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MUNDO DE CIÊNCIA
Ciência pura e desinteressada. Por certo, o primeiro
qualificativo, empregado com maior ênfase pelos pioneiros
do século 19, sucumbiu frente a inumeráveis argumentos
históricos e sociológicos (afinal, o binômio ciência-cientista
sempre oscilou ao sabor da política e economia).
Dúvida: o segundo adjetivo ainda vale? A julgar pelas
premiações deste ano, sim. E parece valer muito:
mercados mundiais de milhões, bilhões de dólares.
Tudo indica, portanto, que a ciência básica (ou seja,
a prática científica desinteressada e com o único objetivo
de questionar a natureza e dela obter respostas) ainda
é o meio mais eficaz para se chegar a resultados que acabam
sendo a base do funcionamento da tecnologia que molda
nosso cotidiano. Exemplos: internet, celulares, CDs, DVDs,
MP3, jogos eletrônicos, tomografia, ressonância, microondas,
novos medicamentos... Os defensores desse argumento
gostam de citar o caso do laser, que nunca teria sido
descoberto caso se buscasse uma cura para a catarata.
Este ano, a Real Academia Sueca de Ciências (RASC)
premiou um estudo sobre as propriedades de um ‘sanduíche’
finíssimo de dois metais. Os resultados viraram iPods,
computadores com gigas de memória etc. Na química,
foi a vez de reações que ocorrem na superfície dos sólidos.
Hoje, elas são primordiais na produção de combustíveis,
plásticos, borrachas, tintas etc. Em economia, ganhou
um modelo teórico (ciência básica, em essência) que foi
protagonista em alguns dos leilões mais lucrativos da história.
O Instituto Karolinska decidiu premiar cientistas que
fizeram a si mesmos uma pergunta aparentemente simples:
o que ocorreria com fragmentos de DNA injetados em células
de mamíferos. Resultado: camundongos com alterações
genéticas planejadas, hoje fartamente usados
em laboratórios e na indústria farmacêutica.
Surpresa da vez: a Academia Sueca [de Literatura]
parece ter vencido o próprio preconceito que, por anos,
evitou o reconhecimento da obra de Doris Lessing, escritora
que deu voz às mulheres em uma época em que era pouco
o interesse pelas questões femininas. Na categoria Paz,
o Comitê Norueguês do Nobel estabeleceu um marco na história
do (des)interesse humano pelas questões ambientais.
A Ciência Hoje reuniu, mais uma vez, um time altamente
gabaritado de pesquisadores brasileiros. Alguns presentes
no momento crucial da descoberta; outros que interagiram
com premiados. Todos, certamente, grandes especialistas
nos temas sobre os quais escreveram. Boa leitura.
Cássio Leite Vieira
Ciência Hoje/RJ
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O gigante
S

e você usa um computador ou
tem um iPod classic, muito
provavelmente você usa um fenômeno físico que foi premiado com
o Nobel de Física deste ano. Estamos falando da magnetorresistência gigante (conhecida pela sigla, do inglês, GMR), descoberta,
em 1988, independentemente,
pelas equipes do francês Albert
Fert e do alemão Peter Grünberg.
Tive a honra de fazer parte da equipe de Fert na época da descoberta.
A magnetorresistência, que é a
mudança da resistência à passagem de corrente elétrica quando se
aplica um campo magnético, é
conhecida desde o século 19. Com
essa definição e com valores normais alcançando, no máximo, 6%
de aumento na resistência elétrica, esse fenômeno vinha sendo
usado em algumas aplicações industriais.
Já a magnetorresistência gigante foi descoberta em materiais
especiais, produtos da nanotecnologia: as multicamadas magnéticas, que são essencialmente filmes tão finos quanto o milionésimo de milímetro (ou seja, um nanômetro), equivalentes a camadas
com três a quatro átomos de espessura e feitos de metais diferentes,
alternando um material magnético e um não-magnético.
Ao fazer, por exemplo, um sanduíche nanoscópico simples de
ferro (na parte de fora) com cromo
(no meio), as camadas daquele
primeiro metal organizam-se de tal
maneira que se comportam como
se fossem ímãs, porém de polaridades (norte e sul) invertidas. Com
uma multicamada, o resultado é
multiplicado pelo número de sanduíches empilhados.
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Restava entender por que ocorria o efeito. Isso levou mais tempo
e precisou da inspiração de Fert.
Mas, em poucos dias, tínhamos
em mãos tanto a experiência com
resultados notáveis quanto um
modelo para explicá-los. Depois
de apresentar os resultados em
duas conferências (e ver a reação
dos físicos e engenheiros que nos
assistiam), escrevemos, em tempo
recorde, um artigo que foi enviado
à Physical Review Letters.
Passado algum tempo, descobrimos que outras estruturas, como
grãos de material magnético em
uma matriz não-magnética, também apresentam GMR. E isso ampliou o interesse no assunto.
A verdade é que a descoberta
feita em um sistema artificial ganhou vida própria, e hoje se testa
praticamente qualquer coisa em
relação à sua resposta ao campo
magnético externo. Sabemos até
de cálculos afirmando que a molécula de DNA (que contém o
material genético) apresenta o
efeito da GMR.
A aplicação do fenômeno ganhou força com o uso de sensores
movidos a GMR para ler as informações gravadas em discos rígidos, mas não se resume a isso.
Usando marcadores magnéticos
que se ligam a células específicas,
estão sendo desenvolvidos biossensores baseados em GMR capazes de detectar com rapidez
a presença de bactérias ou vírus
em amostras biológicas, como
sangue humano. É o que se
chama lab on a chip (ou laboratório em um chip). As vantagens
dessa tecnologia são imensas.
Na esteira desse sucesso, o
tunelamento quântico magnéti-

co (que era conhecido desde a década de 1970) voltou a ser estudado em termos de GMR. O tunelamento quântico é um efeito que
não pode ser explicado pela física
clássica. Consiste na passagem de
elétrons de um lado a outro de uma
barreira isolante, passando por
‘dentro’ da barreira (‘tunelando’).
No dia-a-dia, seria como se fosse
possível atravessarmos uma parede
e sairmos intactos do outro lado.
Impossível para nós; factível para
os elétrons e outras partículas.
Hoje, temos uma série de aplicações interessantíssimas, como
as memórias RAM magnéticas
(MRAM), que são não-voláteis.
Isso quer dizer que não precisam de energia para conservar a
informação; assim, desligar uma
MRAM não apaga a memória 4

Albert Fert4Nasceu em 1938 na
França. Doutor em física (1970)
pela Universidade de Paris-Sul
(França). Professor da Universidade de Paris-Sul
desde 1976. Diretor científico da Unidade Mista de
Física (laboratório conjunto entre o CNRS e o Grupo Thales) desde 1995.
Peter Grünberg4Cidadão alemão, nascido na República Tcheca em 1939. Doutor em física
(1969) pela Universidade Técnica
de Darmstadt (Alemanha). Professor do Centro de Pesquisa
Jülich (Alemanha) desde 1972.
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O que descobrimos é que,
quando as magnetizações estavam
ordenadas assim, umas contra as
outras, a resistência elétrica era
grande; quando se aplicava um
campo magnético e se forçavam as
magnetizações a ficar apontando
no mesmo sentido, a resistência
era muito menor. A esse efeito de
reduzir a resistência, por meio
do ordenamento magnético, em
uma estrutura de alguma forma
alternada, chamamos magnetorresistência gigante.
A descoberta veio a partir da
decisão de medir a magnetorresistência de multicamadas de ferro e
cromo, que outros pesquisadores,
no mesmo grupo, tinham usado
para determinar o comportamento
magnético. O interesse veio porque
nos fizemos uma pergunta essencial: o que acontece ao elétron que
percorre as diferentes camadas
desse sanduíche?
Preparamos o equipamento
para ser capaz de distinguir mudanças da ordem de uma parte por
milhão (ou 0,0001%) e instalamos
as amostras. Começada a medida
(feita a baixas temperaturas, por
volta de 269 graus celsius abaixo
de zero), vimos nossa aparelhagem mostrar valores cada vez
maiores de variação da resistência
elétrica, chegando a praticamente
50%. Minha primeira reação foi de
descrença: convidei os alunos que
me assistiam a desmontar tudo e
procurar por possíveis curtoscircuitos que explicassem aquela
variação tão exagerada. Três ciclos desses aconteceram, até que,
medindo outras amostras, eu me
convencesse de que aquele sinal
descomunal vinha realmente da
multicamada.

FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH
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minúsculo
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(o que acontece com as RAM
usadas comumente em nossos
computadores). Então, ao ligar o
computador de manhã, vamos encontrar imediatamente o processo
que estava sendo executado no
dia anterior na hora de desligar.
Da mesma forma, a memória de
um telefone celular não vai exigir
tanto da bateria, fazendo com que
esta ganhe em durabilidade e eficiência. Além disso, essas memórias são mais rápidas que as RAM
atuais. Ainda não dá para ir até
a esquina comprar uma MRAM,
mas elas já existem no mercado
(mesmo que a preços elevados)
e são usadas principalmente em
aplicações bélicas, industriais e
aeroespaciais.
O desenvolvimento desse tipo
de aplicação entra na chamada
spintrônica ou magnetoeletrônica,
em vez da eletrônica. Na spintrônica, usa-se não só a carga do
elétron, como na eletrônica convencional, mas também sua propriedade magnética, que é o spin.
As operações lógicas que podem
ser desenvolvidas com mais essa
propriedade prometem revolucionar os computadores.
Como vimos, tanto o conceito
da GMR quanto suas aplicações
tornaram-se uma verdadeira coqueluche, e as referências ao artigo
original fizeram dele o sexto mais
citado da história da Physical Review Letters, assim como o número
de patentes envolvendo o fenômeno não pára de crescer.
Se você se pergunta como é que
o Brasil está nessa corrida, as notícias são animadoras: temos gente
muito boa trabalhando nas mais
diversas ramificações da pesquisa
em física e marcamos presença em
nível internacional. Mas ainda
faltam aplicações desenvolvidas
no país para completar o ciclo, o
que é um desafio a ser vencido em
um futuro não muito distante.
Mario N. Baibich
Instituto de Física, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
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Camundongos
nocautes
O

prêmio Nobel de Fisiologia
ou Medicina deste ano foi
dado a Mario Capecchi, Martin
Evans e Oliver Smithies por suas
descobertas sobre como modificar
genes específicos em camundongos, utilizando células-tronco embrionárias. Graças às descobertas
desses pesquisadores, hoje é possível produzir esses roedores com
alterações genéticas específicas
que podem ser transmitidas para
os descendentes. A tecnologia
permite várias formas de alteração
no DNA desses animais e tem sido
utilizada principalmente para inativar um determinado gene, permitindo aos cientistas estudar o
papel dessa modificação específica no organismo vivo.
Os camundongos com genes
inativados (camundongos nocautes) têm sido fundamentais para
desvendar não só como cada um
dos genes presentes em nosso organismo influencia a vida do indivíduo (desde o desenvolvimento do embrião até o envelhecimento), mas também o papel
dessas unidades hereditárias nas
doenças.
O DNA, molécula que contém
o material genético, é responsável
pela transmissão das caracterís-

ticas hereditárias de cada espécie. Nosso DNA é empacotado em
cromossomos, e cada um de nós
tem duas cópias de cada cromossomo, uma herdada da mãe e a
outra do pai. A troca de seqüências (‘pedaços’) de DNA entre os
pares de cromossomos aumenta
a variabilidade genética na população e ocorre por um processo
conhecido como recombinação
homóloga. Capecchi e Smithies,
trabalhando independentemente, descobriram que a recombinação homóloga entre segmentos de
DNA pode ser usada para modificar um gene conhecido do genoma de mamíferos.
Capecchi demonstrou que,
quando introduzimos em células
de mamíferos um fragmento de
DNA contendo uma versão inativada de um gene, o processo de
recombinação homóloga substitui
o gene da célula pelo gene presente no fragmento de DNA. Na mesma época, Smithies mostrou que
células humanas contendo genes
defeituosos podem ter seu DNA
corrigido por recombinação homóloga, a partir da inserção de um
fragmento de DNA. O trabalho
desses dois cientistas demonstrou
que qualquer gene poderia ser
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deriam ser utilizadas para produzir camundongos contendo novos
genes (conhecidos hoje como camundongos transgênicos).
A questão então foi verificar
se seria possível juntar as duas
metodologias e produzir camundongos com modificações em
um gene específico. Em meados
da década de 1980, tanto Smithies
quanto Capecchi juntaram seus
esforços com os de Evans. O objetivo dessa parceria era desenvolver técnicas para usar a recombinação homóloga na modificação
de genes em células-tronco embrionárias. Capecchi desenvolveu
um novo método para facilitar a
seleção das células-tronco que
sofreram recombinação homóloga, o que facilitou enormemente
o processo de modificação de genes. Em 1989, apareceram na literatura os primeiros camundongos
nocautes.
Desde então, a tecnologia passou por várias etapas de aperfeiçoamento, e hoje já é possível, por
exemplo, introduzir alterações
que podem ser ativadas apenas
em determinado período da vida
do camundongo (por exemplo, no
indivíduo adulto) ou apenas em

tecidos específicos do animal (somente no cérebro ou no coração).
Hoje, os camundongos nocautes são utilizados por pesquisadores em todo o mundo nos mais
variados contextos. Por exemplo,
os trabalhos de Capecchi usaram
os camundongos modificados geneticamente para estudar o papel
de genes envolvidos na formação
dos órgãos durante o desenvolvimento e investigar como as diferentes regiões de nosso corpo são
geradas. Esses trabalhos são importantes para nos ajudar a entender a causa de vários tipos de
malformações em humanos.
Evans usou a tecnologia para produzir camundongos modificados
geneticamente para serem usados
como modelos de doença. Ele
desenvolveu vários modelos de
fibrose cística e usou-os para estudar os mecanismos responsáveis por essa doença (marcada
pelo funcionamento anormal de
glândulas que produzem muco,
suor, saliva etc.) e para testar a
possibilidade de seu tratamento
por terapia gênica.
Smithies empregou essa tecnologia para produzir modelos ani- 4
TIM ROBERTS/HHMI

Mario R. Capecchi4 Cidadão norte-americano,
nasceu em 1937 na Itália. Doutor em biofísica (1967)
pela Universidade Harvard, em Cambridge (Estados
Unidos). Pesquisador do Instituto Médico Howard
Hughes e professor emérito da Universidade de Utah
(Estados Unidos).
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Sir Martin J. Evans4Nasceu em 1941 na Grã-Bretanha. Doutor em anatomia e embriologia (1969) pela
University College, em Londres (Inglaterra). Diretor
da Escola de Biociências e professor de genética de
mamíferos na Universidade Cardiff (País de Gales).
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modificado por recombinação
homóloga.
As células utilizadas nos estudos de Capecchi e Smithies não
poderiam ser usadas para gerar
animais com genes modificados.
Somente células capazes de dar
origem a células germinativas (espermatozóides e óvulos) são aptas
para transmitir a informação para
as gerações seguintes.
O trabalho de Evans proporcionou o veículo para levar a modificação genética para as células
germinativas. Evans identificou e
isolou células-tronco embrionárias
a partir de embriões em estágios
iniciais de desenvolvimento. As
células-tronco embrionárias são
células indiferenciadas, com capacidade de originar qualquer tipo de
tecido e de célula no embrião ou
no indivíduo adulto.
Evans mostrou que célulastronco cultivadas em laboratório
têm essa mesma capacidade. Para isso, ele isolou células-tronco
embrionárias de uma linhagem de
camundongos, injetou-as em embriões de outra linhagem e colocou os embriões no útero de mães
adotivas para que pudessem se
desenvolver até o final da gestação. Os filhotes que nasceram
eram quimeras, ou seja, apresentavam células das duas linhagens
em seus tecidos, inclusive nas
células germinativas. Portanto,
quando os camundongos quiméricos foram cruzados, eles transmitiram para seus filhotes genes
das células-tronco embrionárias.
Em seguida, Evans demonstrou
que as células-tronco embrionárias podiam ser utilizadas para
levar um novo material genético
até as células germinativas. Para
fazer isso, ele infectou as célulastronco com um retrovírus antes de
injetá-las nos embriões. O DNA do
vírus inseriu-se aleatoriamente
no DNA das células-tronco e foi
posteriormente detectado nos camundongos quiméricos e em seus
filhotes, demonstrando que as
células-tronco embrionárias po-

Oliver Smithies4 Cidadão
norte-americano, nasceu em
1925 na Grã-Bretanha. Doutor em bioquímica
(1951) pela Universidade de Oxford (Inglaterra).
Professor emérito de patologia e medicina laboratorial na Universidade da Carolina do Norte
(Estados Unidos).
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Vania Ferreira Prado
Departamento de Bioquímica e
Imunologia, Universidade Federal
de Minas Gerais
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Desenho
de mecanismos
E

m 1994, a Comissão Federal de
Comunicações dos Estados Unidos (órgão regulador das telecomunicações) iniciou uma revolução em
sua forma de alocar licenças para
faixas de freqüências de telefonia
móvel, passando de um sistema
baseado em loterias para o uso de
leilões. O novo mecanismo, concebido por acadêmicos da área da
teoria dos jogos, gerou, na época,
US$ 20 bilhões (no câmbio atual,
cerca de R$ 40 bilhões) em receitas
para o governo norte-americano e
foi considerado, pela revista Fortune, “o mais dramático exemplo do
novo poder da teoria dos jogos”. O
modelo foi seguido por outros países, gerando uma receita de US$ 34
bilhões em 2000 para os cofres públicos britânicos, naquele que foi
considerado, pela imprensa internacional, como “o maior leilão de
todos os tempos”.
Leilões para telecomunicações
são apenas uma aplicação da teoria
de desenhos de mecanismos. De
forma geral, essa teoria busca entender os incentivos com os quais se
defrontam os agentes tomadores de
decisão (sejam eles consumidores,
empresas, organizações não governamentais, políticos etc.) e, levando
em conta esses incentivos, construir
regras de alocação de recursos, de
forma a atingir um objetivo previamente estabelecido, como a maximização das receitas, no caso de um
leilão.
As aplicações dessa teoria são
amplas, desde as mais sofisticadas,
como as citadas acima, até as mais
cotidianas, como o conhecido pro-

blema da divisão do bolo. Suponha
que você queira dividir um bolo de
chocolate entre seus dois filhos.
Cada um quer a maior parcela possível da iguaria, e você quer evitar
que as crianças se desentendam,
além de desejar induzir uma partilha eqüitativa do bolo.
O que fazer?
Que tal o seguinte mecanismo:
um dos filhos corta o bolo em dois
pedaços, e o outro, em seguida, escolhe que pedaço ele quer? Dessa
forma, o primeiro filho será incentivado a cortar o bolo exatamente
pela metade, pois, caso contrário, ficará necessariamente com o menor
pedaço.
A teoria por trás desse e de outros
exemplos foi desenvolvida especialmente a partir da década de 1960
por um grande número de pesquisadores, em um projeto de pesquisa
que teve seu caminho iluminado
pelas contribuições dos três acadêmicos norte-americanos agraciados
com o prêmio Nobel de Economia
deste ano: Leonid Hurwicz, Roger
Myerson e Eric Maskin.
Em sua formulação abstrata, um
mecanismo consiste de uma regra
de comunicação entre os agentes
envolvidos, bem como de uma regra
de tomada de decisão baseada na
comunicação ocorrida. A questão
fundamental dessa teoria é que tipo
de decisão se deseja implantar com
o mecanismo. Considere, por exemplo, três amigos (A, B e C) que alugam um apartamento em conjunto
e devem decidir sobre a compra de
uma TV que custa R$ 1,8 mil. Um
possível mecanismo pergunta a cada
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mais de várias doenças genéticas
humanas conhecidas, como a fibrose cística, talassemias (tipo de
anemia hereditária causada pela
deficiência na produção da proteína que carrega o oxigênio no
sangue), hipertensão e aterosclerose (espessamento e endurecimento das artérias).
Pesquisadores brasileiros também usam camundongos nocautes em seus trabalhos. Por exemplo, na Universidade Federal de
Minas Gerais, o grupo de pesquisa liderado por Marco Prado e pela
autora deste comentário produziu
camundongos modificados geneticamente para estudar o papel do
neurotransmissor acetilcolina em
processos como memória, atenção, aprendizado e sono. Atualmente, mais de 10 mil genes já
foram nocauteados, e espera-se
que, em breve, existam camundongos nocautes para todos os
cerca de 22 mil genes contidos
no material genético desses roedores.
Em resumo, a possibilidade de
gerar camundongos com alterações genéticas planejadas revolucionou a pesquisa biomédica. Esses animais são essenciais para
entender como cada um de nossos
genes funciona. Além disso, os
modelos animais de doenças genéticas humanas são instrumentos valiosos não só para dissecar
os mecanismos envolvidos na instalação e progressão da doença,
mas também para identificar novos alvos terapêuticos e testar
novas drogas.
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Leonid Hurwicz4Cidadão norte-americano, nasceu na Rússia
em 1917. Professor emérito de
economia na Universidade de
Minnesota (Estados Unidos).
Eric S. Maskin4Nasceu em 1950
nos Estados Unidos. Doutor em
matemática aplicada (1976) pela
Universidade Harvard. Professor
de ciências sociais do Instituto de
Estudos Avançados da Universidade de Princeton (Estados
Unidos) desde 2000.

a garantir que as contribuições dos
três amigos atinjam o valor necessário para a compra da TV.
Um mecanismo direto revelador
determina um tipo de equilíbrio
(tecnicamente, denominado equilíbrio de Nash bayesiano) em que
todos os jogadores dizem a verdade,
e uma decisão ótima é gerada. No
entanto, podem existir comportamentos alternativos dos agentes
envolvidos (outros equilíbrios) que
levem a outras decisões, não necessariamente ótimas. Uma das principais contribuições de Maskin
para a área foi determinar uma
condição (batizada de monotonicidade de Maskin) que essencialmente determina sob que condições é possível desenhar mecanismos para os quais todos os equilíbrios existentes induzem a decisões
ótimas. Esse resultado tem importantes ramificações nas mais variadas áreas da economia e vem ajudando mercados e instituições privadas e governamentais no mundo
inteiro a funcionarem melhor.
Maurício Soares Bugarin
Ibmec São Paulo
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Roger B. Myerson4Nasceu
nos Estados Unidos em 1951.
Doutor em matemática aplicada
(1976) pela Universidade Harvard. Professor da Universidade
de Chicago (Estados Unidos)
desde 2007.
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meno é comum e explica por que a
provisão de serviços públicos é, em
geral, insuficiente: todos querem os
serviços, mas preferem que outros
paguem por eles.
Pode-se argumentar que o mau
funcionamento do mecanismo acima se deve à regra de comunicação
utilizada. Talvez, se a pergunta
fosse “quantas horas por dia você
assistirá à TV?”, então o problema
seria resolvido. Uma contribuição
fundamental de Myerson foi provar, de forma bastante geral, o
chamado princípio da revelação,
que garante que, para determinar
se existe um mecanismo que implementa um resultado desejado (como a decisão eficiente, no caso dos
amigos), basta estudar os mecanismos diretos reveladores. Nesses
mecanismos, pergunta-se aos agentes diretamente a informação de
interesse (também chamada ‘tipo’
do agente) e se constrói a regra de
tomada de decisão de forma que
cada agente tenha incentivo a responder a verdade, revelando seu
verdadeiro tipo, garantindo assim
a compatibilidade de incentivos.
Esse resultado simplifica sobremaneira a procura do mecanismo ótimo. Ademais, a metodologia usada
por Myerson fundamentou grande
parte dos estudos sobre leilões que
se seguiram.
No exemplo dos amigos, um
mecanismo revelador pergunta a
cada um quanto vale para ele a TV,
e o aparelho é comprado sempre
que o valor agregado for maior que
seu custo, como antes. No entanto,
o pagamento de cada amigo será
definido como a diferença entre
R$ 2,2 mil e a soma dos valores da
TV para os demais amigos. Ao desvincular o pagamento de um agente
do valor que ele comunica, o mecanismo cria um incentivo para que
ele diga a verdade, tornando-o compatível com os incentivos. No novo
mecanismo, os amigos A e B pagam
2.200 – (600 + 1.200) = R$ 400
cada, e o amigo C paga 2.200 – (600
+ 600) = R$ 1 mil. O montante
R$ 2,2 mil foi determinado de forma
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amigo quanto vale para ele ter a TV.
Se a soma dos três valores atingir,
pelo menos, R$ 1,8 mil, então a TV
é comprada, e cada amigo paga uma
quantia proporcional ao valor que
atribui à TV. Por exemplo, se os
amigos A e B atribuírem valor R$
600, e o amigo C, R$ 1,2 mil, então
a soma é R$ 2,4 mil, que é maior
que o custo da TV. Logo, o aparelho
é comprado, e cada um dos amigos
A e B paga (600/2.400) x 1.800 =
R$ 450, enquanto o amigo C paga
(1.200/2.400) x 1.800 = R$ 900.
A decisão que se quer implantar,
nesse caso, é a decisão eficiente,
qual seja, comprar a TV se e somente se o benefício agregado para os
três amigos for pelo menos igual ao
custo da TV. Nesse exemplo, se os
três amigos comunicarem a verdade sobre o valor da TV para cada
um deles, a decisão eficiente de
comprar o aparelho será tomada.
A fundamental contribuição de
Hurwicz foi chamar a atenção para
o fato de que as pessoas respondem
a incentivos, ou seja, tomam suas
decisões de forma estratégica. No
exemplo dos três amigos, se o amigo
A tiver uma boa estimativa de quanto vale a TV para os demais amigos
(e achar que eles comunicarão seus
verdadeiros valores), então pensará:
“se eu disser que a TV não vale nada
para mim, então a soma dos valores dos demais amigos ainda será
R$ 600 + R$ 1,2 mil = R$ 1,8 mil,
a TV será comprada e não terei que
pagar nada por ela!” Isso levará o
amigo A a mentir sobre quanto vale para ele a TV. Mas, se o amigo B
também pensar assim, dirá igualmente que a TV nada vale para si, e,
então, mesmo que C diga a verdade,
a TV não será comprada.
O que ocorre é que esse simples
mecanismo não é compatível com
os incentivos, ou seja, não induz os
jogadores a comunicarem verdadeiramente seus valores. Uma conseqüência desse mecanismo é a possível perda de eficiência: a TV não
é comprada, apesar do benefício
que ela traria para os três amigos
ser maior que seu custo. Esse fenô-
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Paz e segurança climática
N

o último meio século, a combinação de crescimento da
população mundial, consumo
generalizado de energia fóssil e
desenvolvimento tecnológico baseado em um paradigma de consumo intensivo do carbono tem
sido a principal causa do processo
de aquecimento global. A aventura humana tem como um de seus
fundamentos a conquista do mundo material. Contudo, nas últimas
décadas, existe um excesso que
implica um consumo muito além
das necessidades individuais (e
até um esbanjamento de riqueza),
colocando em risco a sociedade.
Hoje, há uma profunda dissonância no sistema internacional: de
um lado, as emissões de carbono
crescem continuamente na grande
maioria dos países do mundo; de

Al Gore (Albert Arnold Gore Jr.) 4
Nasceu em 1948 nos Estados
Unidos. Foi vice-presidente dos
Estados Unidos por dois mandatos (entre 1993 e 2001) durante o governo Bill Clinton. Desde
que deixou a Casa Branca, tem
corrido o mundo com uma série de palestras multimidiáticas sobre aquecimento global. Em 2006,
suas apresentações foram transformadas no filme
Uma verdade inconveniente, que levou o Oscar
de melhor documentário deste ano.
IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas)4Criado em 1988 pela Organização
Mundial de Meteorologia (WMO) e pelo Programa
Ambiental das Nações Unidas (Unep), com o objetivo de fornecer dados científicos, técnicos e socioeconômicos relevantes para a compreensão
das possíveis mudanças climáticas induzidas
pelo homem e de seus potenciais impactos, assim
como das opções para se adaptar ou mitigar tais
mudanças.
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outro, quase todos os dirigentes
políticos reconhecem a gravidade
do problema e têm uma retórica de
cooperação internacional para a
mitigação de emissões muito distante do comportamento efetivo
dos agentes econômicos em suas
respectivas sociedades.
Nos anos prévios à Cúpula do
Rio em 1992, foi se criando um
clima cultural favorável às chamadas medidas proativas com
relação à mudança climática. A
forte onda global de expansão do
movimento ambiental baseou-se
em um processo de crítica ao impacto da prosperidade econômica e do desenvolvimento científico e tecnológico sobre a qualidade ambiental. O ambientalismo demandou autocrítica por
parte da ciência e uma diminuição do passo do progresso tecnológico e material, e foi dada atenção crescente a essas demandas
pelos principais segmentos da
sociedade. Esse processo atingiu
um apogeu em dezembro de 1997,
quando foi assinado o Protocolo
de Kyoto, objetivando estabilizar
as emissões de gases causadores
do efeito estufa.
Essa atmosfera cultural mudou um pouco com a aceleração
da revolução da informação em
fins da década de 1990, que promoveu uma confiança crescente
na capacidade da tecnologia de
resolver os problemas criados pela
própria tecnologia. Esse processo
foi agravado a partir dos atentados
terroristas de 11 de setembro de
2001, que colocou questões duras
de sobrevivência e de segurança
imediata (a ameaça de atentados
com perfil de terrorismo catastrófico) em um lugar excessivamente
central do sistema internacional

e deslocou, para posições marginais, questões de longo prazo.
Desde 2004, uma série de eventos tem iniciado um novo patamar
de percepção da ameaça da mudança climática: furacões mais
freqüentes e intensos nos Estados
Unidos e países caribenhos; fortes
incêndios em vastas áreas dos
Estados Unidos, da Austrália e da
Europa; mortes por ondas de calor
na Europa; intensificação de tufões e tormentas fortíssimas no
Japão, na China, nas Filipinas e na
Indonésia; inundações catastróficas, ao lado de secas severíssimas, na Índia e na África; seca
intensa na Amazônia brasileira
em 2005 e primeiro furacão registrado no Atlântico Sul, em 2004.
Acompanhando esses eventos
naturais, a opinião pública internacional de nível educacional
mais alto foi impactada por vários
eventos políticos e científicos concentrados no último ano.
1. O relatório Stern, do governo
britânico (setembro do ano passado), sobre o custo econômico da
mudança climática, que mostra,
pela primeira vez, de modo consistente, que os gastos para mitigar a
mudança climática seriam inferiores aos da inércia.
2. O filme de Al Gore, Uma verdade inconveniente, lançado em
outubro do ano passado, que comunica pedagogicamente o severo
impacto de longo prazo do aquecimento global para a nossa civilização e faz um persuasivo apelo para
a ação a indivíduos, empresas e
governos.
3. A publicação do quarto relatório do IPCC (sigla, em inglês,
para Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas), a
partir de fevereiro deste ano, que
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afirma que não há praticamente
mais incerteza sobre a origem
antropogênica do aquecimento
global e destaca que esse fenômeno está mais acelerado do que
se avaliava.
4. A reunião para debater o
problema da mudança climática
pela primeira vez na história do
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, em
abril deste ano.
5. O plano ‘Esfriando a Terra
2050’, aprovado pelo governo japonês (junho deste ano), primeiro
planejamento nacional detalhado e consistente feito por um país
para realizar a transição para uma
economia de baixo carbono.
6. A reunião do G8 na Alemanha (junho deste ano), tendo como
tema central a primeira proposta
incisiva de acordo internacional
para mitigar o aquecimento global feita pela União Européia e
apoiada pelo Japão, que, no entanto, sofreu resistência dos Estados
Unidos e da Rússia.
Atualmente, o aquecimento
global é o maior desafio político,
econômico, jurídico e ambiental
para a humanidade. O conceito de
segurança climática começou a
ser desenvolvido a partir de 2005
e está diretamente associado à
proeminência e à centralidade do
aquecimento global na lista clássica de problemas ambientais
globais e sua imbricação com a
segurança internacional e a economia política internacional. Segurança climática refere-se a
manter a estabilidade relativa do
clima global (que foi decisiva para
a construção da civilização), diminuindo o risco de aquecimento
global por sua mitigação. Trata
também de promover a adaptação
da sociedade internacional, bem
como de suas unidades nacionais,
às novas condições de um planeta
mais quente e com a existência
mais freqüente e mais intensa de
fenômenos climáticos extremos.
Em outubro deste ano, o Comitê Norueguês do Nobel reconhe-

ceu como central a relação entre
paz, segurança e mitigação da mudança climática e outorgou o prêmio Nobel da Paz a dois agentes
fundamentais na produção tanto
de conhecimento quanto de consciência pública sobre o problema:
o ex-vice-presidente dos Estados
Unidos Al Gore e o IPCC.
Segundo esses dois agentes, teríamos em torno de uma década
para mudar o rumo da dinâmica do
sistema internacional e produzir
uma mitigação efetiva da mudança climática, que implica não superar o limite de dois graus celsius
no aumento da temperatura média da Terra até 2050. Para isso,
seria necessário diminuir progressivamente a taxa de crescimento
das emissões (3% ao ano, no período 2002-2006), até estabilizá-las
em torno de 2020. E, a partir daí,
reduzi-las progressivamente, até
chegar a 2050 com um nível global de emissões que seja aproximadamente 40% do total de emissões de 2000.
Para essa redução e estabilização acontecerem, seria necessário um grande acordo internacional (em uma escala muito superior à do Protocolo de Kyoto) que
seria apoiado por uma série de
mudanças comportamentais, bem
como desenvolvimentos tecnológicos e econômicos simultâneos
e complementares. Eles são listados a seguir:
1. Acelerar o crescimento da
eficiência energética (esse crescimento acontece normalmente na
história do capitalismo, mas seu
ritmo precisa ser incrementado)
no uso residencial e industrial,
nos transportes e no planejamento urbano. Aumentar a reciclagem
em todos os níveis da cadeia produtiva e no consumo.
2. Aumentar a proporção das
energias não-fósseis renováveis
(por exemplo, eólica, solar e biocombustíveis, todas comercialmente competitivas, dependendo
da região e do clima) na matriz
energética mundial, que, ao longo

do século passado, mostrou-se
fundamentalmente hidrelétrica.
3. Aumentar a proporção de
energia nuclear na matriz energética mundial, aproveitando a significativa melhora na tecnologia
dos reatores do ponto de vista da
segurança na operação, mesmo
que permaneça sem solução o
problema do depósito definitivo
do lixo atômico.
4. Desenvolver arquiteturas reguladoras que promovam o uso de
carros híbridos (gasolina-elétrico
e gasolina-etanol) que já atingiram
plena maturidade em termos de
competição com carros convencionais. Aumentar o uso do transporte coletivo e diminuir o uso do
carro. Utilizar carros menores e
mais leves.
5. Parar o desmatamento (hoje,
18% das emissões globais), reflorestar áreas desmatadas e tornar
florestadas áreas que nunca tiveram florestas, mas que são hoje
apropriadas para florestas homogêneas de rápido crescimento.
6. Incrementar a utilização de
técnicas agropecuárias que são
virtuosas no ciclo do carbono, como plantio direto, irrigação de
precisão e rações de gado que gerem menos metano. Diminuir o
consumo de carne de vaca nos
países de renda alta e média, possibilitando que o aumento do consumo desse alimento por parte das
populações pobres não imponha
uma pressão excessiva sobre as
emissões de metano.
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Eduardo Viola
Instituto de Relações
Internacionais,
Universidade de Brasília
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NOBEL DE QUÍMICA

Química
de superfícies

O

anúncio do prêmio Nobel de
Química deste ano foi muito
bem recebido por cientistas, profissionais e professores, por ter
sido atribuído a um pesquisador
que fez contribuições fundamentais ao nosso conhecimento sobre
as superfícies dos sólidos e os
fenômenos que se passam nelas.
Quando pensamos em química de
superfícies, estamos nos referindo
a muitos fenômenos e sistemas
extremamente importantes, como
corrosão de materiais, adesão, revestimentos e decoração, limpeza
e ação de detergentes, fabricação
de semicondutores e catálise.
O foco de Ertl foi a catálise, fenômeno em que há a modificação da velocidade de uma reação
química devido à adição de uma
substância (catalisador) que praticamente não se altera nesse processo. A catálise responde por
uma grande atividade industrial
contemporânea e também por
grande parte do metabolismo dos
seres vivos, além de atuar em
importantes fenômenos que ocorrem no meio ambiente, como a
destruição da camada de ozônio.
Em plantas e animais, os catalisadores são proteínas, que chamamos enzimas. Na indústria, grande parte dos catalisadores é formada por sólidos, em cujas superfícies muitas substâncias se alojam e reagem quimicamente, formando substâncias necessárias à
vida contemporânea. Graças aos

catalisadores as empresas de petróleo e petroquímicas conseguem
transformar o petróleo, uma matéria-prima complexa, variável e
fisicamente desagradável, em gás
de cozinha, gasolina, óleo diesel,
querosene, bem como em filmes,
fibras, plásticos, borracha, tintas,
corantes e medicamentos que
usamos todos os dias. Um único
processo catalítico, a síntese da
amônia a partir de nitrogênio e
hidrogênio, gasta quase 2% de
toda a energia consumida no
mundo, mas, em sua ausência,
não haveria alimento para, pelo
menos, 30% da humanidade.
Observar reações químicas em
superfícies sólidas sempre foi um
grande desafio, porque as reações
que realmente nos interessam são
muito rápidas, e as quantidades
de moléculas retidas nas superfícies são muito pequenas. Por isso,
é difícil acompanhar o que se passa com essas moléculas desde
que o momento em que se prendem à superfície (quando são ‘adsorvidas’) até o momento em que,
transformadas em outras moléculas, deixam a superfície (ver
‘Eletricidade estática: onde ficam
as cargas?’ em CH 208).
Gerhard Ertl criou toda uma
nova maneira de estudar superfícies de sólidos e as transformações sofridas por moléculas de
gases ou líquidos, quando estas se
chocam com o sólido, se prendem
a ele e rapidamente se transfor-
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7. Usar eficientemente a água
no consumo doméstico, agrícola
e industrial. Baixar a temperatura
usual de aquecimento e elevar a
de refrigeração.
8. Acelerar o desenvolvimento
das tecnologias de captura e seqüestro de carbono fóssil, separando o dióxido de carbono tanto
do carvão quanto do petróleo,
injetando-o novamente nas jazidas já exploradas que sejam de
alta estabilidade do ponto de vista geológico.
9. Diminuir a proporção de
reuniões presenciais (particularmente, as que envolvam viagens
aéreas) e aumentar as reuniões via
teleconferência. Frear o crescimento do transporte aéreo. Desenvolver aviões com materiais mais
leves, desenho mais aerodinâmico
e maior eficiência energética.
10. Acelerar o desenvolvimento da chamada célula de hidrogênio (ou de combustível), que será
certamente a energia do futuro.
Ela provavelmente não terá um
papel significativo antes de 2050,
mas seu desenvolvimento dará
um sinal claro de que a transição
para uma economia de baixo carbono é profunda e irreversível.
11. Desenvolver acordos internacionais que promovam pesquisas integradas interinstitucionais
para o desenvolvimento de novas
tecnologias de ponta para tirar o
carbono da matriz energética. Algumas delas já se encontram em
um estágio inicial, como o aproveitamento da energia das marés e
ondas; turbinas eólicas de altitude
elevada; nanobaterias solares.
É possível perceber que o caminho será longo e árduo (certamente, cheio de obstáculos políticos e econômicos). Porém, parece ser o único que nos levará à tão
necessária segurança climática
para o planeta e a humanidade.
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outro famoso pesquisador que
ocupa hoje função administrativa
de alto escalão em uma importante universidade norte-americana,
entre outros cientistas. Surge o
assunto inevitável: por que o químico de origem húngara Gabor
Somorjai, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley,
não compartilhou o prêmio com
Ertl? O administrador norte-americano reforça a pergunta. A resposta do cientista sueco, de cabelos brancos e grande prestígio, foi
simples: “Não posso comentar, mas
estejam certos de que o comitê
trabalhou com enorme cuidado,
usando uma grande quantidade
de informações, analisadas com
profundidade.”)
A nova ciência de superfícies
começou fortemente atrelada a
técnicas de alto-vácuo, que permitiram a observação de superfícies extremamente limpas de metais, mas mostrando as alterações
sofridas por elas na presença de
moléculas simples, porém importantíssimas: hidrogênio, monóxido de carbono, etileno etc. Nesses experimentos, a pureza das
amostras é essencial e são usadas
muitas técnicas de análise diferentes que, basicamente, informam: i) quais átomos e moléculas
estão ligados, em um dado momento, aos átomos da superfície
metálica; ii) quais são as estruturas, isto é, as geometrias dos arranjos desses átomos; iii) como
essas estruturas mudam e com
que rapidez fazem isso; iv) quais
estruturas são estáveis a ponto de
ocuparem a superfície do catalisador, tornando-o inativo (afinal,
o ‘envenenamento’ de catalisadores, isto é, sua inativação por
moléculas pequenas, causa imensos prejuízos sempre que ocorre
em um reator industrial).
Ertl estudou profundamente
reações de oxidação, especialmente a reação do monóxido de carbono catalisada pela platina, que,
mais tarde, foi usada para descontaminar os gases emitidos por mo-

Gerhard Ertl4Nasceu em
1936 na Alemanha. Doutor
em físico-química (1965)
pela Universidade Técnica de
München (Alemanha). Professor emérito do Fritz-Haber-Institut der Max-PlanckGesellschaft (Alemanha).

tores a explosão, em automóveis.
Depois de Ertl e do imenso
trabalho que realizou com seus
colaboradores, o que podemos
aprender e ensinar sobre superfícies sólidas e catálise é muito
diferente, mais fundamentado,
mais rico, mais útil e proveitoso
do que o autor deste comentário
aprendeu em 1969, quando fez um
curso sobre catálise ministrado, na
Universidade de São Paulo, pelo
excelente químico e professor brasileiro Remolo Ciola. Na época, a
saga de Ertl e seus colaboradores
estava apenas começando.
Catálise, hoje, é uma ciência
madura, com menos mistérios
insondáveis do que há 40 anos. E
cheia de soluções para os problemas humanos. Por isso, esse é um
merecido prêmio Nobel de Química, para um cientista que compreendeu sua hora e fez por merecer sua vez.
A história continua. Nos últimos anos, Ertl e muitos outros
cientistas têm usado seu domínio
de técnicas e conceitos de catálise e superfícies para estudar o
fascinante problema da formação
de estruturas espaciais e temporais em sistemas dinâmicos, que
já deu um prêmio Nobel para o
russo-belga Ilya Prigogine. Esse
trabalho vai, certamente, produzir
um novo prêmio Nobel, mas esta
é outra história, que será contada
por outra pessoa.

Fernando Galembeck
Instituto de Química,
Universidade Estadual
de Campinas (SP)
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mam em outras moléculas. Antes
desse químico alemão, o conhecimento sobre a catálise em superfícies de sólidos dependia de metodologias complexas e de muitas
informações indiretas. Na exUnião Soviética, o estudo de velocidades de reações catalíticas
atingiu uma alta sofisticação,
produzindo muitas informações
sobre os mecanismos de reações
catalíticas, mas usando deduções
bastante complexas. Outros químicos procuraram emular reações
em superfícies sólidas, usando
compostos orgânicos que contêm
metais (chamados organometálicos), ácidos concentrados, entre
outros tipos de substâncias, supondo que estas serviriam como
modelos de sólidos. Isso produziu
muitos avanços, mas o progresso
foi lento, até que uma nova era
surgiu, quando pioneiros (entre os
quais, Ertl destacou-se) perceberam que estava ocorrendo uma
revolução científica, causada pela
criação de numerosos novos métodos e técnicas de caracterização
e de exame de superfícies sólidas,
a partir da década de 1960.
Essa revolução foi em grande
parte motivada pelas exigências do
estudo de semicondutores, que
requeriam técnicas cada vez mais
sofisticadas e capazes de fornecer
respostas a perguntas, cada vez
mais difíceis, sobre a natureza, estrutura, forma e as propriedades
dos sólidos, especialmente de suas
superfícies. Portanto, um aspectochave do trabalho de Ertl foi fazer
a conexão entre novas ferramentas
experimentais, novas técnicas de
análise e de caracterização e novos
conceitos, todos desenvolvidos
para serem usados em semicondutores, com sua área de interesse:
a química de superfícies.
(Escrevo este trecho em um lugar da Suécia, em meados de novembro deste ano e sob os eflúvios
do Calvados servido ao fim de um
jantar. Na mesa, estão um famoso
cientista sueco, ‘o mais reconhecido em sua área’, juntamente com
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LITERATURA

O

anúncio de 11 de outubro deste ano veio como uma surpresa. No documento oficial, a Academia Sueca informava que a vencedora do prêmio Nobel de Literatura havia sido “aquela escritora épica
da experiência feminina, que com
ceticismo, ardor e poder visionário submeteu uma civilização dividida ao escrutínio”. A escritora, que
completaria 88 anos 10 dias depois,
tornando-se a pessoa mais velha a
receber esse prêmio, a princípio
não acreditou. Sua surpresa se devia principalmente a um episódio
que ela não deixa de contar sempre
que pode. Muitos anos antes, em
um jantar de gala oferecido em sua
homenagem por seu editor sueco,
um membro do comitê do prêmio
Nobel disse que havia comparecido à festa só para vê-la e informá-la
de que jamais ganharia o prêmio.
“Vocês podem imaginar a cena?”,
diz ela. “Meu editor sueco ficou
extremamente constrangido. Eu
também morri de constrangimento
devido ao gesto tão deselegante e
imbecil. Desejei que esse membro
do comitê fosse tragado pela terra,
comigo junto.”
Quando soube da premiação,
talvez se pudesse ter percebido um
lampejo de vingança em seu olhar.
Ela estava fazendo compras e, com
a irreverência que a caracteriza,
disse aos repórteres que a aguardavam na porta de sua casa no norte
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de Londres: “Daqueles malditos
prêmios da Europa, ganhei cada um
deles (“every bloody one”). É um
royal flush”, deleitou-se. A outros
repórteres, declarou: “Como não
podem dar o Nobel a alguém que já
morreu, acho que pensaram que
seria melhor me nomear agora antes que eu batesse as botas.”
Com mais de 50 livros publicados, entre romances e contos, a um
tanto excêntrica Lessing escapa ao
enquadramento em uma categoria
rígida. Experimentou gêneros literários diferentes (entre eles, o ensaio, peças de teatro, o romance feminista, a sátira e a ficção pós-colonial) e seguiu tanto os parâmetros
do realismo quanto os do modernismo e do pós-modernismo.
De pais ingleses, nasceu na Pérsia (hoje, Irã), em 1919. Seu pai
havia perdido a perna na Primeira
Guerra Mundial e conheceu sua
mãe, uma enfermeira, enquanto se
recuperava da amputação. Funcionário do Banco Imperial da Pérsia,
o pai comprou uma fazenda na
Rodésia (hoje Zimbábue) quando
Lessing tinha cinco anos de idade
e para lá se mudou com a família,
seduzido pelas perspectivas de
enriquecimento na então colônia
britânica. A plantação de milho foi
um fracasso. Enquanto isso, sua mãe
buscava se adaptar à dura realidade da fazenda, tentando levar o que
considerava ser uma vida digna e ci-
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vilizada entre os selvagens. Seu pai
jamais se adaptou. Em um ensaio,
In the pursuit of the English (1980),
Lessing relata como sua relação
com o pai era difícil. Assim escreve:
“Devo confessar, para acabar com
as confissões logo de início, que na
idade de seis anos cheguei à conclusão de que meu pai era louco. Isto
não me perturbou. Por várias razões,
nenhuma das quais vou tratar aqui,
a excentricidade quintessencial da
raça humana abateu-se sobre mim
desde muito cedo.”
Depois de passar por uma escola
de freiras, onde se sentia aterrorizada pelas histórias de inferno e
danação, freqüentou uma escola só
para meninas em Salisbury (hoje,
Harare). Aos 13 anos, Lessing deu
um basta à sua educação formal e
aos 15 foi trabalhar como ama-seca,
depois secretária taquígrafa e telefonista. Seu primeiro casamento
resultou em dois filhos e um divórcio. Desiludida, voltou-se para o
comunismo e casou-se novamente
em 1945 com Gottfried Lessing,
com quem teve seu terceiro filho.
Quatro anos depois, ela o abandonou, partindo para a Inglaterra com
o filho caçula e com o manuscrito
de seu primeiro romance, A canção
da relva. Aqui, uma sociedade sofrida pela segregação racial e a vida
absurda dos ingleses, acrescentadas
à frustração de uma dona de casa,
leva o romance aos limites da consciência humana e da violência.
O romance abre com uma notícia: “Mary Turner, esposa de Richard Turner, um fazendeiro em
Ngsei, foi encontrada assassinada
na varanda de sua casa na manhã
de ontem. O criado, que foi preso,
confessou o crime. Não se soube o
motivo. Pensa-se que ele estava à
procura de objetos de valor.” Essa
abertura contundente chega ao
sarcasmo, quando o leitor entra em
contato direto com a relação complexa entre essa mulher branca e
seu empregado negro em uma Rodésia provinciana. Como explica
Lessing: “O padrão formal de ne-
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gro-e-branco, patroa-e-empregado
havia sido quebrado pela relação
pessoal; e quando um homem branco na África por acaso olha nos
olhos de um nativo e vê o ser humano (cuja preocupação maior é
evitar), sua sensação de culpa, sempre negada, se inflama em ressentimento, e ele desce o chicote.”
A canção da relva africana é
áspera, irada. As cigarras aqui sibilam ensurdecedoramente. Essa
violência continua no quinteto autobiográfico Children of violence
(Martha Quest, 1952; A proper marriage, 1954; Ripple in the storm,
1958; Landlocked, 1965; e The fourgated city, 1969), que narra a trajetória de Martha Quest desde sua
infância, como uma menina rebelde em uma fazenda africana, até,
mais tarde, secretária e esposa frustrada. Da Inglaterra do pós-guerra,
a escritora prevê um fim de século
20 às voltas com uma Terceira Guerra Mundial.
Lessing é muito aberta sobre
suas posições políticas. Em 1956, é
banida da África do Sul e da Rodésia por falar contra o apartheid. Em
1999, recusa o título de Dama do
Império Britânico porque para ela
esse império não existia. Recebe,
então, o título de ‘Companheira de
Honra’ das mãos da Rainha Elizabeth II a partir de uma lista elaborada pelo Partido Trabalhista para
honrar aqueles que haviam prestado significativa contribuição.
Sempre expressando exatamente o que pensa, sua desilusão com
o comunismo fica clara em Retreat
from the innocence (1956). A frustração matrimonial que viveu também se reflete em várias de suas
obras iniciais, mas é em O carnê
dourado (1962) que Lessing finalmente se revela como uma escritora do mais alto quilate. Com ele, ela
torna-se um dos maiores ícones do
movimento feminista, a ‘escritora
épica’ por excelência da ‘experiência feminina’. Antecipando técnicas
pós-modernistas, essa obra, de estrutura aparentemente caótica, na
verdade se materializa como vários

livros em um só. A protagonista autobiográfica Anna Freeman Wulf é
uma romancista em crise na vida
pessoal e política, escrevendo uma
obra, Free women, da qual os leitores vão tomado conhecimento aos
poucos, através de trechos de suas
anotações, que trazem auto-reflexões sobre o processo ficcional. Tema constante são a desintegração
pessoal e a frustração artística.
A desintegração pessoal também
é central em Briefing for a descent
into hell (1971), uma viagem ao inconsciente de um professor universitário encontrado vagando nas ruas
de Londres e que é internado em
um hospital psiquiátrico. O mesmo
tema se repete em Memórias de
um sobrevivente (1975), traduzido
para o cinema com Julie Christie no
papel principal, em que ela se embrenha nos espaços interiores dos
personagens através de um mergulho no universo fantástico da fábula, sem perder a base no real e no
concreto, um futuro em que a barbárie se torna normal, e cada indivíduo luta pela sobrevivência. Hordas migratórias e selvagens passam
pela janela da narradora em busca
de abrigo e uma vida melhor.
Depois de O carnê dourado, Lessing mergulha na ficção científica,
explorando a possibilidade de vidas
em sociedades alternativas. O poder visionário a ela atribuído se reflete nas considerações sobre o
mundo depois de uma Terceira
Guerra Mundial. A seqüência de
cinco romances intitulada Canopus
em Argos: arquivos, escritos entre
1979 e 1983, rompe com o realismo
e narra eventos míticos de um universo ficcional.
Lessing escreveu várias obras
não-ficcionais, colaborando com
Philip Glass no libretto para a ópera
Casamentos entre as Zonas 3, 4 e 5
(1997). Para o teatro, publicou Play
with a tiger and other plays (1996).
Com Five, Lessing ganha o prêmio
Somerset Maugham, e dois volumes
de contos publicados em 1978 mostram essa gama enorme de interesses
da autora, desde a questão feminista,

em One off the Short List, ao interesse na vida espiritual, ilustrada no
sufismo, seita mística do Islã.
O ceticismo de Lessing fica muito claro no episódio em que, achando que suas obras eram aceitas devido ao seu prestígio autoral, submete
o romance If the old could... (1984)
à sua editora sob o pseudônimo de
Jane Somers. Deliciou-se com o fato de a obra não ter recebido a atenção dos críticos e da imprensa.
Em seu livro mais recente, The
cleft (2007), uma alusão ao local
rochoso onde o romance se situa e
à genitália feminina, explora um
mundo habitado somente por fêmeas e relata o caos que ocorre
quando nasce uma variante dessa
raça, um ser estranho, com uma
protuberância onde deveria haver
uma fissura. Nesse mundo fictício
de criação, não há personagens nem
enredo.
Muito complexa em suas posições, decepcionada com o comunismo, ideologia que havia abraçado
com fervor, jamais perdeu o idealismo de ver um mundo melhor.
Apesar do mundo dividido entre
homens e mulheres e entre civilizações, da barbárie e da violência,
do temor de um desastre tecnológico, Lessing não perde a esperança.
Como o Sísifo de [Albert] Camus,
vence os deuses pela consciência
de seu destino. Sorri, tal qual os
personagens ao final de Memórias
de um sobrevivente, que seguem
“rapidamente atrás do Outro que ia
adiante, mostrando-lhes o caminho
para um lugar longe deste pequeno
mundo colapsado. Ambos, somente por um instante, viraram o rosto
ao atravessar o limiar. Sorriram…”.
Com uma frase, a Academia Sueca
conseguiu resumir a força dessa
produção e finalmente reconheceu
o valor da escritora.
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