderosa musculatura,  
conseguia correr a grande velocidade. Alimen-
tava-se de erva, como se realmente fosse um 
antílope, embora talvez também comesse fru-
tos ou caçasse para complementar a dieta.

Pensa-se que terá sido capturado por polícias 
que o seguiram pelo deserto, a acelerar num  
todo-o-terreno, pois não conseguiam acompa-
nhá-lo a correr. Posteriormente, foi colocado 
num orfanato durante algum tempo, mas fugiu  
e não se voltou a ter notícias dele. Nunca se soube  
como chegara a viver no meio das gazelas.

Quando desabou a cortina de ferro e o comu-
nismo chegou ao fim, as ruas de Moscovo, São  
Petersburgo e outras cidades russas tornaram-
-se o lar de milhares de pessoas e cães. Estes em 
breve se tornaram selvagens e formaram mati-
lhas que se deslocavam livremente pelas arté-
rias urbanas. Em 1996, um menino de quatro  
anos, Ivan Mishukov, natural de Reutov, nos 
subúrbios da capital, cansado dos maus tratos  
e da falta de atenção da mãe, demasiado ocu-
pada com o namorado alcoólico, decidiu ir viver  
para a rua, pois era melhor do que suportar a 
situação em casa. 

A estratégia de Ivan funcionou. Dedicava-se  
a pedir comida aos transeuntes e, depois, par-
tilhava os alimentos com os bandos de cães 
selvagens que viviam na zona. Conseguiu, 
assim, tornar-se o líder da matilha e dormia, 
durante a noite, sob a proteção dos seus novos  
amigos. Já não tinha de se preocupar com o 
perigo de morrer congelado, nem de se defen-
der dos ladrões, pois tinha um exército disposto  
a dar a vida por ele. Encontrou nos canídeos o  
afeto e a segurança que a mãe não lhe dera. 

Ivan viveu durante dois anos com os seus 
fiéis amigos. Quando a polícia soube do caso, 
em 1998, os agentes tentaram por várias vezes  
retirá-lo da rua, mas revelou-se impossível, 
pois os cães defendiam-no. Finalmente, con-
seguiram separá-lo da matilha ao atrair os ani-
mais à porta de um restaurante, onde tinham  
deixado comida. Ivan passou algum tempo no  

Mistério. O jovem encontrado a viver com 
gazelas fugiu. Nunca mais se soube dele.
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aproximaram dele com vários tipos de frutos.  
A partir desse momento, começou a segui-los  
e foi aceite sem reservas. Passado pouco tempo,  
já imitava os seus gestos e vocalizações. Por 
fim, John seria salvo, se é que se pode dizer 
assim, por um grupo de habitantes de uma 
aldeia vizinha. Estes relatam que os macacos 
lhes atiravam pedras para defender a criança. 
Ninguém quis ficar com o menino, que acabou 
por ser acolhido num orfanato de Campala, a 
capital, onde conseguiu aprender, com muita 

albergue para crianças de Reutov e, depois, 
começou a ir à escola, onde se adaptou com 
facilidade. Não foi complicado: quando fugira 
de casa, já sabia falar, uma vantagem que não se  
verifica no caso de outros meninos selvagens. 
Pouco depois, foi viver com uma família de 
adoção, cuja identidade não foi revelada.

PÁSSAROS E CÃES
Foi também na Rússia que ocorreram os casos  

mais recentes e impressionantes deste fenó-
meno, como o do “menino-pássaro”, Vanya, de 
sete anos, que vivia com a mãe, Svetlana, de 31,  
dois papagaios e outras aves num apartamento  
em Volgogrado. Ela quase não lhe falava, pelo 
que a criança não pronunciava uma única pala-
vra e aprendeu a reproduzir os sons dos animais  
com os quais convivia. Exprimia o que sentia 
agitando os braços, como fazem as aves com 
as asas. Em 2008, a mãe foi chamada aos ser-
viços sociais e Vanya foi enviado para uma ins-
tituição que se encarregou da sua reabilitação.

Em 2009, tornou-se conhecida a história de 
Natasha Mikhailova, uma menina siberiana que  
foi rejeitada pelos pais, pouco depois de nas-
cer, e obrigada a viver com cães num terraço. 
Durante dois anos, os progenitores não lhe 
falaram nem lhe deram de comer, e não teve 
contacto com outros seres humanos nem com 
o mundo exterior. Então, Natasha deixou de 
falar e começou a ladrar, a beber com a língua e 
a caminhar a quatro. Encontrou o carinho e os  
conhecimentos que os pais lhe tinham negado 
junto dos cães. Atualmente, vive num centro 
de reabilitação social.

PRIMOS DIREITOS
Pelo seu elevado grau de sociabilidade, os 

canídeos (lobos e cães) parecem ser os ani-
mais mais propensos a adotar-nos, mas os 
primatas não lhes ficam atrás em termos de 
proporcionar cuidados. A nossa proximidade e 
as semelhanças com esses animais, a sua capa-
cidade de empatia e, também, o elevado nível 
de socialização tornam-nos bons candidatos a  
acolher meninos selvagens. Em 1996, foi 
encontrado no norte da Nigéria um rapazinho  
chamado Belo, que apareceu junto uma família  
de chimpanzés que o tinham cuidado e pro-
tegido dos perigos da selva. Tratava-se de 
um menino que nascera com um problema 
mental e que fora abandonado pelos pais aos 
seis meses, uma prática habitual na região. O 
menino-chimpanzé andava com as mãos e os  
pés e sabia imitar os sons dos símios para 
comunicar. Belo saltava e dava palmadas como  

um macaco. Morreu em 2005, no orfanato que 
o acolhera, na cidade nigeriana de Kano.

Outro caso protagonizado por primatas é o 
de John Ssebunya, que tinha seis anos quando 
foi encontrado em Kabonge (Uganda), em 1991,  
após ser criado por cercopitecos verdes (Chloro
cebus pygerythrus), durante três anos, na selva.  
Aparentemente, John fugira da guerra e do pai,  
um guerrilheiro rebelde que assassinara a mãe.  
John contaria depois que tinham sido os maca-
cos, ao vê-lo vulnerável e a chorar, que se 

John viveu três 
anos na selva, 
alimentado  

por cercopitecos
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Vítima da guerra. John Ssebunya  
foi encontrado em 1991, no Uganda.  
Foi criado por cercopitecos até aos seis  
anos, depois de fugir do pai, guerrilheiro.

dificuldade, o ugandês e o inglês. Quando 
pronunciou as primeiras palavras, a qualidade  
da sua voz delicada surpreendeu tanto que foi  
contratado por um grupo musical. Atualmente,  
é membro de um coro que realiza digressões 
mundiais a favor das crianças africanas.

RAPARIGA SEM NOME
O de Marina Chapman, a rapariga sem nome,  

é outro desses casos milagrosos em que os 
símios salvam vidas humanas. Marina, que nas-

ceu por volta de 1950 na Colômbia, foi raptada 
na infância. Segundo relata nas suas memórias,  
publicadas em 2013, não sabe exatamente que 
idade tem, mas calcula que deve andar pelos 
65 ou 66; ignora o seu nome e apelido de nas-
cimento, e não sabe onde está a sua família de 
origem. Recorda que foi sequestrada, mais ou  
menos aos quatro anos, quando brincava no 
jardim, algures na Colômbia. Um homem apa-
nhou-a e fê-la subir à força para um camião, 
onde havia mais crianças. Nessa altura, era 

habitual serem raptadas nas aldeias para ser 
vendidas, escravizadas ou obrigadas a juntar-se  
à guerrilha. Depois, foi abandonada no meio 
da selva. Marina apenas conserva na memória 
a visão das pernas dos seus raptores a correr, 
enquanto ela lhes suplicava que não a deixas-
sem ali sozinha.

Ao ver-se sem ninguém, começou a seguir 
um grupo de macacos-capuchinhos, primatas 
muito inteligentes e sociáveis, embora des-
confiados perante a presença humana. Para  
sobreviver, Marina decidiu imitá-los, e apren-
deu assim os seus truques para obter alimentos.  
Pouco a pouco, foi acolhida pelo bando. Leva-
vam-na até às fontes de água para poder saciar 
a sede, e era também catada por eles, sinal de 
aceitação em muitas espécies de primatas. 
Vivia com eles e dormiam juntos em cavidades  
nas árvores. Após um período incerto de quatro  
ou cinco anos, foi encontrada por dois caçado-
res, que a venderam a um bordel de Bogotá. 
Foi finalmente resgatada por uma família que 
a empregou em sua casa.

Posteriormente, a senhora propôs-lhe que 
fosse com ela para Inglaterra para trabalhar 
como ama das filhas. Marina aceitou e partiu  
com eles para Bradford, no Yorkshire. Ali, 
conheceu o médico John Chapman, com quem  
casou e teve filhos e, depois, netos. Atualmente,  
continua a viver em Bradford. Foi a filha, Jessica,  
que a convenceu a relatar a sua história e que  
se encarregou de escrevê-la, sob o título A Rapa
riga Sem Nome. Foi sujeita a exames médicos  
e ao teste do polígrafo para saber se falava 
verdade. Embora houvesse algumas inconsis-
tências, passou todas as provas com êxito.

CONTINUA A ACONTECER
O caso mais recente ocorreu em 2015, na 

Malásia, cujas autoridades anunciaram que 
tinham capturado um “menino-orangotango”, 
do qual não se sabe a origem ou a identidade: 
apenas que tem entre quatro e sete anos e que 
o Exército o procurava depois de os habitan-
tes da zona terem informado a polícia do seu  
desaparecimento. Há anos que a criança vivia 
com os orangotangos, a trepar pelas árvores, 
a comunicar e a alimentar-se como se fosse um  
deles. Os soldados encarregados da missão 
tiveram de sedar três símios com dardos tran-
quilizantes, para poder apanhá-lo e levá-lo 
para a povoação mais próxima. Não sabe falar, 
mas, depois de ter sido examinado por várias 
vezes no hospital, os médicos estão surpreen-
didos com o seu ótimo estado de saúde.

Os meninos selvagens causam tanto tristeza  
como admiração. Encarnam o nosso desejo de  
fugir de uma sociedade asfixiante e simbolizam 
a liberdade e a esperança. Fazem-nos refletir 
sobre a natureza do ser humano e admirar  
a bondade dos animais com as suas crias.

P.H.
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História

Trunfos  
SECRETOS

As super-armas de Hitler

Raios da morte, geradores de vórtices,  
discos voadores, canhões sónicos... Diz-se que  

os nazis testaram armas mortíferas muito avançadas, 
mas nunca foi possível demonstrá-lo.
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A ogiva contém  
um líquido inflamável sem 

comburente e duas espoletas 
explosivas sequenciadas.

O primeiro detonador 
dispersa o líquido  
em redor do alvo,  

na forma de aerossol.

O aerossol expande-se 
e junta-se ao oxigénio 
do ar até alcançar uma 

concentração específica.

O segundo detonador 
incendeia a mistura  

e produz uma explosão 
devastadora.

Bomba de ar-combustível
Trata-se de um dos presumíveis  
engenhos criados pelos nazis:  
um projétil termobárico,  
ou de ar-combustível,  
disparado de forma  
convencional.

N um dia de junho de 1936, Rachele 
Guidi, mulher do ditador italiano 
Benito Mussolini,  informou o 
marido da sua intenção de se deslo-

car de carro até Ostia, a praia mais próxima de  
Roma. O Duce, complacente e com um ar enig-
mático, respondeu-lhe que, se fosse pela via 
rápida entre as três e as três e meia da tarde, 
talvez fosse testemunha de um acontecimento  
excecional, mas nada mais acrescentou.

À hora anunciada, o veículo de Rachele e todos  
os que circulavam pela estrada ficaram imobili-
zados, sem razão aparente, e ninguém conse-
guia fazer arrancar o motor. Contudo, às 15h35, 
os motores voltaram a funcionar tão miste-
riosamente como tinham deixado de fazê-lo. 
Nessa noite, quando a mulher comentou o 
sucedido, o Duce respondeu com um grande 
sorriso: “Marconi concebeu um aparelho que 
impede que os motores de explosão funcio-
nem.” O inventor morreria um ano depois, a 20  
de julho de 1937, e o papa Pio XI, ao ter conhe-
cimento do engenho, afirmou que era “fruto 
do demónio”.

FENÓMENOS ESTRANHOS
Curiosamente, após a Segunda Guerra Mun-

dial, os rumores sobre a existência de uma arma 
semelhante, denominada Motorstoppmittel  
(“aparelho para deter um motor”, em alemão),  
cresceram, mas as buscas não deram resultado.  
Por fim, em 1999, o investigador alemão Frie-
drich Georg encontrou um dossier intitulado 
Uma Avaliação das Capacidades Alemãs em 1945,  
elaborado, em finais de 1944, pelos analistas dos  
serviços de informação do Exército norte-ame-
ricano, o que abriria a porta a um caudal de  
documentação nazi e a numerosas compilações  
de acontecimentos sem explicação aparente, 
posteriormente relacionados com o desenvol-
vimento de armas experimentais.

Entre esses textos, havia um relatório sobre 

SUPER86

um facto ocorrido a 24 de janeiro de 1945, perto  
de Frankfurt, quando dois aviões norte-ame-
ricanos de reconhecimento F-5 Lightning cum-
priam uma missão fotográfica a 6600 metros de 
altitude. Depois de passarem duas vezes, sem  
incidentes, nos setores indicados, iniciaram 
outra volta. De repente, os instrumentos de um  
dos aviões, o que voava sobre a zona norte da 
cidade, pilotado pelo tenente Hitt, pareceram 
enlouquecer: o motor esquerdo começou a 
falhar e a bússola não parava. Hitt tentou resol-
ver a situação alterando a pressão do combus-

tível, mas não funcionou. Enquanto procurava 
não perder altura, houve uma falha no outro 
motor. Os problemas persistiram durante 
dez minutos, até que, subitamente, tudo  
voltou ao normal. Hitt juntou-se ao compa-
nheiro, que sobrevoara o sul de Frankfurt sem 
problema, e regressaram à base. O relatório 
posterior, elaborado após a perícia mecânica 
não ter detetado qualquer anomalia, referia a 
possibilidade de os alemães terem usado um 
raio magnético. O caso foi classificado como 
secreto.

A Alemanha 
levou a sério 
as hipóteses  

de Tesla

Remoinhos mortíferos 
Simulação do Windkanone,  
desenvolvido nos anos 40.
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Não seria o único episódio estranho a ocorrer  
na zona, que alojava, desde antes da guerra, 
misteriosos transmissores erguidos em pon-
tos-chaves do território do Reich. Uma das ins-
talações mais importantes elevava-se no cimo  
do Blocksberg, na serra de Harz. Era ali que fora  
instalada, em 1935, a primeira antena de televi-
são do mundo; posteriormente, foi erguida uma  
torre rodeada de postes com remates em forma  
de pera. Conta-se que, durante os anos que 
antecederam o conflito, os carros que se aproxi-
mavam sofriam repentinas paragens de motor.  
Vinda das instalações, uma sentinela aproxi-
mava-se do surpreendido condutor para o avisar  
de que era inútil tentar arrancar. Passado um 
momento, depois de fazer um telefonema, 
o guarda voltava para informar que já podia 
ligar o motor e seguir caminho. A zona foi ocu-
pada pelos soviéticos em 1945, e as instalações 
seriam posteriormente utilizadas como centro 
de espionagem eletrónica da extinta República  
Democrática Alemã (RDA).

No caso de ter existido o Motorstoppmittel, 
técnicos norte-americanos especularam que a 
forma mais prática de conseguir esses efeitos  
perturbadores teria sido utilizar transmissões de  

frequência eletromagnética próximas do ciclo 
de ignição do motor. Contudo, um relatório do 
laboratório anglo-americano de investigação 
de rádio concluía, em 1945, que não se tinham 
encontrado provas do uso de um sistema de 
supressão da ignição, embora a informação dis-
ponível sugerisse a existência de um engenho  
que operava a curta distância. 

Nos anos 80, soube-se que a companhia  
ELEMAG e outros centros de investigação 
tinham feito ensaios nesse sentido, entre 1943  
e 1944, e que o físico de origem judaica Heinz 
Schmellenmeier convencera o exército de que 
se podia construir, com recurso ao betatrão  
(um acelerador de partículas desenvolvido na 
Universidade do Illinois, em 1940), um acele-
rador de eletrões capaz de fazer despenhar 
aviões, ao fazer os motores de explosão deixa-
rem de funcionar. Todavia, não foram encon-
trados protótipos nem quaisquer indícios.

Segundo o engenheiro italiano Renato 
Vesco, que revelou a existência dos engenhos,  
foram realizados testes com um dispensador  
de gás inofensivo para as pessoas que podia fazer  
parar os motores quando estes o absorviam, 
pelo que era muito eficaz contra os aviões ini-

migos. No entanto, também não existem pro-
vas consistentes da sua existência.

Outro presumível invento dos cientistas nazis  
foi o disco voador, o Kugelblitz, assim como os 
chamados “raios da morte”. Nos anos 30, o 
cientista e inventor sérvio Nikola Tesla afirmou  
ter criado um protótipo com recurso à “tele-
força”, um projetor de feixes de partículas que  
concebera depois de estudar o gerador ele-
trostático de Van de Graaff, dispositivo capaz 
de gerar potenciais elétricos muito elevados. 
Segundo Tesla, a sua arma poderia ser utilizada 
contra tropas de infantaria e contra veículos 
de todo o tipo, incluindo aviões. Nunca o mos-
trou nem foi encontrado rasto do engenho,  
mas o “raio da morte” protagonizou histórias, 
filmes e banda desenhada de ficção científica.  
Contudo, na Alemanha nazi, parecem ter levado  
a sério as afirmações de Tesla e foram feitos 
estudos sobre a viabilidade de diversos inventos  
semelhantes. 

RAIOS X ANTIAÉREOS
Há provas de uma investigação sobre o 

desenvolvimento de uma arma antiaérea de  
feixes de raios X de três tipos diferentes, 
embora se restrinja a simples rascunhos mate-
máticos. Após pôr de parte dois modelos, 
o relatório optava pelo que dispunha de um 
grande ânodo (polo positivo) com capacidade 
para emitir uma dose de sete rads por segundo  
a uma distância de cinco quilómetros, se fosse 
dirigido contra o alvo durante trinta segundos. 
Considerou-se que essa dose causaria danos 
biológicos irreversíveis aos tripulantes de um 
avião. Obviamente, seria necessário menos 
tempo no caso de distâncias menores.

O relatório, assinado por um tal Dr. Schiebold,  
acrescentava que se tinha constatado, após os 
testes realizados, que as superfícies metálicas 
do avião refletiriam a radiação e aumentariam  
os danos biológicos, ao funcionar quase como 
uma espécie de forno de micro-ondas para os 
aviadores. Todavia, como referimos, era pre-
ciso manter a arma a disparar contra o alvo 
durante um tempo considerável para alcançar 
tais efeitos, os quais também não eram fatí-
dicos de imediato, embora pudessem causar 
esterilidade, cancro e outras doenças a longo 

Os gases saem  
sob pressão  
por uma conduta  
em espiral, criando  
uma turbulência 
concentrada e linear

Câmara  
de mistura para  

a combustão

Detonação

Combustível 
(explosivo líquido 

+ detonador)

Canhão de vento
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Os cientistas judeus aproveitaram 
para escapar às perseguições

Discos voadores
O fascínio pela suposta superioridade 

tecnológica do Terceiro Reich des-
lumbra os adeptos dos temas esotéricos. 
Os relatos de ficção estão cheios de naves 
espaciais e estranhos aviões circulares 
denominados Haunebu, Hauneburg ou 
Reichsflugscheiben (discos voadores), que se 
diz terem sido desenvolvidos e testados na 
Segunda Guerra Mundial. Os sistemas que 
acionariam esses engenhos vão de simples 
compressores horizontais de sustentação, 
propulsados por avançadas turbinas, a 
diversas variantes de sistemas antigravita-
cionais. Destas, destaca-se o chamado Sino 
(Die Glocke), nome de código de um pro-
jeto secreto revelado pelo escritor polaco 
de ficção científica Igor Witkowski, no ano 
2000, e cujos vestígios ainda permanece-
riam ocultos perto das minas de carvão de 
Ludwikowice Kłodzkie. Para funcionar, te-
ria necessidade de uma enorme quantidade 
de energia, pelo que teria sido construída 
uma central elétrica térmica anexa. Segun-
do outros autores, os engenhos e os seus 
criadores desapareceram com a ocupação 
soviética. Incluiriam o infame general Hans 
Kammler, das SS, principal responsável por 
todos os projetos de armas secretas desde 
1944; outro general das SS, Emil Mazuw, 
coordenador e responsável direto pelo pro-
jeto; e ainda outros dirigentes e cientistas 
nazis, como a matemática Elisabeth Adler e 
a medium Maria Orsic, que teriam suposta-
mente utilizado o Sino para fugir.

prazo. A sua utilidade militar era, por conse-
guinte, duvidosa. Contudo, as experiências de 
Schiebold despertaram o interesse de empre-
sas como a suíça Brown Boveri, a holandesa 
Philips e a alemã Siemens, as quais intuíram o 
potencial da produção de aparelhos clínicos 
de raios X.

Hoje, quando se tenta imaginar um “raio da 
morte”, pensa-se geralmente no laser, inven-
tado nos anos 60. Porém, em 1928, o físico judeu  
alemão Rudolf Ladenburg já conseguira obter, 
em laboratório, um primeiro indício do fenó-
meno. Ladenburg emigrou para os Estados 
Unidos após a chegada de Hitler ao poder, pelo  
que se supõe que a teoria caiu no esquecimento  
até depois da Segunda Guerra Mundial. No 
entanto, há documentação em microfilme 
sobre a existência de instalações de ensaio de 
laseres no conglomerado de indústrias quími-
cas I.G. Farben. Os testes foram realizados na 
fábrica BASF pelos engenheiros Meissner, Ike 

e Eringer. Existe um esquema detalhado do 
dispositivo, e diz-se que, nos testes feitos com 
ratos, os roedores brilhavam durante alguns 
segundos antes de se desintegrarem.

CANHÃO ELETROMAGNÉTICO
Durante o conflito, foram desenvolvidas na 

Alemanha máquinas de guerra muito pouco 
ortodoxas, como o canhão eletromagnético 
(de motor linear), no qual os projéteis são ace-
lerados com a aplicação de eletricidade a dois  
trilhos metálicos. Nos relatórios da Subcomissão  
Conjunta para Assuntos de Informação 
Aliada, descreve-se a arma, o seu funciona-
mento e as diversas munições desenvolvidas 
para os testes. Todas eram de tipo flechette 
(pequenos dardos de metal), estabilizadas 
em voo por asas, pois não rodavam como as 
munições riscadas. Eram projetadas por uma 
camisa (sabot, na gíria da artilharia), com dois 
munhões horizontais que se introduziam nas 

ranhuras do canhão e se desprendiam ao sair 
pela boca deste. Eram semelhantes aos atuais 
projéteis anticarro ou antitanque.

O canhão tinha forma de prisma retangular  
achatado e alojava no interior um orifício circular  
e outros dois de secção quadrada de cada lado,  
unidos horizontalmente por uma ranhura que 
servia para os munhões da camisa deslizarem. A 
ideia era que o projétil saísse a uma velocidade  
inicial de 6000 metros por segundo, três vezes 
maior do que a máxima alcançada por um 
canhão convencional, embora tivessem sur-
gido problemas de autoindução: o projétil, de 
ferro, ficava magnetizado ao deslocar-se den-
tro de um campo magnético. Isso criava uma 
resistência inesperada, o que foi resolvido ao 
fabricar o canhão de material não ferroso.

Entre os possíveis protótipos a desenvolver, 
havia uma peça antiaérea que podia disparar 
munições maiores e a maior altitude. Os peritos  
alemães estimaram que, para lançar um projétil 
de 500 gramas de explosivo, de calibre 40 milí-
metros, seria necessária uma velocidade inicial 
de saída de 2000 m/s. Teriam também sido  
feitos testes, dos quais se desconhece o resul-
tado, com um canhão antitanque de carril, e 
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através da documentação bucrática que tais 
tentativas produziram. A literatura e os rumo-
res a esse respeito são abundantes. Por exem-
plo, diz-se que testaram bombas de ar-combus-
tível, atualmente denominadas termobáricas  
de alto impulso ou bombas de fuel, assim como  
explosivos de ar-combustível, de calor e pressão,  
e mesmo bombas de vácuo. Outro campo, não 
diretamente bélico mas com utilidade militar, 
foi o dos supermetais. 

A mitologia fala de experiências com o tempo 
e de estranhos engenhos voadores que os pilo-
tos aliados afirmavam ter visto durante as suas  
missões. Na realidade, os especialistas veem 
nesse tipo de estudos a forma como muitos 
cientistas e físicos experimentais da época, na 
maioria judeus ou politicamente de esquerda, 
conseguiram salvar a vida: ao convencer as 
autoridades governamentais e militares de que 
eram essenciais para o esforço de guerra, con-
seguiram financiamento e meios para desen-
volver o seu trabalho e escapar das persegui-
ções. Seja como for, estas armas não conven-
cionais figuram entre os numerosos mistérios  
a acrescentar à longa lista dos do Terceiro Reich.

J.A.G.

estudou-se a possibilidade de fabricar um lan-
çador de mísseis V-1 que pudesse melhorar o 
desempenho das catapultas utilizadas com 
essas bombas voadoras.

No início dos anos 40, os cientistas alemães 
teriam (supõe-se) conseguido desenvolver uma  
arma acústica que podia matar uma pessoa ao  
destruí-la por dentro. Todos já sentimos no 
estômago as vibrações de um altifalante no 
máximo volume, e é sabido que as ondas de 
expansão provocadas pelas explosões podem 
causar graves lesões nos órgãos internos.

Com base nesses princípios, Richard Wallaus-
chek criou um canhão constituído por uma 
câmara de combustão de gás metano e dois  
grandes defletores parabólicos de quase três 
metros de diâmetro. Esses discos, propulsados  
pela expansão dos gases da combustão, vibra-
vam a cerca de 40 hertz e criavam ondas de 
infrassons que causavam enjoo e náuseas a 
300 m de distância, ao fazer vibrar os pequenos  
ossos do ouvido e fazer entrar em ressonância 
a perilinfa ou líquido coclear.

As ondas do canhão, que foi testado em labo-
ratório, podiam matar um homem a 50 m em  
menos de trinta segundos. No entanto, os pro-

tótipos fabricados eram demasiado pesados e 
volumosos. Além disso, os defletores eram 
muito vulneráveis e de curto alcance, pelo que 
não seriam muito úteis no campo de batalha.

GERADOR DE VÓRTICES
Falou-se igualmente dos geradores de vór-

tices criados por um inventor austríaco, Mario 
Zippermayr. O Windkanone (canhão de vento) 
produzia vórtices, ou remoinhos artificiais, 
através de explosões numa câmara de combus-
tão muito semelhante à do canhão acústico.  
Os ensaios com um protótipo de tamanho redu-
zido criaram correntes em vórtice que podiam  
partir troncos situados a mais de 180 m de dis-
tância, pelo que decidiram fabricar outro maior.  
Contudo, mostrou-se incapaz de causar remoi-
nhos que pudessem alcançar aviões a voar em 
média e alta altitude, pelo que as experiências 
cessaram. Os Aliados encontraram o Windka-
none abandonado no campo de tiro de Hillers-
leben, em abril de 1945.

Está fora do alcance deste texto descrever 
todas as armas concebidas pelos cientistas ale-
mães, sob a pressão das vicissitudes da guerra,  
e dos quais se conhece, hoje, apenas esboços  

Misterioso. Simulação do Sino,  
que nunca foi encontrado.
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Tecnologia

Ressuscitar 
as LENDAS

A arte de salvar um Bugatti

A empresa familiar britânica Gentry Restoration 
dedica-se a recuperar modelos míticos da Bugatti: 

compra-os em ruínas, repara-os, devolve-os  
ao que eram quando saíram da fábrica e depois 
vende-os a colecionadores de todo o mundo.
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A todo o gás. Stephen Gentry, filho do fundador da empresa, encarrega-se de experimentar 
os carros, uma vez restaurados. Aqui, vemo-lo ao volante de um Bugatti Type 51, modelo  
de 1931 que alcançava os 180 quilómetros por hora. A Bugatti é uma marca de automóveis de 
grande luxo fundada em 1909 pelo italiano Ettore Bugatti, em Molsheim (Alsácia, atual França).
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Bela peça. A oficina da empresa fica em Worminghall, perto de Oxford. Nesta foto,  
o fundador, Malcolm Gentry (à esquerda) e um dos seus mecânicos, alcunhado de Tank, 
trabalham num Bugatty Type 40, que se fabricou entre 1926 e 1930. Um destes modelos  

foi recentemente vendido num leilão por 400 mil euros, e nem são os mais caros.
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Artesanato. O restauro pode implicar o motor,  
o chassis, os pneus, etc. Para se documentar,  
Gentry comprou em 2003 os planos e desenhos 
originais dos engenheiros da Bugatti.

Estaleiro. Na oficina, repousam várias joias 
em diferentes estados de reparação. Em primeiro 
plano, vê-se um Type 57 azul, seguido por  
um Type 51 preto e outro Type 57, vermelho  
e coupé, modelo fabricado entre 1934 e 1939.
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O carro mais caro jamais vendido num leilão, em 2010, 
é o Bugatti Type 57 SC Atlantic: 30 milhões de euros

Bólides. O Type 35 foi o modelo de 
competição mais bem sucedido da Bugatti. 
Fabricado entre 1924 e 1931, participou  
em mais de mil corridas e sagrou-se  
campeão mundial em 1926, depois de  
obter a vitória em 351 grandes prémios

Raro. O Type 13 Brescia é um dos modelos mais 
procurados pelos colecionadores. Desenhado em 1914 
como carro de competição, a Primeira Guerra Mundial 
interrompeu o seu fabrico, que só foi retomado  
em 1920. Em 1926, saiu da fábrica o último exemplar.  
No total, produziram-se cerca de 2000 unidades.
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Aos ombros  
de GIGANTES

História

A evolução do engenho humano

Desde a pré-história até aos dias de hoje, a evolução humana  
foi acompanhada de um talento que permitiu alcançar grandes progressos. 

Na nossa última edição especial História (já nas bancas), recordamos  
as descobertas e os inventos mais importantes para a nossa vida quotidiana.
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Criatividade. O Homo sapiens tem capacidades 
mentais que lhe permitiram inventar, aprender  
e utilizar estruturas linguísticas complexas  
e estabelecer as bases de áreas do saber como  
a matemática, a música, a ciência e a tecnologia. 



A humanidade nunca soube 
tanto como o que sabemos hoje

SUPER96

zam a inteligência não só para sobreviver num 
mundo hostil mas também para viver mais  
e melhor. Em última análise, ela contém o peso 
histórico de todas as conquistas da inteligência 
e da sensibilidade dos seres humanos ao longo 
do tempo, transmitidas de pais para filhos, em 
todo o tipo de ambientes e civilizações.

Quando éramos apenas uns macacos inteli-
gentes, há mais de três milhões de anos, fomo-
-nos munindo de elementos que hoje chama-
ríamos “artificiais”, quer dizer, modificados  
com habilidade e inteligência, a partir de restos  
vegetais, animais ou minerais. Coincidiu essa 
especialização dos hominídeos de então com 
uma mudança brusca do clima, uma glaciação 
prolongada que caracteriza o período Quater-
nário e, em particular, o Plistocénico, ou seja, 
os últimos 2,6 milhões de anos.  

Sem dúvida, deve ter sido um progresso len-
tíssimo de descoberta e utilização de proces-
sos e mecanismos aplicáveis ao bem-estar quo-
tidiano. Por isso, não é fácil determinar em que 
momento o Homo habilis se tornou mais sábio 
e nós surgimos em pleno já no Plistocénico  
tardio, há pouco mais de 125 mil anos. 

Aqueles seres humanos de andar vertical e  
cada vez mais hábeis e sábios foram refinando a 
inteligência, o suficiente para criar ferramentas  
e utensílios cada vez mais elaborados, toda uma  
cultura instrumental que hoje classificamos e 
conhecemos bem. Pena é que saibamos tão 
pouco acerca da sua cultura intelectual e artís-
tica, que provavelmente também tiveram, sem 
dúvida tão rústica como as suas ferramentas. 

CULTURA GASTRONÓMICA E MUSICAL
Com a descoberta do fogo e, sobretudo, 

a capacidade de conseguir produzi-lo e con-
servá-lo, veio a transformação dos alimentos  
e, sem a menor dúvida, o aparecimento de uma  
incipiente cultura gastronómica. Deverá ter 
surgido pela mesma altura uma cultura musical,  
com as primeiras danças e percussão rítmica. 
Durante as grandes glaciações do último meio 
milhão de anos, a permanência forçada dos 
seres humanos que, geração após geração, 
viveram durante uma boa parte do ano em 
grutas e abrigos, talvez tenha impulsionado o 
raciocínio e aguçado a criatividade dos nean-
dertais, primeiro, e, mais tarde, dos “cro-mag-
nons”, ou seja, nós próprios. 

As duas espécies conviveram, seguramente, 
durante muitos milénios sem se terem mistu-
rado muito, mas os neandertais desapareceram  
há 30 mil anos. Não conseguiram criar os inven-
tos necessários à sua adaptação? Pecaram por  
excesso de arrogância intelectual ou puramente  
física? Nós, os homens duplamente sábios, 
como gostamos de nos apelidar, fomos, se 
calhar, mais prudentes e não deixámos de 

obter mais e melhores armas, instrumentos 
ou utensílios domésticos. 

Criámos uma arte pictórica emergente e 
muito mais elaborada nos finais da última 
glaciação, implicando o uso de líquidos com 
corantes e pincéis primitivos. Devemos ter 
tido tambores com peles esticadas e, quem 
sabe, instrumentos de corda com tripas retor-
cidas, além de taças e pratos de barro cozido, 
fatos cosidos com agulhas de osso e fios obti-
dos a partir de nervos de animais, adornos 
de pedra polida, cozinhas rudimentares…  
Em suma, criámos uma cultura instrumental 
de utilidade doméstica mas também artística 
para adorno e recreio, talvez com contornos 

A última edição da SUPER História é 
dedicada aos inventos que mudaram  
o mundo, testemunhos do que a 
mente humana conseguiu criar com 

a única finalidade de tornar a vida mais longa e 
melhor. São inventos de todo o tipo, que foram  
transformando a humanidade naquilo que é 
hoje. Moldaram o Homo sapiens, que há uns 
milénios era apenas um macaco inteligente que  
andava sobre duas patas, de modo a poder com-
por uma sinfonia, viajar até ao outro lado do  
mundo, transplantar órgãos ou ir à Lua e voltar.

Quem foram as mentes geniais que inven-
taram os objetos que nos rodeiam? É provável 
que alguma vez se tenha perguntado qual o 
processo envolvido na invenção dos aviões, dos  
relógios, dos carros, dos secadores de cabelo, 
da rádio, da televisão, da internet, das vacinas, 
dos foguetes espaciais, dos elevadores, do 
fogão de indução, do forno de micro-ondas, 
da luz elétrica, dos termómetros, dos óculos… 
Quem foram as mentes prodigiosamente enge-
nhosas que inventaram as ferramentas, os  
instrumentos de medição, os utensílios, as 
armas, os motores e máquinas de todo o tipo? 
Sem falar da simples roda, do arado, da pólvora  
ou do calendário, dos ecrãs planos das televi-
sões, dos satélites artificiais, dos aparelhos de  
imagiologia dos hospitais, do cinema a três 
dimensões.

A ACUMULAÇÃO DO SABER
Algumas destas descobertas deveram-se,  

de facto, a mentes isoladas brilhantes, mas  
muitas outras foram fruto da colaboração 
espontânea de grupos de pessoas engenhosas 
ou com uma urgente necessidade de criação, 
ou de ambas. O indubitável é que as gerações 
seguintes se aproveitaram das iniciativas do  
passado. Não só utilizámos o que outros criaram  
antes de nós, mas também baseámos novos 
inventos nesses alicerces antigos, legando 
novas descobertas às gerações futuras. Foi um  
movimento imparável, por vezes com altos e 
baixos e alguns retrocessos, mas que, ao longo  
do tempo, não parou; pelo contrário, acelerou 
cada vez mais. 

No seu conjunto, a humanidade nunca 
soube tanto como sabe hoje. Quanto mais 
sabemos, mais aplicações encontramos para 
os novos conhecimentos. A acumulação de 
saberes, tanto teóricos como aplicados a qual-
quer fim, tem muito a ver com a cultura, um  
conceito frequentemente considerado elitista, 
mas também difícil e complicado. Esquecemo-
-nos de que, na sua essência, é ela que explica 
todo o processo de aplicação do conheci-
mento humano adquirido ao longo da história. 

A cultura não é mais do que a pegada que os 
seres humanos deixam atrás de si quando utili-



Interessante 97

religiosos. Tudo isto apesar do clima extrema-
mente frio, ou talvez precisamente por isso.  
É óbvio que a inteligência humana não tem limi-
tes, nem hoje nem há uns milénios, mas neces-
sita de incentivos que estimulem a imaginação  
e evitem a mediocridade.

CULTURA IMENSA E CRESCENTE
As condições de vida mudaram subitamente 

há pouco mais de onze mil anos, quando um 
brusco e intenso aquecimento deu lugar ao 
nascimento da época atual, o Holocénico. As 
temperaturas subiram rapidamente, quase um 
grau em cada século. Em poucas gerações, os 
seres humanos começaram a poder abando-

nar as grutas para criarem povoados com fins 
defensivos e produtivos. 

Com eles, vieram a criação de gado, a agricul-
tura, a metalurgia, a matemática, a astronomia,  
a engenharia básica da água, com noras e moi-
nhos, as alfaias agrícolas e tantas outras coisas  
que, em apenas alguns milénios, fizeram dos 
habitantes das grutas homens tão sábios e 
habilidosos que conseguiram, por exemplo, 
projetar os “jardins suspensos” da Babilónia 
há quase 3000 anos. 

A humanidade começou, assim, a acumular 
uma imensa e crescente cultura que já não era  
meramente instrumental, mas sim cada vez 
mais intelectual e artística. À primeira, instru-

mental, chamamos atualmente “tecnologia”;  
à cultura do intelecto, mais teórica e, inclusi-
vamente, mais abstrata, chamamos “ciência”.   
Portanto, a cultura não é algo transcendente, 
difícil e elitista, mas sim o conjunto formado 
por todas as tecnologias, artes e ciências, a acu-
mulação de todos os saberes, descobertas e  
invenções que pertencem ao conjunto da espé-
cie humana, desde os tempos mais remotos. 

INVENÇÕES REVOLUCIONÁRIAS
Voltemos à autoria de todas essas novida-

des históricas, das criações que hoje mais nos 
chamam a atenção. É certo que sempre houve 
mentes geniais que se distinguiram das res-
tantes pelas suas ideias e pela sua capacidade 
reflexiva ou inventiva, mas nem sempre nos 
chegaram rastos desses indivíduos, no passado  
remoto. Temos, contudo, memória dos achados  
mais notáveis, dos inventores mais criativos 
e imaginativos dos tempos recentes. Todos 
possuíam, antes como agora, a força de duas 
premissas poderosas: a curiosidade carac-
terística da espécie humana e a necessidade 
de sobreviver e, por isso, de viver da melhor 
maneira possível. Todos esses seres humanos 
engenhosos nos continuam a surpreender por 
terem estado à frente daquilo que se sabia e 
se fazia no tempo em que viveram. 

São milhares os exemplos, mas talvez um 
dos mais curiosos seja a “carabina de repeti-
ção” criada por Oliver Winchester em 1866: 
nunca poderia ter sido inventada se os chineses  
não tivessem utilizado a pólvora, dez mil anos  
antes, e sem a invenção do mecanismo de explo-
são interno do arcabuz, em finais do século 
XIV. Por sua vez, sem o mítico Winchester, o  
russo Mikhail Kalashnikov não poderia ter 
inventado, umas décadas mais tarde, a tam-
bém famosa metralhadora AK-47.

Recuando ao Renascimento, poderíamos 
destacar, de forma merecida, as invenções de 
Leonardo da Vinci, muitas das quais tão insó-
litas como engenhosas. Uma delas, o meca-
nismo de rodas dentadas de dois tamanhos dis-
tintos, foi o precursor das caixas de transmis-
são dos carros atuais. O génio florentino nunca  
poderia ter inventado esse mecanismo sem 
as primeiras rodas dentadas dos gregos, quer 
tenham sido Arquimedes ou Hiparco a criá-las, 
quase vinte séculos antes, e assim sucessiva-
mente. 

O mesmo acontece com praticamente todos  
os inventos que, desde os cro-magnons, há 
muitos milhares de anos, até aos dias de hoje, 
nos permitem dispor de tudo aquilo que nos 
rodeia. Por isso, parece mais oportuna do que 
nunca a célebre frase de Newton, no início do 
século XVIII, recordando uma máxima atribuída  
a Bernardo de Chartres, no século XII: “Se con-

Aguçar o engenho. A capacidade inventiva 
dos nossos antepassados (na ilustração,  
um homem do Neolítico talha uma “vénus”) 
ajudou-os a sobreviver aos rigores do clima.
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A máquina a vapor revolucionou 
a indústria e os transportes

seguimos ver mais adiante, é porque caminha-
mos sobre os ombros de gigantes.” 

PROCESSO ECONÓMICO COMPLEXO
Tudo isto, sendo muito, pode parecer pouco 

quando comparado com o que estava para 
vir com a chegada do século XX. Já desde o 
século XIX que os países mais desenvolvidos 
progrediam mais rapidamente do que nunca, 
graças, em primeiro lugar, à revolução agrícola  
do século anterior e, depois, à revolução 
industrial, nascida em Inglaterra e difundida, 
a pouco e pouco, para todo o restante mundo 
mais próspero. 

Foram processos de avanço mundial que 
nunca teriam sido possíveis sem um dos inven-
tos mais geniais da história: a máquina a vapor 
de James Watt. A agricultura, a produção  
industrial e o transporte coletivo, seguro e regu-
lar, foram melhorados de forma inimaginável,  
graças às máquinas cada vez mais eficientes e 
versáteis que, no mar, substituíam com sucesso  
as velas e que, em terra, teciam uma complexa 
rede de caminhos de ferro para levar pessoas 
e mercadorias a quase toda a parte. Depois, 
chegariam novos carros sem animais de tiro, 
que substituíram as carroças e diligências, gra-
ças a uns ruidosos mas eficazes cavalos mecâ-
nicos contidos em novos motores. 

Foram tão bem acolhidos os resultados 
daquela revolução industrial que se atri-
buiu, em 1899, ao comissário do Gabinete de 

Patentes dos Estados Unidos, Charles Duell, 
a seguinte frase lapidar: “Tudo o que podia 
ser inventado já se inventou.” Houve quem, 
no início do século XIX, tenha solicitado ao 
Congresso que encerrasse o dito Gabinete de 
Patentes, por não fazer sentido, dado que já 
não havia mais nada para criar. Nesses anos, um  
bispo protestante do estado do Iowa declarou:  
“O homem já inventou tudo o que tinha de 
inventar. Isso significa que o mundo está a 
acabar.”  

O mundo dos inventos ultrapassa qual-
quer outro nas suas declarações proféticas. 
Os irmãos Lumière, por exemplo, pioneiros 
do cinema, declararam em 1901 que “o cine-
matógrafo é apenas uma curiosidade; como 
invenção, não tem qualquer futuro”. Agiram 
em conformidade e, por isso, perderam, sem 
dúvida, a possibilidade de entrar no negócio 
suculento em que o cinema iria converter-se 
apenas alguns anos depois. 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Hoje em dia, é difícil falar de inventores 

isolados, génios mal compreendidos que, por 
vezes, nem sequer estão conscientes das suas 
conquistas. No entanto, há eventos como o 
famoso Salão de Genebra. Quem se atreve a 
expor ali as suas ideias tem grandes dificul-
dades para encontrar uma saída para elas, 
num mundo saturado de todo o tipo de uten-
sílios nem sempre imprescindíveis, mas bem 

vendidos, graças à eficaz “mercadotecnia” 
moderna. 

Num mundo com mais de 7300 milhões de 
habitantes, a maior parte das coisas novas de 
que temos notícia ou que utilizamos acabam 
por ser o resultado de um processo económico 
complexo simbolizado por três letras mágicas: 
 I, D e I. I de investigação, a ciência básica que,  
à partida, apenas pretende saber mais. D de 
desenvolvimento (tecnológico), a aplicação 
dessa ciência fundamental a uma finalidade 
concreta. I de inovação, que é a colocação no 
mercado destes desenvolvimentos tecnológi-
cos, com o objetivo de criar um novo nicho de 
consumo. 

Por isso, os inventos mais geniais fazem-se 
hoje em grupo, muitas vezes no seio de gran-
des empresas que alimentam os três termos 
da equação e que alguns sacralizaram, espe-
cialmente na economia do mundo capitalista: 
I+D+I = P+B. Quer dizer, somando ciência, tec-
nologia e inovação, alcançaremos o progresso 
e o bem-estar da humanidade. Partindo do 
princípio de que isso seja possível, claro: se 
a equação estiver certa, soa mais a utopia do 
que a outra coisa qualquer, mas não podemos,  
por isso, deixar de pensar naqueles que nos 
antecederam, naquelas mentes geniais, conhe-
cidas ou anónimas, que tornaram possível  
tudo o que hoje fazemos e tudo aquilo que no 
futuro outros farão e continuarão a surpreen-
der-nos. 

É por essa razão que lembramos esses gigan-
tes sobre cujos ombros caminhamos, para  
conseguirmos ir sempre mais além e, talvez, 
sermos mais felizes, ou talvez não.

M.T.

Invento inútil. O biólogo e industrial  
francês Auguste Lumière inventou,  
com o seu irmão Louis, o cinematógrafo, 
patenteado em 1895, mas nenhum deles  
se apercebeu do seu potencial comercial.
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e receba em sua casa ou descarregue a versão digital
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Outubro 2016 Agosto 2016 Julho 2016
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