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Se não houver frutos,  
valeu a beleza das flores;  
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valeu a sombra das folhas;  

se não houver folhas,  

valeu a intenção da semente! 
 

Henrique de Souza Filho 
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Esta é uma obra de ficção. 
Qualquer semelhança com nomes, pessoas, 

fatos ou situações da vida real terá sido 
mera coincidência. 
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Prefácio 

 
Algumas poucas, porém importantes, palavras iniciais 

 
 

"Como avalio o ser humano? 
Pergunto: em que grau, e com que finalidade, 

ele se libertou do seu Eu" 
 

Albert Einstein 
 
 

Primeiramente, quero manifestar publicamente aqui o 
imenso prazer que me deu a redação deste livro.  

A princípio, a ideia era redigir um livro técnico sobre 
sementes recalcitrantes, um assunto que carece ainda de suficiente 
literatura. Há uma imensidão de publicações científicas, algumas 
poucas técnicas, raras populares mas, sobretudo, quase nenhum 
livro que permita a qualquer um, especialista ou leigo, adentrar nas 
incomensuráveis variáveis que cercam esse assunto para, ao menos, 
compreender do que se está falando.  

Contudo, com o desenvolvimento das ideias comecei a 
perceber que minha maior intenção deixou de ser a concentração das 
informações existentes em mais um texto técnico, exclusivo à 
compreensão daqueles que já conhecem o assunto, ou que estão 
muito próximos de conhecer. Cada vez mais foi ficando evidente, a 
mim mesmo, que a intenção passou a ser a de levar esse 
conhecimento justamente aos que nada entendem de sementes 
recalcitrantes, ou melhor, àqueles que nem sequer sabem que tais 
sementes existem, ainda que muito do conteúdo possa servir 

também, talvez, até aos especialistas no assunto. 
Daí restou a dúvida: como escrever isso, então? Pois, como 

técnico, como profissional da ciência, como tantas vezes me 
lembrava minha grande e eterna amiga Dra. Rita de Cássia Leone 
Figueiredo Ribeiro - um dos maiores exemplos nos quais tive a 
oportunidade e a felicidade de me espelhar - não poderia trabalhar o 
texto sobre as sementes recalcitrantes simplesmente considerando a 
linguagem fácil e acessível, pois correria o risco de não apresentar o 
conteúdo necessário para a perfeita compreensão e, além disso, 

talvez até mais importante que isso, correria o risco de transmitir um 
conteúdo falho e insuficiente, levando alguns leitores a tomarem um 
rumo incorreto dos conceitos necessários à compreensão verdadeira 
do assunto. Por outro lado, concentrando o texto em conceitos 
excessivamente técnicos, clássicos, cheios de conteúdo, mas de 
linguagem difícil e excessivamente específica, correria o risco de 
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afugentar boa parte dos leitores para os quais me propus 

inicialmente a atingir. 
Foi então que surgiu a ideia de escrever um livro que, ao 

mesmo tempo em que transmitisse conceitos corretos, clássicos, 
extremamente técnicos, também permitisse uma viagem na ficção, 
mesclando histórias reais com alguns imaginários de minha própria 
mente. E, mais do que isso, percebi que já não desejava falar 
somente sobre as sementes recalcitrantes, mas sobre o maravilhoso 
universo de todas as sementes. 

Sim, há o grande risco de, sob esse formato, não se atingir 

nenhum dos objetivos, ou seja, não atender à obra de ficção, 
tampouco transmitir conceitos técnicos. Mas esse foi o risco que 
optei por correr.  

Seguindo o exemplo de meu Grande Mestre, Prof. Dr. João 
Nakagawa - sim, porque o exemplo ainda continua sendo a melhor 
forma de ensino, se não a única - procurei ser correto, exato e 
preciso todo o tempo, mesmo quando viajei na ficção. Talvez esses 
mais de trinta anos trabalhando com sementes, trabalhando com 
pesquisa e formando recursos humanos em todos os níveis (iniciação 
científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado), bem como a 
experiência com colegas, as participações nos diversos projetos 
científicos de diferentes áreas, o contato com diferentes pessoas, 
diferentes interesses, e até mesmo o não contato, ou seja, o saber 
como me julgaram, bem ou mal, pessoas que jamais tiveram 
qualquer contato comigo, a experiência de lecionar e ministrar aulas 
e palestras, o contato com pessoas incógnitas, nas solicitações de 
verbas para projetos ou nas submissões de manuscritos em 

periódicos, enfim, todos esses anos que vão nos moldando, cortando 
algumas arestas e criando outras, aprendendo coisas e esquecendo 
outras, me levaram a um grau de amadurecimento que me permite, 

hoje, fazer algumas considerações importantes. 
A primeira delas é que essa experiência nos mostra o quanto 

somos pequenos, o quanto estamos distantes do real conhecimento, 
o quanto nos preocupamos com coisas que não mereceriam essa 
preocupação, e o quanto deixamos de nos preocupar com o que 
realmente importa... com o que realmente fica!  

A segunda é que só envelhece quem quer, ou quem não 
aprende a valorizar as coisas que não envelhecem e concentra 
esforços no que não vale a pena, justamente por serem coisas que 
envelhecem.  

E, finalmente, a terceira é que pessoas são pessoas, seres 
humanos são seres humanos, e uma das coisas que mais caracteriza 
o Homo sapiens é que ele, de fato, tem muito poucas características 
padronizáveis (se é que tem alguma): cada ser é único, não há como 
usar os exemplos de uns para tratar os outros. E, com o tempo e a 
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experiência, alguns vão aprendendo a lidar com isso, exigindo menos 

dos outros mas, ao mesmo tempo, deixando de ser exigido.  
E foi com esse foco, com esse objetivo que escrevi o livro. 

Procurei levar conhecimento numa linguagem bastante fácil, 
acessível a qualquer um, mas sem abrir mão do conteúdo. Ao mesmo 
tempo, escrevi um livro para mim mesmo, porque precisava expor em 
palavras tudo que acumulei durante todas essas décadas. A cada 
ideia nova que tinha, a cada frase que escrevia, e que me fazia sentir 
feliz, experimentava a doce e gratificante sensação de ter pensado 
aquela frase, de ter pensado aquela ideia.  

Assim, cada vez mais, pude sentir o encanto com meu 
próprio livro. A alguns isso pode até parecer egoísmo, egocentrismo, 
arrogância, prepotência, empáfia, falta de humildade e tantos outros 
adjetivos que se encaixariam perfeitamente aqui. E não vou me dar 
ao trabalho de, hipocritamente, negar, apenas penso que não foi esse 
o sentimento que tive, mas sim um sentimento de satisfação em 
conseguir escrever exatamente o que gostaria. Dou total liberdade a 
todos os leitores de considerarem o que quiserem a respeito dessa 
sensação. 

Aos que chegarem até este ponto do texto com espírito mais 
limpo, acreditando que minha maior intenção foi realmente levar 
algum conhecimento a todos, espero que a leitura deste livro dê ao 
leitor ao menos um décimo do prazer que tive em escrevê-lo.  

Contudo, antes de começar, deixo aqui algumas 
recomendações: 

1. Se há alguma intenção de encontrar, aqui, apenas assuntos 
técnicos, se há esperança de ler somente um livro técnico-

científico, nem comece a leitura. Certamente sairá frustrado; 
2. Se pretende, a partir desta leitura, incrementar 

substancialmente seu conhecimento sobre sementes, e 

apenas isso, nem comece a leitura. Certamente sairá 
frustrado; 

3. Se espera encontrar aqui neste livro algo perfeito, pronto, sem 
defeitos – irretocável até mesmo sob uma verdadeira caça a 
todos os pontos passíveis de pesadas críticas, sejam elas em 
relação à redação, ao conteúdo, a mim ou a qualquer outro 
motivo – saiba, de antemão, que se frustrará. Garanto que 
encontrará tantos erros, tantas falhas técnicas, tantos 
trechos inverossímeis, que ficará cansado antes de terminar 
a leitura de todo o texto. Talvez aproveite melhor seu tempo 
com algo mais produtivo; 

4. Se almeja apenas uma leitura fácil e agradável, ou se 
pretende encontrar aqui uma obra literária, também desista, 
nem comece a leitura. Porque não sou escritor, sou cientista, 
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e certamente haverá muitos trechos de linguagem mais 

difícil; 
5. Mas se, ao contrário dos itens anteriores, ainda estiver 

interessado na leitura deste livro, simplesmente porque tem 
curiosidade de saber de seu conteúdo e, ao mesmo tempo, 
está de mente tranquila e aberta para o que quer que 
encontre aqui, seja bem-vindo! Pode até ser que sinta algum 
prazer nesta leitura. 
Tendo tudo ficado claro, e caso ainda mantenha interesse no 

livro, estarei sempre à disposição para tentar esclarecer todos os 

pontos técnicos do livro (envie suas dúvidas, ou sugestões, ou 
comentários, ou qualquer coisa, para semeando.ideais@gmail.com), 
exceto os que envolvem a ficção ou as intenções deste ou daquele 
termo, desta ou daquela frase, ou a algo que eu intencionalmente 
tenha incluído no texto para não ser discutido. Tudo que for 
subjetivo, guardarei para mim e espero que cada um tenha uma 
conclusão diferente da minha sobre cada ponto duvidoso. Aliás, a 
ciência nos ensina isso: a importância dos diferentes pontos de vista 
e da discordância. Se, a partir daqui, insistir em continuar, boa 
leitura! Não diga que não foi avisado, he, he, he! 

Faço ainda uma advertência: há pérolas inseridas ao longo 
de todo o livro, nem sempre muito evidentes. 

E se conseguir não desanimar com a leitura no meio do livro, 
e se conseguir chegar ao final, e se considerar que vale a pena perder 
alguns segundos, me envie uma mensagem nesse e-mail que 
registrei aqui e fale-me, sem qualquer constrangimento, o que 
realmente achou do livro. Se houver ao menos um elogio, quem sabe 

me animo a produzir o próximo. 
E, também, se não desistir antes, talvez você termine o livro 

podendo me dizer, finalmente, o que é uma semente recalcitrante. Eu 

ainda estou tentando descobrir... 
Boa leitura! 
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Capítulo 1  

 
Ficção: a caminho 

 
Estamos em algum lugar da Europa, próximo ao Mar 

Adriático, na região norte da Itália, em 1695, onde e quando o jovem 
Luccio deixa em casa seus oito irmãos para tentar conseguir algo que 
tornasse mais nobre a refeição da família. Sim, pois não era pouca a 
dificuldade que passavam, em meio a contenções de todo tipo. E, 

com passo firme e ritmado, queixo erguido, cabeça oscilando para os 
lados, numa verdadeira caça visual, segue entre pontes e estreitas 
vias, algumas vezes tendo mesmo que se espremer entre as altas 

paredes, ou desviando do fluxo de outros que também caçavam, 
sabe-se lá o que. Vai analisando tudo que a todos era oferecido. Mas, 
entre derivados lácteos franceses e embutidos suínos alemães, 
prefere os tradicionais grãos italianos e, na transição da primavera 
para o verão, mesmo conhecedor da precocidade temporal para as 
safras tradicionais, sai à procura de alguém que possa já os ter para 
vender. Sob seu braço, carrega um punhado de curiosos papéis 
enrolados, com escritos feitos numa linguagem pouco conhecida 
mesmo entre os mais respeitados catedráticos das línguas vigentes 
na época.  

No caminho dessa verdadeira peregrinação, vai imaginando 
notas no interior da caixa acústica dos fios rubros, que a Natureza, 
sábia e caprichosamente, delineou para um de seus raros escolhidos, 
e, sempre que satisfeito com combinações que cria, faz rápida parada 
no caminhar, abre aqueles rolos e rabisca as combinações 
encontradas nesses papéis, procurando trazer alguma harmonia e, 
talvez, até conforto e esperança aos aflitos pelos conflitos de seu 
tempo. Em sua língua particular espera, um dia, retratar não apenas 

os terrores dos tremores físicos e religiosos, que recentemente tanto 
sofrimento vinham trazendo a tantos, mas quem sabe também os 
prazeres das cores e perfumes que somente aos espiritualmente 
iluminados era permitido saborear quando em meio às coisas 
naturais. Sem sequer poder imaginar a dor que ainda o aguardava, 
em breve, pela viagem de mão única dos seus dois mais próximos 
Santos - aquela viagem que, embora por muitos evitada até em 
pensamento, figura dentre as poucas certezas do incerto existir - 
segue ainda com extremo otimismo seu caminho construindo, ainda 

mentalmente, e em cada nova combinação de ideias, alguma história 
sobre reis e imperadores. 

É quando esbarra, levemente, em Jakkob, um apaixonado 
pela desarmonia e pelos atritos sociais. Após as solicitações de 
desculpas de ambos, cada qual considerando ter sido sua a indevida 
falta de atenção, ambos levantam a cabeça e se surpreendem: parece 
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se conhecerem! Sem ainda o saber, na verdade Jakkob há muito 

vinha sustentando, com Luccio, discussões infindáveis dos padrões, 
dos costumes e das tradições da sociedade da época. 
Frequentemente, e durante muito tempo, as discussões eram 
travadas pelas letras e palavras das cartas, tão frias quanto os 
terrenos que percorriam, cartas que atravessavam os cerca de 600 
quilômetros entre seu escritor e seu leitor.  

Já naquela época, e somente para os detentores de algum 
resto de pureza no mais profundo âmago de sua essência, corria a 
preocupação de se dar, ao frio papel, algum calor no correr da tinta, 

na esperança de que, aos olhos não pré-interpretativos do leitor, 
pouco restasse de oportunidades à falha cognição do que se queria 
realmente transmitir. Ainda que se tomassem todos os cuidados e 
conhecimentos disponíveis, sempre restavam, quando a intenção era 
salutar, dúvidas, inconsistências, discordâncias e incômodos, 
quando não atritos insolúveis da mistura de ideias e conceitos 
próprios e exclusivos dos mais libertos de empáfia e orgulho.  

Mas agora, estavam ali os dois, em pessoa, frente a frente, 
numa rara oportunidade de desafios que não mais necessitavam a 
espera de uma semana entre a provocação aguda de um e a réplica 
ácida do outro.  

"Perdão, senhor..." 
E Luccio se apresenta. 
"Impossível! Não pode ser!" 
"Perdão, senhor, mas o que não pode ser?" 
"Com tantas possibilidades, com uma probabilidade tão 

pequena, como é que fui esbarrar justamente..." 

"Bem, se o senhor não se ofender, ainda preciso seguir meu 
caminho, ainda tenho obrigações para com meus familiares, 
senhor..." 

E Jakkob também se apresentou. 
"Mas o senhor... o senhor... as cartas..." 
"Sim, meu rapaz! Sou eu mesmo! Está vendo a 

coincidência?" 
Curiosamente, ambos são tomados de alguma surpresa: 

Luccio, por ter construído em sua mente uma figura bem mais nova; 
Jakkob, exatamente o oposto. Sem surpresas, porém, foi a visão e 
imediata percepção da sagacidade que cada um trazia no olhar, essa 
já totalmente imaginada, talvez até aguardada, por ambos. 

Luccio percebe que, curiosamente, Jakkob pode ter, em suas 
mãos, os grãos de que necessita. Traz um pequeno pacote de pano 
em uma das mãos e, na outra, fica friccionando alguns dos grãos. 
Luccio deduz fazerem parte da quantidade maior do pacote. 
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E Jakkob nota os papéis sob o braço de Luccio. Não 

consegue detalhes, mas percebe nitidamente tratarem-se daqueles 
símbolos que já conhece há algum tempo. 

Tentando qualquer mote que não permitisse imediatismos 
nesse encontro, a primeira ideia que vem à mente de Luccio é o 
engodo de obter os grãos, mediante justo pagamento, o que, afinal, 
também lhe economizaria a longa caminhada que ainda teria pela 
frente. Inocente, tenta se iludir de sua real intenção: a oportunidade 
do encontro que pode lhe trazer frutos ainda mais proveitosos, talvez 
uma chance única. Mas sabe reconhecer, na proposta da troca dos 

grãos, o momento e o motivo para a tão sonhada aproximação e, 
ainda sob a máscara da necessidade de alimentação, pergunta se 
Jakkob não poderia lhe vender os grãos, argumentando que lhe 
economizaria a longa caminhada pelas pontes e estreitos corredores 
da já centenária e famosa outrora capital de República. Então 
arrisca: 

"Meu senhor, se são grãos o que carrega nesse pacote, não 
poderia vendê-los a mim?" 

Jakkob, por sua vez, já muito interessado nos papéis que 
Luccio trazia, devolve a pergunta:  

"Pelo apreço que tenho a eles, vendê-los traria a mim 
sentimento não menos digno que a frustração, ato não menos vulgar 
que a ofensa; contudo, e sem similar afetação de honra, poderia 
trocar estes grãos pelos papéis que você traz nas mãos".  

O forte senso de justiça e retidão de Luccio força-o a negar a 
troca, por considerá-la incorreta, pois tem certeza que os grãos de 
Jakkob, raros no momento, valiam mais que seus papéis.  

Coberto de frustração e cabisbaixo, deixa transparente sua 
imediata intenção de retornar ao caminho planejado inicialmente, 
tão evidente que é percebido por Jakkob que, ponderando a provável 

e definitiva perda da oportunidade de obter os curiosos papéis, e 
identificando no outro as características próprias de quem valoriza 
mais o intelecto que os prazeres da possessão material, lhe lança um 
desafio:  

"Vamos fazer diferente: se, observando apenas parte da 
quantidade dos grãos que trago, puder dizer um número que se 
aproxime, ainda que com justa margem de erro, da real quantidade 
de grãos que tenho nas mãos, eles serão seus. Porém, ciente de que 
quanto mais puder olhar, maior será a chance de se aproximar do 
número real, só poderá olhá-los uma única vez. Sim, é certo: suas 
chances de acertar serão pequenas; então, se ao menos chegar 
próximo ao número, os grãos serão seus, lhe garanto! Caso 
contrário, seus papéis serão meus. Se quer mesmo os grãos, mesmo 
sabendo das pequenas chances de sucesso, certamente há de aceitar 
o desafio". 
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"Chances, chances..." - responde Luccio, já com as ideias 
pululando na mente - "sempre que me lembro de nossas 
correspondências, meu senhor, a palavra que nunca me foge da 
mente é a tal de chance. Senhor Jakkob, para o senhor são sempre 
tão importantes as chances disso e daquilo? Ora, esses papéis não 
lhe servirão de nada, acho que nem mesmo entenderá o que há 
neles. Por que trocá-los pelos grãos?" 

Então Jakkob lhe lança, como de costume, perguntas 
inquietantes: "de fato, meu jovem Luccio, não quero perder esses 
grãos, por isso esse desafio praticamente impossível. Alguns desses 

grãos, tenho-os guardado de outros anos e, sempre que posso, 
carrego-os comigo, onde quer que vá. Muitos, porém, vim coletando 
durante esta minha travessia pelas regiões montanhosas e 
guardando-os nos diversos bolsos dos casacos que precisei usar. 
Nem sei se ainda se prestam a alguma coisa, seja para alimentar ou 
para se plantar. Mas é que os grãos... eles sempre me trazem muita 
curiosidade. Quantos são utilizados para nos alimentar e quantos 
para se plantar? Quais as chances de um determinado grão ir para 
este ou aquele destino? Ou, melhor, quais as chances de não ir? E 
será que todos temos feito essa divisão com sapiência, ou temos 
deixado que a sorte tenha sempre decidido isso por nós? Procuro 
sempre carregar grãos comigo, me fazem lembrar de incessante e 
incansavelmente me perguntar sobre tal divisão, se é feita de forma 
harmoniosa ou se os objetivos se chocam conforme a necessidade: se 
pensamos somente na finalidade do grão, ou se lembramos das 
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finalidades para as quais o grão não serve. Por exemplo: se 

tivéssemos abundância de grãos em nossos celeiros, qual a chance 
de destinarmos ainda mais grãos à alimentação, negligenciando a 
necessidade deles para as plantações? E se tivéssemos falta de grãos 
nos celeiros? Teríamos sapiência para, mesmo com fome, reservar 
grãos para a plantação, garantindo novos grãos para os próximos 
anos? Quais as chances das condições do momento definirem nossas 
definições? Quais as chances do estado emocional, das vaidades, do 
orgulho, da sensação de perda do poder, enfim, do estado de espírito 
momentâneo limitar nosso pensamento a ponto de obstruir nossa 

razão e petrificar nossos conceitos? Quantas e quantas vezes 
precisaríamos passar por provações, por períodos de escassez de 
grãos, ora para plantar, ora para alimentar, até que soubéssemos 
separar sabiamente as safras? São pensamentos contrastantes, 
capazes de chegar aos limites de ferir a harmonia do povo". 

Luccio, então, devolve-lhe perguntas:  
"Harmonia e contraste... por que não podem conviver? Não 

pode o ferreiro abandonar o ferro e viver da plantação? Não pode o 
pintor deixar a pintura e viver da escultura? Não pode o padre 
abandonar a missa e viver da oração? Não pode o agricultor reservar 
grãos para a alimentação? Não pode o moleiro reservar grãos para o 
plantio?" 

E Jakkob responde:  
"Sim, podem, todos eles..., mas como convencer os moleiros 

mais tradicionais de que os grãos não são somente para a moagem? 
O moleiro pode até entender, momentaneamente, a forma de pensar 
do agricultor, mas cedo ou tarde voltará às suas convicções, porque é 

um moleiro. Da mesma forma, como convencer os agricultores mais 
obtusos de que os grãos não são somente para o plantio? Em algum 
momento usarão os grãos para se alimentar, seja porque faltará 

alimento, seja porque as condições no campo não permitirão a 
germinação dos grãos. Mas, passada a fome, e passada a estação 
desfavorável à germinação, tornarão a querer plantar os grãos, 
porque são agricultores". 

"Ah, sim, você fala da estação desfavorável à germinação, 
mas também devemos considerar a estação desfavorável para se 
armazenar esses grãos. Ah, as estações... ora favoráveis a isso, ora 
favoráveis àquilo...".  

Corre-se um pequeno silêncio, aparentemente um tempo de 
raciocínio interior de ambos. Então Luccio o rompe:  

"Como são importantes as estações, não é mesmo, senhor 
Jakkob? A beleza e importância delas só são superadas pelos sons 
por elas emitidos. Veja: só nos foi permitido este encontro porque 
não estamos na estação do gelo, ou o senhor não poderia ter 
atravessado as montanhas. Por outro lado, são as estações de frio, 
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sem que sequer possamos lembrar que o Sol existe, que nos 

permitem as mais profundas reflexões. Sim, as estações, como são 
importantes..., mas nosso assunto não era esse, não é? Ainda quero 
saber se posso comprar seus grãos, e que interesse o senhor tem em 
meus papéis". 

Então, Jakkob reflete alguns segundos, olha para Luccio e 
diz:  

"Esses papéis, que você com tanta segurança traz, aguçam 
minha curiosidade em saber se confirmam, segundo minha 
percepção, que o que tudo que aí está, não está conforme o que se 

espera, uma desarmonia completa; e se o que se espera de você, meu 
jovem, e das anotações que faz, vai, de forma segura e harmoniosa, 
contra a forma que hoje está, certamente insegura em sua própria 
percepção; e, ainda, se haverá segurança e harmonia, da forma que 
você quer mostrar, na forma em que você escolheu mostrar, ainda 
que, para muitos, não haja suficiente percepção da paradoxal 
pacificidade do confronto entre harmonia e caos". 

E Luccio, entendendo até onde vão as intenções e 
insinuações de Jakkob, responde:  

"Sendo o esperado ou não, Mestre Jakkob, havendo ou não 
percepção, mas confiante na segurança da forma que trago o que 
não está, são essas as anotações que pretendo mostrar assim que as 
tiver terminado. Fossem cumpridos os rigores das leis, sejam elas 
naturais ou religiosas; sobrepujassem-se os receios do insucesso 
acima dos anseios da verdade; amedrontasse-se o novo pela pressão, 
quase opressão, do que há de mais clássico... e certamente não 
teríamos, passada ainda nem uma década, aquele Principia causador 

de tanta histeria. Assim como imagino tenha passado algumas vezes 
pelo pensamento de Isaac, também eu coloco a vontade do transpor 
acima da de impor. Pois, havendo ou não suficiente percepção e, 

mormente, desapego de conceitos para a compreensão e aceite desse 
confronto, urge que se lance o grão, mesmo sabendo que a positiva 
percepção de alguns, a despeito de sua insegurança do que ainda 
não é de fato, se sobreporá ao instável falso óbvio, ao confronto da 
falsa e confortável segurança do que está, somente por acreditarem 
que o que está, assim não o deveria ser, uma vez que se mostre a 
evidente nova forma. A eles necessito me dirigir pois, aos demais, o 
que ainda não está somente passará a ser quando não houver outra 
forma de se ver, quando for inevitável admitir que o que é, não o é 
porque queremos que assim o seja, mas apenas porque assim o é; e 
for também inevitável admitir que, por mais que se queira que o que 
não o é, assim o seja, o que não é não passará a ser somente pelo 
desejo de que o seja diferente do que realmente é. Talvez por isso sua 
curiosidade, a ponto de, pelo que já percebo, querer trocar seus 
grãos pelos meus papéis?" 
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Então, Jakkob lança um profundo, sincero e admirado olhar 

para Luccio e, com uma diferença de mais de duas décadas de 
experiência da essência humana em relação ao outro, com um forte 
sentimento protetor, quase paternal, arrisca aconselhar:  

"Pois preste atenção, meu jovem e brilhante Luccio, preste 
muita atenção! E vou falar na linguagem que você costuma utilizar. 
Não chega a um século que Vincenzo, de Pisa, tentou mostrar a 
beleza de sua polifonia. Mesmo contando com a ajuda de seu 
brilhante filho, e convicto da solidez de suas inovações, não foi fácil 
quebrar os enraizados conceitos dos catedráticos. Ah, que família 

essa, não? Tão à frente de seu tempo... Acho até que o filho tinha 
mais a nos mostrar, mas após aqueles inquisidores anos, não 
ouvimos mais falar dele... enfim, Luccio, sua certeza não será 
suficiente para quebrar os conceitos, tampouco os preconceitos, dos 
mais graduados, e de mais elevada influência nas instâncias de 
decisão e poder. Não tenha dúvida de que utilizarão de todos os 
recursos disponíveis para seu próprio objetivo e sua própria 
proteção. Então, escolha com sabedoria o momento e a forma de 
apresentar esses papéis. Não se preocupe a quem apresentar, nem 
quando a eles apresentar, menos ainda com qual forma apresentar. 
Certifique-se de que será, sim, compreensível, ainda que não o 
pareça. Exija! Dê suficiente crédito ao valor do pensamento e do 
esforço! Mas não conflite! E não confronte! E não confie e não se 
mostre demasiadamente confiante. Este pode ser o seu tempo, e o 
tempo de sua obra. Mas pode não ser o tempo de seus ouvintes... 
Então, não se iluda nem se entristeça com os que não a querem 
receber, não se irrite com os que não a querem aceitar e, 

principalmente, não simpatize com os que não a questionarem. 
Destes últimos, aliás, mantenha a máxima distância possível. 
Mantenha destes distância maior do que a que almeja para seus 

opositores, pois ao menos estes são, sábia ou pateticamente, 
transparentes. Mas aqueles... ah, aqueles estão entre os que detêm a 
mais maligna ignorância. Os Alpes podem não ser suficientes para 
separá-lo deles; porque a ignorância não tem limites, nem de altura, 
nem de tamanho, nem de distância, nem de tempo. E sua obra não 
será em nada melhor do que a de seus antecessores, nem pior do 
que a de seus sucessores. Será, tão somente, sua obra – a que você 
teve condições de produzir, no tempo e nas condições atuais. 
Provavelmente não repetirá os erros que as anteriores tiveram, mas 
com toda certeza terá todos os defeitos que as posteriores não terão. 
Mas, essencialmente, será a sua obra! E, principalmente, ao menos 
trará a dúvida de qual a próxima dúvida, e a incerteza de qual o 
próximo conflito; acrescentará a intranquilidade da questão oposta; 
incomodará as mentes sobre a maior probabilidade de erro estar na 
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negativa disso ou na afirmativa de todo o resto; alertará sobre a 

falácia da acusação". 
Então, Jakkob e Luccio trocaram o que traziam nas mãos.  
Luccio, quando retornasse ao lar, saberia separar os grãos 

entre aqueles que seriam utilizados para alimentar sua família e os 
que seriam destinados ao plantio, para garantir os grãos do próximo 
ano; e Jakkob, após deixar as margens de uma das tantas artérias 
hídricas de um dos sagrados berços do renascer, e após novamente 
atravessar tão elevados caminhos, abriria os papéis escritos por 
Luccio, os leria e, surpreendentemente, os entenderia.  

E Luccio entenderia a necessidade da divisão dos grãos.  
E Jakkob entenderia a organização dos símbolos.  
Talvez porque Luccio não fosse moleiro, talvez porque 

Jakkob não fosse escritor.  
Ou, talvez, porque ambos fossem permanentes 

questionadores dos conceitos e padrões da sociedade da época. 
Mas... e os grãos? Na mente de ambos, após esse primeiro e 

derradeiro encontro, ainda por algum tempo iria fermentar a dúvida 
levantada, e negligenciadamente não discutida, da sabedoria para 
separar os grãos, entre os que são destinados à alimentação, e os 
que vão para o plantio.  

Para ambos permaneceu a dúvida de quando isso realmente 
começou, quando se teve que escolher entre o que comer e o que 
plantar.  

Sabiam que não era desse tempo, talvez de um tempo tão 
antigo que não tivessem sequer suficientes registros dele.  

Talvez isso tudo tenha se iniciado com o surgimento da 

necessidade dos seres humanos de se organizarem em grupos.  
E ambos retomaram suas atividades, seus lugares, seus 

conflitos, carregando a dúvida: quando será que aconteceu? 
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Capítulo 2 
 

Ficção: no início 
 
Estamos em algum lugar da Ásia, próximo ao Mar Arábico, 

na região da atual fronteira entre Índia e Paquistão, há cerca de seis 
mil anos, pouco mais ou menos, onde e quando, por mais um dia, 
trabalharam as cuidadosas e eficientes mãos de Harasindh, um 
ancião que já se aproxima da época em que, pela 36a vez em sua 

vida, poderá contemplar o período do Alta-Luz, os dias nos quais a 
Luz de Indodejviah consegue quase atingir o centro alto de sua 

cabeça. Ele procurava mostrar a Makdaro, um jovem que desfrutará 
essa época pela 12a vez, como preparar o barro para trabalhá-lo e 
expô-lo ao calor do Alta-Luz.  

Agora, após um dia repleto de ensinamentos e práticas, a 
despeito das dores nas articulações, especialmente pelo tempo 
ajoelhados nas margens dos tanques de argila, estão os dois, 
exaustos, retornando para seu recanto de pousada, caminhando 
pelas ruas correta e rigorosamente anguladas, matematicamente 
muradas, contornando a cidadela, admirando o perfeito encaixe dos 
tijolos da casa de banhos e dirigindo-se ao novo bairro, aquele onde 
fora instalado o mais novo cemitério e que expulsava os produtores 
de grãos para terras ainda mais longínquas.  

Após algumas dezenas de quadras, já estão a meio caminho 
de seu lar, mas não sem obrigatoriamente terem de se desviar de 
alguns canais ainda em construção (canais que evitarão, se não o 
apodrecimento da carne, ao menos o mau cheiro, não das excreções 
mentais, mas das funções básicas materiais). Ambos anseiam pelo 
reencontro com os familiares, os Lajaadee que ficaram no exercício 
da função de trabalhar o algodão, não apenas para suas próprias 

vestes, mas para as grandes trocas, que já se aproximavam.  
Makdaro, no caminho, nota um interessante conflito de troca 

de mercadorias entre dois jovens e faz uma parada para observá-los. 
Harasindh, sempre atento e cuidadoso com seu jovem pupilo, não o 
censura, e deixa que continue observando aquela cena. Ele mesmo, 
aliás, sente-se curioso com aqueles dois. O primeiro deve ser um 
viajante, pela quantidade e diversidade de produtos que traz no baú 

de teca carregado pelo búfalo que o acompanha, que variam de carne 
de porco a artefatos em faiança, de tecidos crus a potes de barro com 
grãos de mais de dez diferentes tipos. Ele oferece selos estampados 
ao segundo, que também carrega grãos, mas, embora em quantidade 
muito maior que o primeiro, são de apenas um tipo. Este parece não 
concordar em aceitar os selos do primeiro. Evidentemente, trata-se 
de uma negociação comercial em que, apesar dos padrões aceitos por 
ambos para as mensurações comum e rotineiramente ali praticadas, 
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baseados nas recentes padronizações de pesos e medidas, e 

finalmente aceitas por todos, aparentemente se desenrola uma 
desavença quanto aos valores de cada mercadoria.  

Makdaro nota que conhece os diversos pequenos objetos 
trabalhados em bronze, em cerâmica, em ouro e até naquela famosa 
e magnífica pedra azul (ah... como ele queria ter uma daquelas 
pedras...) que o primeiro carrega, mas a ele são estranhos os 
símbolos gravados nesses objetos. O que mais lhe chama a atenção, 
porém, são alguns poucos grãos que aquela espécie de mascate traz, 
muito pequenos, de tamanho muito menor do que os conhecidos por 

Makdaro, o que faria supor se tratar de um forasteiro. Sua suspeita é 
reforçada pelas diferentes vestes, nada parecidas com o tecido que 
enrolava sua cintura e descia até seus joelhos, ou com o que cobria 
desde os ombros até a canela de seu Mestre, e pela castigada pele da 
face e das mãos daquele estranho, assim como seus penduricalhos 
agressivos que em nada se parecem com os objetos de 
confraternização dos Lajaadee, a família de Makdaro.  

A obsessão daquela espécie de alienígena por gravar 
repetidos sinais nas peles secas dos animais cada vez que a 
discordância se agravava, só fazia suspeitar ainda mais de que 
aquele ser fosse de origem forânea. Makdaro não consegue perceber 
que, embora todas aquelas características marcassem realmente um 
tipo diferente, não se tratava de um estrangeiro e, sim, apenas um 
viajante mercador marítimo nativo. Aquela cena e todos aqueles 
materiais aguçam o pensamento de Makdaro, que resolve 
interromper a caminhada para aproveitar o tempo em que pode 
sugar ainda mais da sabedoria de Harasindh. 

Embora não haja uma Pedra de Roseta que permita precisão 
na compreensão dos detalhes da comunicação entre Makdaro e 
Harasindh, assim como seria para desvendar tão bem trabalhados 

símbolos nas peças de um dos conflitantes, é possível perceber, pelas 
avançadas expressões físicas e sonoras, o que transcorre entre eles. 
Percebe-se que o sagaz e curioso Makdaro, já conhecedor da arte do 
barro, e sabendo a importância do aproveitamento do tempo para 
que as viagens em direção à Terra da Luz Sumida não tenham 
atrasos - pois mais uma vez seriam a garantia dos bons dias de sua 
gente até o novo Alta-Luz - dispara avidamente um verdadeiro 
interrogatório em direção a Harasindh, sem permitir que este 
respondesse à primeira pergunta antes que as próximas fossem 
feitas. 

Dentre tantas curiosidades que faiscavam de seus olhos, ele 
primeiro quer saber, de seu verdadeiro e admirado Mestre, quem o 
havia ensinado tudo o que com ele aprendia, e o que ainda viria a 
aprender, e quem havia ensinado quem o havia ensinado, e desde 
quando havia quem havia ensinado a quem aprendia. Além disso, 
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também o intrigavam algumas outras questões: por que não eram 

feitas viagens à Terra da Luz Nascida e por que as viagens de trocas 
eram tão importantes a ponto de serem veneradas por todos que ali 
viviam? Queria saber, também, sobre os grãos, como sabiam quando 
lançá-los à terra e, sobretudo, que grãos estranhos eram aqueles 
trazidos pelo estranho e por que eram tão pequenos.  

 

 
E, entre tantas outras perguntas, talvez de menor 

importância por não terem sido consideradas por Harasindh, ou 
talvez porque, simplesmente, sua memória já não permitia recordar-

se de todas as que Makdaro havia feito, o Mestre procura responder 
a todas as que considerava de maior importância, ou as que 
conseguia lembrar-se. E, nessas tentativas, vendo em Makdaro 
alguém que realmente queria aprender, e que se dispunha a 
respeitar quem já havia aprendido, o Mestre sente que é chegada a 
hora de transferir, a quem escolhera para ensinar o que seria 
ensinado, o que havia aprendido de quem havia aprendido, nas 
tantas e tantas vezes que se havia ensinado a quem ensinaria, 
quando se encontrava quem saberia quando ensinar e quando 
aprender. Harasindh vislumbra, em seu mais novo discípulo, e talvez 

o que eternizaria seu nome, a perfeita combinação entre a humildade 
do não saber, o respeito à sapiência e a vontade de cada vez mais 
afastar-se da ignorância, mesmo sabendo que dela jamais se 
distanciaria o suficiente. Faz, então, um esforço hercúleo, talvez 
derradeiro, para que não lhe escapem nem os menores, dentre os 
mais importantes, detalhes de todo o conhecimento que acumulou 
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até aquele momento. Caminham até a margem daquele enorme rio, 

agacham-se e ficam algum tempo contemplando o errático e sinuoso 
movimento das águas, como que buscando a concentração suficiente 
para seus pensamentos. 

Então, Harasindh consegue lembrar-se do tempo em que era 
apenas um aprendiz, atento ao discurso dos que, nos raros 
momentos em que se permitiam ensinar, haviam aprendido dos que 
antes os ensinavam; consegue lembrar-se que isso havia sido 
repetido tantas e tantas vezes, mas que não tinha como responder a 
Makdaro desde quando havia quem ensinava a quem queria 

aprender. A esta pergunta de Makdaro, Harasindh prefere responder 
no tempo futuro, enfatizando que poderia haver um tempo em que 
haveria quem poderia ensinar, mas talvez não houvesse quem 
gostaria de aprender e que, então, seu povo, cada vez mais numeroso 
e ocupando terras cada vez mais distantes, poderia começar a 
desaparecer. Harasindh sabia, porque havia aprendido, e queria 
incutir isso no pensamento e no espírito de Makdaro, que os povos 
que permaneciam não eram os que faziam, mas os que sabiam, 
porque não eram facilmente subjugados, nem pela terra (aqueles 
tremores haviam sido dominados), nem pela água (as barreiras 
montadas demonstravam isso), tampouco por quem também sabia 
(especialmente os que dominavam apenas o conhecimento da 
guerra).  

Makdaro, já convencido da importância e da real intenção de 
seu Mestre, descobre, então, a importância das trocas com o povo da 
Terra da Luz Sumida, porque garantem tudo que não podem ter ali, 
onde seus ancestrais escolheram para início de vida coletiva. Apesar 

da fartura de alimentos, produzidos quando as águas se afastam das 
casas e permitem que os grãos não usados para alimentar possam 
ser lançados ao solo; apesar da abundância do barro para produzir 

os vasos de armazenar água e grãos e, também, para produzir as 
imagens que deixam felizes Indodejviah e os outros deuses; apesar 
do algodão que permite a todos cobrirem-se e protegerem-se; apesar 
da abundância da própria água do Indo, que finalmente economizara 
as longas caminhadas à procura de poças para, ao menos, matar a 
sede... ainda muitas coisas eram necessárias para manter a 
comunidade unida, coisas essas trazidas das viagens à Terra da Luz 
Sumida. 

Harasindh lembra, agora, da pergunta dos grãos. Consegue 
lembrar que o kharif nem sempre foi possível, pois nem sempre a 
água era tão abundante. Naqueles tempos passados, os pioneiros de 
seu povo aprenderam a época certa de lançar os grãos à terra pelas 
tantas vezes que haviam lançado em épocas erradas, quando ainda 
não sabiam que as águas poderiam avançar e recuar sobre a terra. 
Somente o rabi era possível e, portanto, em cada ciclo de Alta-Luz, 
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uma única produção de novos grãos era possível. Além disso, 

também haviam descoberto que nem todos os grãos se prestavam 
para serem lançados à terra, pois muitos se perdiam e não geravam 
novas plantas; ou, algumas vezes, até geravam, mas não quando 
queriam. Somente com a chegada das monções é que o kharif foi 
possível, permitindo produção de grãos não apenas quando o calor 
chegava, mas também em um segundo momento, quando esse calor 
ia embora. Além disso, os plantadores iam aprendendo cada vez mais 
como produzir os grãos e, graças às viagens (justamente uma das 
perguntas de Makdaro), também começou a ser possível a produção 

de grãos diferentes, muitos dos quais eram trazidos não das 
frequentes viagens à Terra da Luz Sumida, mas da Terra da Luz 
Nascida. Makdaro entende, então, que havia, sim, viagens a esse 
outro lugar, mas que apenas não eram realizadas naqueles dias.  

Harasindh não consegue responder sobre os grãos 
diferentes, aqueles pequenos no baú do caixeiro-viajante, pois 
também não os conhecia. Mas não se preocupou com isso, pois 
aqueles grãos não atraíram sua atenção. Talvez porque sequer 
imaginasse que, futuramente, justamente aqueles grãos seriam a 
própria salvação de seu povo, quando as mesmas monções que 
trouxeram os dias de glória, o auge, o apogeu daqueles primeiros 
aglomerados urbanos civilizados, aquelas mesmas monções os 
abandonariam. E os grãos maiores já não poderiam gerar plantas 
nem no kharif, nem mesmo no rabi. E somente os grãos menores 

conseguiriam manter os celeiros ainda cheios de alimento. E que, 
depois, nem mesmo esses grãos poderiam mais ser lançados àquela 
terra, mas teriam que ser levados para terras distantes. 

Mas uma pergunta de Makdaro, em especial, chamou a 
atenção de Harasindh, pois não tinha certeza da resposta: por que 
alguns grãos não eram levados a outras terras, tampouco trazidos 

delas?  
Ele sabia que muitas tentativas haviam sido feitas. 

Lembrava-se, ainda, o grande sucesso, em terras distantes, daqueles 
frutos tão doces e suculentos. A cor dos frutos já era de um atrativo 
ímpar, ora amarelos, ora vermelhos, ora mesclados de amarelo e 
vermelho. Sim, aquelas fibras até incomodavam um pouco quando os 
frutos eram consumidos, pois ardilosamente se enroscavam nos 
mais escondidos vãos dos dentes, mas o sabor era uma retribuição 
para compensar todo esse transtorno. E o que dizer das árvores, 
frondosas, de copa cheia, com aquelas folhas que pareciam lanças 
(as mesmas afiadas lanças dos povos das Terras da Luz Sumida). 
Mas transportar esses frutos não era tarefa fácil. Os mais antigos 
costumavam dizer, inclusive, que houve uma época em que esse 
transporte era necessário, porque não conheciam os grãos e sua 
capacidade em produzir mais grãos quando plantados. Então, 
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precisavam sempre procurar novos frutos. Aliás, precisavam sempre 

procurar animais também, porque ainda não haviam aprendido 
como os manter próximos, os alimentar e os multiplicar. Assim, era 
necessário sempre se buscar mais animais que se pudessem caçar 
para obter alimento, pele e outras coisas; essas coisas também 
aguçavam a curiosidade de Harasindh, que sempre queria saber 
mais e mais detalhes, mas sabia que tudo isso pertencia a outra 
história, e voltava seus pensamentos para aqueles frutos...  

O transporte desses frutos, com seus grandes caroços, 
sempre trouxe grandes vantagens no momento da troca por outros 

produtos, ou por uma maior quantidade de selos, ou até pelas 
invejadas pedras azuis, e a demanda por eles era, sempre, muito 
maior que a quantidade que os viajantes conseguiam transportar. 
Todos queriam aqueles frutos que só seu povo podia colher, nas 
tantas árvores da região, e até as que sombreavam as casas da vila. 
Se conseguissem fazer suas enormes sementes produzirem novas 
plantas em terras distantes, para que produzissem frutos em outras 
terras, talvez conseguissem não apenas solidificar ainda mais a 
aliança entre os povos, mas também poderiam obter uma vantagem 
ainda maior nas trocas. É certo que um grande tempo seria 
necessário para que cada semente dessa começasse a produzir 
frutos: precisariam esperar que as árvores crescessem. Mas, assim 
como seu povo, talvez os outros povos poderiam já estar 
familiarizados com isso, saberiam ter paciência, saberiam da 
importância de cultivar tudo pensando não apenas neles próprios, e 
não apenas naquele pouco tempo de suas vidas, mas nas gerações 
futuras. Da mesma forma que o próprio povo de Harasindh teve 

paciência quando recebeu as sementes daquelas palmeiras que 
também produziam frutos muito saborosos, mas que levavam muito, 
muito tempo para isso. 

Mas... e aquelas sementes dos frutos ásperos, da Terra da 
Luz Nascida? Aquilo ainda incomodava os pensamentos de 
Harasindh: não conseguiam enviá-las para locais distantes, mas 
sabia que elas não eram dali. Então, se não tinham como enviá-las, 
como será que chegaram até ali? 

Enquanto pensava isso tudo, Harasindh não percebeu que o 
fazia em voz alta. Olhou para Makdaro que, nesse momento, estava 
com os olhos arregalados, sem praticamente piscar, tentando 
absorver tudo. Pergunta-lhe, então, se também não causava 
estranheza que as sementes dos frutos doces não produziam plantas 
em terras distantes.  

Para sua surpresa, Makdaro responde que não eram essas 
sementes que lhe causavam estranheza, mas sim as outras, aquelas 
que podiam ser plantadas em regiões muito distantes e, por mais 
tempo que levasse o transporte, ainda assim sempre conseguiam 
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produzir novas plantas. De tudo que conhecia, somente aqueles 

pequenos seres conseguiam fazer isso, sem estarem vivos. Não 
entendia como se podia criar vida de onde a vida não existia. E os 
questionamentos seguintes de Makdaro foram tão assustadores que 
chegaram a causar certa tontura em Harasindh, que precisou usar 
todas suas técnicas de concentração para não desfalecer bem ali na 
frente de seu discípulo.  

Makdaro, que agora voltava seus olhos novamente para as 
águas do rio, quer saber sobre como se define a vida, como saber o 
que é vivo e o que não é. Porque quando olhava para as pessoas de 

seu povo, ou para os viajantes, quando olhava para os bois, para as 
cabras, para as ovelhas, para os peixes, para os porcos e mesmo 
para as plantas, sempre via sinais de vida, incluindo-se nascimento, 
crescimento e morte. E uma morte definitiva! Mas quando olhava 
para aqueles grãos, era como se fossem mortos, sem vida. Mas, 
surpreendentemente, quando se lhes era dada água, voltavam a 
viver, e deles cresciam novas plantas. Mas eram os únicos que 
faziam isso. As sementes daqueles frutos saborosos também 
manifestavam a vida como Makdaro a entendia, pois quando eram 
fechadas nos vasos de barro se viam brotações saírem delas. E 
quando se tornavam secas, não brotavam mais. Mas não se viam 
brotações das outras sementes. Também achava curioso que, das 
coisas vivas, aquelas sementes eram as únicas que não soltavam 
água, porque pareciam nem ter água. Sabia que seu povo havia 
construído ali suas casas justamente porque havia água, e sem água 
as coisas vivas morriam. Já havia visto animais e plantas morrerem 
quando a água demorava a vir. Então, por que aquelas sementes 

aparentemente não morriam, mesmo não tendo água? 
Harasindh não tinha resposta para aquelas questões... 

então, Harasindh responde o que consegue a Makdaro, como tantos 

o fizeram por tanto tempo antes, ou por tanto tempo depois, dizendo 
que essas coisas são assim porque tem que ser assim, porque 
Indodejviah quis que assim o fosse.  

"Os grãos não são outras coisas, são apenas grãos. É assim 
que os grãos são, porque são grãos. E as outras coisas vivas não são 
grãos."  

Harasindh percebe que, com essa resposta, ele mesmo se 
satisfaz. Fica tranquilo com isso, sua cabeça não está mais com 
tontura. Mas Makdaro, ao contrário, fica ainda mais intranquilo. 
Quer saber por que os grãos são diferentes. Não pode aceitar 
simplesmente que, porque são grãos, são assim. Makdaro quer saber 
mais, quer entender por que os grãos são diferentes das outras 
coisas vivas. E, mesmo sabendo que Harasindh havia finalizado o 
tempo para responder às perguntas, mas sabendo que ainda estaria 
ouvindo, Makdaro insiste:  
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"Por que os grãos são diferentes das outras coisas vivas?"  

E, mais uma vez, a resposta não veio... 
E os dois retomaram seu caminho, e foram para seu lar, e 

dormiram... 
E, no dia seguinte, foram novamente para o trabalho com o 

barro. 
Com o novo aparecimento de Indodejviah, e de seu novo 

quase sumiço, Harasindh e Makdaro estão, mais uma vez, 
retornando do trabalho com o barro, quando Makdaro começou a 
sentir-se estranho, como se não houvesse de onde tirar energia para 

caminhar, para questionar Harasindh ou até mesmo para pensar.  
Indodejviah sumiu e, quando apareceu novamente, a energia 

de Makdaro não foi suficiente para que retornasse ao trabalho com o 
barro.  

E a cada nova passagem de Indodejviah, essa energia parecia 
fugir-lhe mais e mais, até que sequer conseguia sair de seu leito. Foi 
ficando cada vez mais fraco, mais quente, e mais triste. O ar parecia 
não querer mais entrar em suas narinas, e aquela tosse estava cada 
vez mais forte e mais frequente.  

Makdaro ficou cada vez mais silencioso, agora só queria 
dormir, esquecer de tudo e de todos. Já não questionava mais, o que 
antes lhe afligia agora já não o incomodava, na verdade pouca coisa 

agora o afligia, só queria manter seu corpo repousando.  
Então, quando Indodejviah nem mesmo apareceu como 

costumava aparecer, porque ficou escondido atrás das lãs do céu, 
quando sua energia não foi sentida no Vale, quando a falta de 
energia de Indodejviah parece ter sumido junto com a energia do 
corpo de Makdaro, este abriu os olhos uma última vez, viu 
Harasindh ao seu lado, com os olhos marejados, e lançou a ele um 
olhar tão carinhoso, tão tranquilo, tão calmo que chegou a 

estremecer Harasindh... sorriu, um sorriso enigmático... e dormiu... 
desta vez, um sono sem cansaço, sem tremor, sem frio e sem dor.  

Um sono sem vida.  
Seu rosto agora era de quem, finalmente, estava em paz. 
Makdaro morreu, e com ele morreu, por muito tempo, a 

dúvida, a intranquilidade, a incômoda aceitação de que os grãos são 
assim porque são grãos. Por muito tempo aqueles grãos que 
Makdaro conheceu se tornaram a verdade, foram o que devem ser. 
Talvez Makdaro não fosse daquele tempo, talvez por isso tivesse sido 
chamado tão cedo, mas sua dúvida atravessou o tempo e o espaço.  

E aquele mesmo Harasindh, que não conseguiu responder 
àquela última pergunta de Makdaro, agora tinha que conviver com a 
mesma pergunta martelando sua mente a todo momento. Porque 
sabia que, na verdade, não havia respondido, porque havia visto 
aquele último olhar de Makdaro, e aquele último sorriso, como que 
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pedindo a resposta à sua última pergunta, como rogando-lhe que 

aquela pergunta não fosse esquecida.  
 

 
 
Porém, Harasindh não poderia sequer imaginar, naquele 

tempo, que nem mesmo seis milênios depois alguém teria essa 
resposta...  
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Capítulo 3 
 

Ficção: chegando, mas ainda não 
 
Estamos em algum lugar da América do Sul, em algum 

laboratório de pesquisa, de algum lugar próximo ao paralelo 23°26' S 
- um daqueles que recebe nome próprio, não para que se faça, como 
de costume, justa ou injusta homenagem a alguma figura popular, 
mas por representar importante limite de caminhamento aparente do 

agora chamado Sol, aquele mesmo limite do Alta-Luz dos Lajaadee, 
condicionando tantas diferenças em tantos comportamentos, 
biológicos ou não - e a pouco mais de uma década de atravessar 

mais um milênio, para muitos aquele que seria mais um dos tantos 
apocalípticos profetizados, o primeiro da era em que o ser humano 
passa por mais uma revolução, compreendendo e quase dominando 
o movimento dos elétrons. É ali que, em meio a uma conversa sobre 
diversos assuntos, debruçados sobre um balcão com algumas 
bandejas, algumas folhas de papel umedecido, algumas latas e 
muitas sementes de coloração bastante escura, novamente entre 
alguém ainda querendo aprender com quem ainda quer ensinar, 
surge a pergunta feita tantos milênios antes por Makdaro, talvez com 
algumas mudanças nos termos, no objetivo e nas expectativas, 
decorrentes do tempo e da função: 

"Por que os grãos são diferentes das outras coisas vivas?" 
E é ali que John, recuperando-se assustado da repentina 

inquirição (uma quase inquisição), sem ainda saber de onde tão 
repentinamente tenha surgido aquele arroubo verbal, vacila 
incialmente em responder e paira os olhos no nada, como se 
esperando iluminação de alguma divindade oriental. Depois, fixa os 
olhos no pupilo, com uma já tradicional e esperada intimidação 

inconsciente no olhar, gesto que parecia externar milênios de 
conhecimento ou, nas vozes mais populares, como se ali houvesse 
um verdadeiro poço sem fundo de sapiência, e paralisa qualquer 
movimento corporal. São segundos de silêncio que, ao ouvinte, 
sempre pareciam séculos... Pensa profundamente antes de 
manifestar qualquer impressão, física, oral ou mental, por querer 
identificar até qual profundidade de intenção teria, e até qual seria 
esperada, a indagação feita por aquele embrião de pesquisador, 
aquela mitocôndria científica em constante vigilância, sempre 

aguardando a nova remessa de substrato para suas intermináveis e 
intranquilas fornalhas mentais. Decide que não, não poderia ser uma 
pergunta daquelas impensadas, que se faz em rompantes meramente 
para ocupar o tempo de outrem, para simular algum interesse em 
algo completamente desinteressante, ou para apenas quebrar um 
tenebroso e incômodo silêncio.  
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"Não, não deve ser, não dele...", pensa John, "há algo ali, 

fermentando, pululando, ardendo as rotas das transmissões 
sinápticas, algo realmente incontrolável, talvez até instintivo, 
forçando a voz a externar algo que certamente já vinha há algum 
tempo trazendo desconforto".  

 
 

 
 
Então, responde a Joseph o quão intensa, interessante e 

atormentadora pode ser aquela pergunta se levada aos mais 
extremos limites do conhecimento, principalmente quando despojada 
de qualquer pré-conceito, de qualquer desejo próprio ou de qualquer 
interesse pessoal, seja este moral ou não. Joseph, cuja convivência 
com seu mestre foi-lhe ensinando a arte da paciência no ouvir e 
muito refletir, para talvez ao menos um pouco se aproximar de 
realmente compreender o tanto que era transmitido nas tão poucas 
palavras costumeiramente ditas, quase murmuradas - e nem sempre 
com palavras vocais - percebe a profundidade da resposta de seu 
sempre exemplar mentor. Também ele havia sido permanentemente 
treinado, desde seu nascimento, a olhar para os grãos com 
naturalidade. Estavam sempre lá, à disposição, mansos, serenos, 
dormentes, inanimados, expirados, mas prontos para voltarem à 
plena atividade tão logo lhes fossem demandada. Assim como 
Makdaro - talvez agora somente mais um inanimado e expirado grão, 
talvez não - Joseph também não entende que alguns seres sejam 
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realmente considerados vivos; mas, após tantos milênios, é evidente 

que a dúvida vem acompanhada de uma bagagem muito maior de 
informações, por tanto conhecimento acumulado pela agora 
alastrada, frequente, abastada e prevalecente humanidade. 

Joseph já havia se deparado com essa dúvida quando 
informado, em algum treinamento de sua formação, o que 
efetivamente define vida. Lembra-se também, ainda, das discussões 
noturnas quase intermináveis, de algumas décadas antes, que 
muitas vezes custavam a presença em algum exame - e todas as 
suas consequências - fossem aqueles debates travados com muitas 

pessoas (como aqueles de noites estreladas no alto das serras, ou de 
saraus físico-musicais das prévias dos grandes festivais), com 
poucas (como aqueles com os filósofos Elias e Silvio, nos cômodos de 
pequeno espaço, mas gigantes ansiedades) ou, como em algumas 
vezes - ou talvez na maioria delas - com nenhuma. Nelas, se tornava 
difícil obter alguma definição de vida que pudesse separar um vírus 
de uma pedra, sem o separar também de outros organismos 
inquestionavelmente considerados vivos. Recorda-se, até, das 
criações fictícias cinematográficas em que androides deixavam 
humanos em situação muito difícil quando, em defesa própria para 
serem considerados vivos, demonstravam que as definições de vida 
eram tão imprecisas que não podiam separar, por exemplo, o fogo, 
considerado não como ser vivo, mas que consome combustível para 
produzir energia, cresce e se reproduz, de muitos seres considerados 
vivos, para alguns dos quais o crescimento e a reprodução eram 

padrões altamente questionáveis. 
John, então, com aquela habitual e peculiar paciência, 

reservada somente aos mais iluminados, e compreendendo que ali se 
concentrava, na verdade, um complexo de perguntas das quais a 
feita era somente a final, escolhe começar pelas mais simples, ainda 

que não explicitamente feitas, esclarecendo que, tecnicamente, grãos 
e sementes podem corresponder às mesmas estruturas vegetais, mas 
que o termo grão é destinado àquela utilizada como alimento, 
enquanto o termo semente diz respeito à estrutura utilizada com 
finalidade de propagação da espécie.  

Joseph tenta, inocentemente, ou até infantilmente, 
demonstrar que compreendeu, exemplificando que, então, o feijão ou 
o milho, que estão armazenados na dispensa (para muitos um celeiro 
do que em alguma era foi chamada república) são grãos. Mas que, se 
colocados para germinar e produzir novas plantas, perderiam sua 
função de alimento e, nesse caso, passariam a ser chamados de 
sementes. E aquelas mucunas bem ali, então, que se não fossem 
plantadas, poderiam ser destinadas à transformação em algum tipo 
de farinha e, portanto, antes disso seriam grãos. John evita 
demonstrar facialmente o grau de simplicidade daquele pensamento 
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e, com costumeiro respeito, faz questão de enfatizar que não se trata 

meramente de escolha de termos, mas uma diferença que, se mal 
usada, poderia trazer grandes problemas, como o consumo de 
sementes tratadas com produtos nocivos à saúde, ou o plantio de 
grãos que não resultarão na esperada produção agrícola. E, também, 
que os grãos, na verdade, podem não ser vivos e, ainda assim, 
cumprirão sua função alimentar, diferente das sementes que, se não 
vivas, não poderiam compor aquela comparação da pergunta. 
Aproveita o momento para instigar ainda mais o pensamento e a 
curiosidade daquele tão ansioso e ávido olhar, fazendo um 

comentário, algo irônico até, que criaria a demanda por uma 
resposta, jamais atendida: "é semelhante à confusão que se faz dos 
termos embrião e eixo embrionário, na semente, he, he, he..." 

Em seguida, após uma concordância silenciosa, talvez 
duvidosa, talvez dissimulada de compreensão, do movimento de 
cabeça de Joseph, e caminhando para as questões mais complexas 
contidas na pergunta, esclarece que o ser diferente pode se referir a 
muitas coisas e que, como aquele ouvinte já demonstrava forte 
interesse pela ciência, enfatiza a necessidade, sempre, de se ser 
correta e indubitavelmente compreendido, da forma mais clara 
possível, nas ideias e questionamentos que se exterioriza 
verbalmente. Então, já como instrução exemplar, tão característica 
de sua personalidade, sugere que o ser diferente possa se referir ao 

fato de que as sementes possam se manter vivas por décadas ou 
séculos. Imediatamente, e propositadamente, faz uma autocorreção 
pois, neste caso, já era sabido que algumas sementes não têm tal 
capacidade e, por outro lado, que alguns outros seres a tem, mesmo 
não sendo sementes.  

Sugere, então, e sem ser interrompido pelo arguidor - pois 
este sabia ser esta a chave para o imediato fim da explanação, para 

levar a algum sepulcro inviolável a resposta a qualquer dúvida 
impaciente de aguardar a resposta - que o sentido dado à expressão 
ser diferente poderia ser o fato de sempre precisarem que se lhes 
adicionasse água para começarem a desenvolver sua função. 
Novamente, e também imediatamente, se autocorrige, pois também 
seriam encontrados exemplos de outras coisas vivas que dependem 
do fornecimento de água para isso. 

E, após mais algumas outras elocuções pelas mais diversas 
subperguntas contidas na principal, desenroladas progressivamente 
em complexidade, John finalmente chega àquele que parecia ser o 
real motivo da indagação de Joseph: como é possível que os grãos 
possam sobreviver mesmo estando quase completamente 
desprovidos de água, recebendo a confirmação do pupilo em ser 
realmente esta a dúvida principal. Mas, na mente de John, duas 
outras perguntas, não feitas, acompanhavam a primeira: primeiro, 
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por que tantos não a fazem? Segundo, por que Joseph a fez 

justamente agora? Professoralmente, catedraticamente até, John, 
tentando contemplar as três questões, explica: 

"Sim, Joseph, de fato muitas sementes podem sobreviver 
mesmo quando quase toda a água é removida de seu interior. 
Curioso você ter feito essa pergunta agora, já tendo convivido com 
essa realidade por décadas. Curioso, também, que tantos jamais se 
apercebam disso e nunca passem nem perto de fazer essa mesma 
pergunta, ainda que, nos dias atuais, seja de conhecimento amplo e 
irrestrito que sem água não há vida. Na verdade, é possível que, por 

convivermos cotidianamente com esse fato, a maioria de nós não se 
aperceba de que isso é um comportamento raríssimo na natureza e 
acabe se acostumando com a ideia. Talvez seja mais fácil entender 
essa raridade se pensarmos em outras estruturas vivas, como nós 
mesmos, nossos órgãos ou outros seres vivos com os quais também 
convivemos rotineiramente, como os animais domésticos e as 
plantas. Algumas semanas sem regar os vasos de nossa residência, 
ou alguns dias sem repor a água de nossos cães e gatos, ou alguns 
dias sem bebermos água, serão suficientes para entendermos a 
importância da água para a vida. Mas também pode ser mais fácil 
compreender isso se soubermos que mesmo entre as sementes de 
diferentes espécies há aquelas que, assim como a maioria dos seres 
vivos, não sobrevivem se lhes for removida a água, ou quase toda ela. 
São sementes que ocorrem, em sua grande maioria, nas regiões 
tropicais úmidas e, por terem esse comportamento diferente das 
sementes mais populares, são genericamente chamadas de 
recalcitrantes, porque "teimam" em não seguir o padrão ortodoxo da 

maioria das sementes. Não tenho muito conhecimento delas, essas 
sementes birrentas, he, he, he, mas acredito que somente após a 
época das Grandes Navegações, dos Grandes Descobrimentos, 

quando povos europeus passaram a conhecer e estudar as terras do 
Novo Mundo, é que teria sido possível conhecer essas sementes. E 
olha que já tem uns cinco séculos que isso aconteceu, então já faz 
um bom tempo, não? Mas se fôssemos sequoias, talvez nem seria 
tanto tempo assim, he, he, he..." 

"Mas, então, talvez a pergunta não seja feita por um número 
maior de pessoas simplesmente porque nos acostumamos com mais 
um pseudo-óbvio: o de que os grãos são assim porque são grãos; 
como nos acostumamos, por exemplo, com a lei da gravidade, 
aceitando que as coisas caem simplesmente porque não há nada que 
impeça sua queda; ou que o tempo e o espaço são imutáveis. Há 
muitas verdades não questionadas, consideradas naturais que, após 
algum tempo, se mostraram não serem tão naturais assim, como a 
de que sementes e grãos podem ser secos e, ainda assim, manterem-
se vivos por anos, décadas, ou séculos. Mas é preciso ter ciência da 
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relação temporal dos acontecimentos para entender por que 

pensamos assim." 
John, então, percebe que aquela conversa não seria tão 

rápida. Sugere a Joseph que se sentassem nos altos bancos. Percebe 
que Joseph o faz sem tirar os olhos de seu palestrante, sem piscar, 
sem nem mesmo perceber que sentou no banco em ato totalmente 
involuntário, pois degustava cada segundo daquela transferência de 
um misto de conhecimento e experiência. Mais confortáveis, talvez 
desnecessariamente, John prossegue: 

"Como você já deve saber, os registros arqueológicos 

apontam que nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu na África, na 
parte Leste ou mais para o Sul, e daí seguiu para uma migração em 
direção ao Norte da África, depois para o Sudoeste Asiático e daí para 
o Leste da Ásia. Começaram os primeiros assentamentos 
basicamente em dois locais: na Mesopotâmia, entre os Rios Tigre e 
Eufrates, região que atualmente engloba o Iraque, o Kuwait e partes 
da Síria, da Turquia e do Irã, e no Vale do Rio Indo, atualmente na 
região fronteiriça entre Índia e Paquistão. Depois, para o Leste, 
formou novo assentamento na atual China, no entorno do Rio 
Amarelo". 

Na menção do Vale do Rio Indo, Joseph sente algo como um 
frio interno, uma sensação de um vento passando entre seu coração 
e seu diafragma, que causou arrepios em toda sua pele, seguido de 
uma pequena pressão no peito, uma espécie de arritmia cardíaca e 
um leve choque elétrico nas extremidades... E John continuava: 

 
 

 
 
 
"Note que, curiosamente, essas regiões, a despeito de 

situarem-se às margens de imponentes rios, tem estações 
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marcantes, com um período de seca bem definido. Isso certamente 

foi fundamental em todo o processo de estabelecimento do ser 
humano em locais fixos, deixando o hábito nômade e passando para 
uma vida mais sedentária. E, provavelmente, tem também relação 
com essa nossa visão de normalidade das sementes, de serem seres 
vivos secos. Agora, vamos supor que toda a história do ser humano 
fosse inserida em uma barra temporal, com o surgimento do Homo 
sapiens no início dessa barra, o dia de hoje sendo o final dela. Nessa 
barra, o início dessa migração só ocorreria após transcorridos 5/6 de 
todo o tempo de existência do ser humano na Terra! E, se dividirmos 

essa barra em 12 partes, o estabelecimento em locais fixos, com o 
início da agricultura, só ocorreria na última fração. Essa agricultura 
certamente foi baseada em grãos com as características dessas 
sementes da sua pergunta."  

"De fato, os registros arqueológicos descrevem grãos como 
centeio, cevada, lentilha, sorgo, grão-de-bico, entre alguns outros, 
como os primeiros a serem utilizados pelo homem, todos com essas 
características de suportarem que quase toda sua água fosse 
removida, sem perder a vida. E, veja que curioso: poderíamos agora 
esticar essa fração de barra, fazendo com que ficasse com o 
comprimento da barra toda, colocando o surgimento da agricultura 
no início da barra."  

"Nesse caso, as Grandes Navegações, que levaram o ser 
humano a conhecer as florestas tropicais, só ocorreriam muito 

próximo ao final da barra, ocupando somente cerca de 1/50 do 
tempo total em que os humanos conheceram e utilizaram grãos, ou 
seja, durante 98% desse tempo as sementes que toleram a secagem 
foram praticamente as únicas conhecidas. E, por muito tempo, as 
únicas utilizadas pelo ser humano. Portanto, é natural que, até 
instintivamente, pensemos nas sementes, ou nos grãos, como sendo 

algo de comportamento natural, ainda que sejam seres vivos 
desidratados. Assim como ainda é natural, para muitos, que as 
coisas não permaneçam suspensas no ar simplesmente porque nada 
as segura, como se cair fosse o normal. Assim como é normal ainda, 
para muitos, que haja vida, e vida inteligente, no planeta Terra, e só 
no planeta Terra." 

"Mas, Joseph, por que essa dúvida agora?" 
"São estas sementes pretas, Mestre, que são tão diferentes 

umas das outras", respondeu Joseph, só o fazendo por ter sido dada 
essa chance.  

"Estamos vendo que algumas germinam assim que recebem 
água, outras começam um apodrecimento, mas há aquelas que ficam 
ali sem qualquer reação, inalteradas, incólumes e indenes. Essa 
coisa da dormência, sabe? Se, por um lado, pode nos ser um grande 
problema quando queremos usar essas sementes, ou quando 
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queremos evitá-las, por outro parece conferir uma espécie de 

eternidade às sementes. Mas continuam sendo seres vivos, como nós 
mesmos. Isso instiga a mente a identificar algum potencial uso dessa 
capacidade, por exemplo uma hipotética conservação de órgãos ou 
até seres humanos inteiros, se fosse possível que também pudessem 
ser secos sem perder a vida. Ou mesmo se considerássemos outros 
animais, poderíamos, por exemplo, salvar alguns de um risco 
imediato de extinção, conservando alguns exemplares numa forma 
seca. Fico aqui pensando se essa capacidade seria encontrada 
somente em estruturas pequenas como as sementes, ou somente em 

vegetais ou espécies mais simples, como fungos e bactérias". 
 

 
 

John, então, sente a necessidade imediata de corrigir mais 
essa distorção da verdade:  

"Pois saiba você, Joseph, que isso não é verdade! Há, sim, 
organismos complexos com essa capacidade, como algumas plantas 
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inteiras, chamadas de revivescentes. E, além disso, não está restrito 

ao reino vegetal, pois há, sim, animais com essa capacidade, como 
algumas larvas de insetos e crustáceos. Já ouviu falar dos 
tardígrados? Vale a pena ler algumas coisas sobre eles. Por exemplo: 
quando submetidos a condições de seca, adaptam-se a isso perdendo 
quase toda a água do corpo e entram num estado de criptobiose, só 
retomando as atividades normais quando há, novamente, água 
disponível. É o que costumamos chamar de tolerância à dessecação, 
um aspecto que vem sendo estudado no mundo todo, por 
profissionais das mais diversas formações, biológicas ou não. Apesar 

de ainda não completamente elucidada, a tolerância à dessecação já 
tem diversos mecanismos bem conhecidos, com identificação de 
moléculas, processos e estruturas essenciais. Contudo, muito ainda 
é desconhecido e há muita dúvida sobre a essencialidade de alguns 
desses fatores."  

E, com um típico leve sorriso e balançar de cabeça, ironizou:  
"Mas, se fossemos iniciar uma conversa sobre isso aqui, 

agora, certamente perderíamos o trabalho que não terminamos e, 
talvez, perderíamos até o jantar, he, he, he... Isso é um assunto 
muito interessante, mas talvez não para este momento." 

"Sim, entendo..." - Joseph não escondia a frustração da 
dúvida não completamente respondida, mas se conformava com mais 
um momento de intensa transferência de conhecimento. E, para 
manter acesa a chama da dúvida, da curiosidade, da ânsia pelo 
conhecimento, de forma provocativa desafia seu mestre:  

"Esse falso óbvio, dos grãos serem assim porque são grãos, 
ainda perdurava em seu tempo de aprendizado? Ou já se conheciam 
essas sementes que também morrem se forem secas?" 

"Sei que já tem alguns bons anos que alguém descobriu 
sementes que também morrem se forem secas, acho que eu sequer 

havia nascido, he, he, he! Há registros publicados na segunda 
década do século XX que descrevem a necessidade de se utilizarem 
rapidamente as sementes de seringueira, pois em duas semanas 
essas sementes poderiam morrer. Mas essa já era prática adotada 
pelos usuários dessas sementes, então esse comportamento já era 
conhecido algum tempo antes, só não havia registros disso em 
publicações. Aliás, nos próprios trabalhos publicados há referências 
de trabalhos anteriores, a partir de 1880 e nos 40 anos seguintes, 
com sementes, salvo algum lapso de minha memória, de calêndula-
do-pântano, nogueira e carvalho, em que os autores já mencionavam 
a possível existência de sementes sensíveis à dessecação e de difícil 
armazenamento. Portanto, essas referências mostram que já naquela 
época não era totalmente desconhecida a existência de sementes 
intolerantes à dessecação e de difícil conservação em 
armazenamento, diferente do que se conhecia como comportamento 
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padrão para sementes. Havia, ainda, outros trabalhos, também do 

final do século XIX, que faziam menção a sementes que não podiam 
ser secas, quando se discutiam métodos para um melhor 
armazenamento de sementes, mas não se aprofundavam 
especificamente aos detalhes dessa sensibilidade à dessecação. Eram 
sempre consideradas sementes 'diferentes' e, como raríssimas 
tinham alguma importância comercial, pouco interesse despertavam 
nos pesquisadores." 

John parece buscar algumas lembranças. 
"Penso que somente a partir da década de 1970 se iniciou, 

com mais intensidade, o estudo dessas sementes, quando houve um 
primeiro agrupamento das sementes em duas categorias: as que 
eram consideradas 'normais' e as que apresentavam comportamento 
diferente do esperado para sementes. Mas repare: o fato dos 
trabalhos anteriores não terem sido tão evidenciados, não terem 
ganho tanta popularidade, seja porque estavam em língua menos 
acessível ou porque os autores não tinham tanta receptividade no 
meio, ou porque nem estavam preocupados em disseminar suas 
ideias, ou seja lá por quais motivos, não os descredencia como os 
verdadeiros pioneiros no assunto. Acostume-se, Joseph, pois isso é 
prática relativamente comum no meio acadêmico e científico, pelos 
mais variados motivos e interesses. Frequentemente há algo como 
um boicote aos verdadeiros idealizadores do que é novo e, 
sinceramente, eu não consegui entender isso nesses meus mais de 
quarenta anos de trabalho científico." 

Como houve uma pausa, certamente devido à nova imersão 
de John em seus pensamentos e lembranças, Joseph insiste na 

questão do falso óbvio de que as sementes deveriam ser assim 
mesmo:  

"Então, nem mesmo entre os pesquisadores havia admiração 

e, arrisco dizer até, espanto pelo fato de existirem sementes que não 
morriam quando se lhes tiravam praticamente toda a água, ainda 
que fossem seres vivos?" 

"Que interessante você comentar isso! Pois nessa mesma 
época havia uma intensa discussão sobre o que então chamavam 
'estado latente' de alguns organismos, dentre os quais as sementes. 
Mas note que curioso: essas discussões começaram não com 
sementes, nem mesmo com organismos de origem vegetal, mas com 
animais! Já li alguma coisa sobre isso... Parece-me que houve um 
tempo em que os grandes pensadores acreditavam que os 
organismos que toleravam a dessecação, quando no estado seco, 
eram como materiais inanimados, como se durante o período em que 
estavam secos fossem substâncias sem vida, que nada acontecia em 
seu interior, e que nem mesmo interagiam com o ambiente. Hoje 
sabemos que isso não é verdade, que mesmo quando apresentam 
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teor de água muito baixo as sementes ainda tem algum metabolismo 

e reações químicas ocorrem, tanto entre os próprios componentes da 
semente quanto entre estes e os do meio, como os gases. Mas, 
sinceramente, não me lembro quando nem onde li sobre isso... agora 
você me pegou, he, he, he!" 
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Capítulo 4 

  
Ficção: quando a questão apareceu 

 
Estamos em algum lugar da Europa, pouco afastado e à 

sudeste do Canal da Mancha, em um anfiteatro nos arredores dos 5° 
e 6° arrondissements, há pouco mais de um século, onde ocorre um 
acalorado debate entre três incansáveis estudiosos da vida e de seus 
mistérios. Felipe, o mais experiente, decano já septuagenário, 

acompanha ainda calado a condução de raciocínio que Gastão - mais 

uma vez alguém querendo ensinar - desenvolve com seu pupilo Paulo 
- mais uma vez alguém querendo aprender - debruçados em um mar 
de papéis com números, letras, símbolos e até alguns hieróglifos: 

" ... mas, se você reparar nestes resultados aqui na tabela, 
corre o risco de acabar abandonando nossas atuais convicções e 
chegar à mesma conclusão dos vitalistas. Note o perigo da conclusão 
prematura e inconsistente, por exemplo, ao ignorar os resultados 
periféricos de todos os experimentos, e não apenas os nossos, e se 
concentrar na aparente falta de atividade dos organismos, inclusive 
das sementes, quando submetidos à quase total remoção de sua 
água. Hoje pode parecer elementar, mas nem sempre foi assim. E, 
considere o seguinte: se pudéssemos ter acesso tão somente a estes 
resultados, sem considerar todos os experimentos anteriores feitos 
por tantos incansáveis e comprometidos cientistas, talvez também 
chegássemos à conclusão da existência e essencialidade do princípio 
vital, como pensavam há 50 anos. Consegue perceber isso?" 

"Perceber o quê? A existência do mesmo princípio vital que 
veio do espaço sideral? Que para muitos não tem igual, mas a outros 
seria salutar se, ao invés de considerá-la um mal, encontrasse um 
rival exemplar?" 

Paulo faz a rima como se entoasse alguma cantiga de 
escárnio, como se deixasse aflorar suas leituras ibéricas do final de 
um daqueles tenebrosos períodos da humanidade. 

Seguem-se alguns segundos de silêncio. Ambos mantém 
fixos os olhos nos do outro, mas é notório o desconforto, 
repentinamente descoberto, de Paulo e o esforço de autocontrole de 
Gastão. Felipe leva a mão aos lábios, aparentemente tentando 

disfarçar algum riso muito bem contido, ou simulando o engasgo de 
saliva que, na verdade, era, sim, uma gargalhada. É Gastão quem 
rompe os nano segundos: 

"Paulo, Paulo... admiro seu senso de humor, mas tome 
cuidado com os momentos em que o externaliza, certo? Mantenha o 
foco! Aliás, de alguém já com seu nível, seriam esperadas outras 
perguntas. Veja estes resultados periféricos aqui! Eles nos falam tão 



48 

 

claramente o que se poderia esperar da evolução do comportamento 

das sementes em cada situação. Não percebe?" 
Paulo olha novamente para os resultados apontados pelo 

mestre, mas logo em seguida olha novamente para os centrais, e 
questiona o direcionamento do olhar de Gastão:  

"Mas, Mestre, olhando para os resultados periféricos não se 
estaria desviando o foco do objeto principal, como tantas vezes já o 
ouvi falando?" 

 

 
 
"Quem sabe se você fosse um pouco mais sério e tivesse mais 

concentração e comprometimento, se não desviasse sua atenção para 
gracejos inoportunos e desnecessários, evitaria certamente remover 
as frases de seus contextos!", responde Gastão, já um pouco irritado.  

Contudo, não se permite esse descontrole, por mais que 

justificável. Respira fundo, recompõe-se e continua:  
"Uma coisa é manter o foco, outra é ignorar o que circunda 

esse foco. Não são atitudes excludentes, mas complementares. E isso 
já deveria ser de seu total domínio. Talvez ainda não esteja lendo o 
suficiente!" 
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Novamente, e talvez prudentemente, passam-se alguns 

segundos de silêncio. Gastão novamente concentra-se, respira fundo 
e, confiando no discernimento de seu discípulo, resolve continuar: 

"Agora, aproveitando aquela sua ironia, é sempre importante 
lembrar que, a despeito de muitas inconsistências das conclusões 
feitas nessa época, não podemos tirar o mérito de que justamente ali 
se começou a olhar para fenômenos como esse que nos intriga agora. 
Não fossem aqueles trabalhos, talvez nós mesmos estaríamos 
chegando às mesmas conclusões que chegaram há 50 anos!" 

"... 120!" 

"Perdão, Professor?", assustou-se Gastão.  
Era uma intervenção repentina de Felipe, que até aquele 

momento apenas se deliciava com o debate. 
"Na verdade, há 120 anos, não 50." 
Silêncio...  
Paulo nem mesmo movia os olhos, estava petrificado.  
Gastão continuava aguardando o complemento da 

informação e, como aconteceria tantas e tantas vezes depois, na 
história da ciência, sabia que uma interrupção nesse momento 
significaria perder definitivamente a oportunidade de importante 
transmissão de conhecimento.  

Aqueles segundos de silêncio pareciam horas, mas 
finalmente Felipe continuou: 

"O assunto foi abordado pela primeira vez há 120 anos, 
quando se estudaram rotíferos e tardígrados. Esses seres, de 
comportamento tão especial, tão diferente, despertaram a atenção de 
dois estudiosos. Intrigava-os a falta de atividade daqueles 

organismos, como se estivessem definitivamente sem vida, mas 
milagrosamente ressuscitavam quando as condições do ambiente 
retornavam ao normal. Algumas discussões até foram realizadas em 

seguida, mas somente 70 anos depois é que começaram os intensos 
debates e experimentos voltados especificamente a isso. Por isso seu 
pequeno equívoco quanto à real originalidade do pensamento a esse 
respeito. Há 50 anos é que se conhecem mais profundamente os 
registros das diferentes visões sobre a vida sem vida, ou melhor, 
sobre a vida latente, inclusive produzindo correntes de pensamento 
bastante divergentes."  

"Assim como os dois especialistas aqui divergem sobre a 
origem da vida, naquela época também não havia concordância 
sobre o que anima a matéria a ponto de torná-la viva. Alguma 
concordância surgiu quando, enfim, resolveram chegar a um acordo 
de que, primeiro, nos corpos de animais revivescentes 
definitivamente não há suficiente atividade para considerá-los, 
naquele momento em que estão latentes, vivos. Contudo, também se 
concordou que, mesmo não estando vivos quando as condições são 
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incompatíveis com a vida, podem conservar sua propriedade 

revivescente e retornar à vida assim que as condições o permitam." 
"Uma década depois, o interesse começou a voltar-se 

também para a vida vegetal, especialmente a das sementes. É 
possível que alguém tenha se perguntado por que os grãos são 
diferentes das outras coisas vivas. Bernardo, por exemplo... 
lembram-se dele? Falei sobre seus trabalhos há um mês. Muito bem, 
ele não acreditava na necessidade de um princípio vital para animar 
a matéria e torná-la viva, como já ouvi aqui mesmo, hoje mesmo. 
Mas, ao contrário, ele acreditava que a vida latente das sementes é 

puramente virtual e está pronta para se manifestar se tiver as 
condições externas adequadas. Acreditava que a semente tem tudo, 
dentro dela, que é preciso para viver, mas não vive porque carece das 
condições externas necessárias." 

"O que não sabemos, ainda hoje, é se a semente realmente 
não vive quando as condições não são satisfatórias, ou se diminui a 
tal ponto, sua atividade, que sequer a percebemos. Bernardo não 
acreditava em uma atividade mínima. Argumentava que sementes 
podiam ser preservadas por anos e séculos e que, após essa longa 
inação, podiam germinar e produzir nova vegetação. Então, 
considerava que essas sementes, durante todo esse período, 
permaneciam tão inertes como se tivessem morrido definitivamente. 
Se – considerava ele – houvesse alguma atividade vital, por mais 
atenuada que fosse, ela tornaria as sementes sensíveis ao meio e, 
assim, sua vida seria desgastada e reduzida, o que não se verificava. 
Porém, já há algumas décadas se mostrou que, diferente do que se 
acreditava até então, por mais que aparentemente não se note isso, 

as sementes têm alguma atividade, tanto é que sementes fechadas 
em ambiente hermético perdem a viabilidade mais rapidamente do 
que as que ficam expostas ao ar".  

"Paulo, nós mesmos, eu e seu Mestre aqui, já chegamos a 
essa conclusão, pois notamos que as sementes continuam a respirar 
mesmo quando em vida latente, não é, Gastão?" 

Entendendo a pausa, e que agora, sim, poderia se 
manifestar, Gastão concorda: 

"Sim, professor, perfeitamente! E isso já há uns 20 ou 30 
anos, se me lembro bem."  

"Tudo isso? Parece que foi ontem... mas sim, já faz algum 
tempo. Notamos que as sementes continuam respirando mesmo 
quando em vida latente. E quando essa respiração não é mais 
possível, a semente simplesmente morre! Diferente do que acreditava 
aquele nosso colega. Então, se ela morre depois de algum tempo, e se 
mantém alguma respiração, não podemos considerá-la como 
totalmente inerte, como se não tivessem vida, não é? Temos que 
admitir que há, sim, alguma vida ali, embora muito desacelerada. 
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Talvez o que tenha faltado àquele nosso colega foi tempo suficiente 

para perceber isso." 
"Interessante, meus jovens, como o tempo acaba por definir 

os acertos e erros de tantas coisas, não é? A verdade certamente 
aparece, mas não necessariamente no tempo que temos, no tempo 
que esperamos, ou mesmo no tempo que gostaríamos... 
Definitivamente, a paciência (e a compreensão plena dela) é uma das 
maiores virtudes. E sua falta, talvez um dos maiores tormentos da 
alma. Mas eu não gostaria de interromper tão deleitoso e prazeroso 
espetáculo que assistia, exceto que tal correção se fazia irremediável 

e, por isso, intervim de inopino. Mas, por favor, continuem, pois 
estava muito enriquecedor aquele debate!" 

"Então, Paulo, olhe aqueles resultados ali!", continuou 
Gastão, apontando para outra pilha de papéis sobre a grande mesa. 
"Todos são experimentos que mostram que, mesmo em vida latente, 
as sementes mantém alguma atividade e, por isso, após algum tempo 
vão perder a vitalidade em definitivo. Há testes no vácuo, há outros 
utilizando mercúrio, alguns sob congelamento, há diferentes 
sementes sendo usadas, como trigo, ervilha e feijão, mas no final 
parece evidente que, mantida alguma atividade, ainda que de forma 
desacelerada, as sementes em algum momento vão morrer." 

"Mas... professor: e estes resultados aqui, que mostram 
sementes de ervilha que perderam a capacidade de germinar mesmo 
sem demonstrar estarem respirando?" 

"Sim, Paulo, estas colocadas no vácuo, não é? Isso realmente 
é complicado..." 

"Me permitem?" 

Novamente era Felipe, receoso de que algumas coisas não 
estivessem tomando o rumo que deveriam tomar. 

"Claro, professor!" – duas vozes em uníssono. 

Então, Felipe – que havia conseguido conter o ímpeto de 
interromper, a todo momento, o enriquecedor debate que vinha 
sendo travado entre seu filho e seu neto científicos, e percebendo o 
perigoso funil que se alinhavava nas mentes de ambos e que 
conduziria a seiva do conhecimento para fora da boca da garrafa do 
real saber – começa uma de suas raras longas explanações: 

"Meus caros, talvez pela quantidade de informações 
dispostas sobre esta consagrada mesa, ou pelo cansaço, ou pelos 
conceitos pré-concebidos de difícil identificação, ambos estejam 
iniciando o andar por estradas comuns, aquelas que são mais 
tranquilas, menos pedregosas, mais retilíneas e menos acidentadas, 
por onde costumam ir os pouco cuidadosos, os mais desejosos do 
logo chegar, os que priorizam atingir o fim a contemplar o caminho, e 
os que refutam refutar tão somente porque todos estão escolhendo 
aquele trajeto. Não nos esqueçamos, porém, que nem sempre tais 
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estradas são as que devem ser percorridas, ainda que seu destino 

seja o mesmo. Porque nesse destino nem sempre aquele que 
escolheu o caminho mais fácil conseguirá contemplar todas as 
nuances percebidas por aqueles que lá chegaram após diversificadas 
experiências adquiridas no caminho mais longo. Não nos 
esqueçamos também que, excetuando-se, e talvez nem seja exceção, 
pois disso ainda não estou certo, a última viagem a que todos nós 
estamos fadados a nos sujeitar, aquela que todos faremos, 
queiramos ou não, gostemos ou não, todo destino certamente é o 
início de mais uma jornada. Contudo, mesmo tendo todos atingido o 

mesmo destino, o novo caminho não necessariamente será o mesmo 
para todos, pois as experiências de cada um vão interferir 
decisivamente na escolha do novo rumo." 

O Professor, então, pausa alguns segundos, mantendo firme 
olhar para seus pupilos, ainda não sabendo para qual dos três essa 
pausa foi fundamental, e então prossegue: 

"Se lhes parece que há algo conflitante nos resultados de 
todas essas tabelas sobre a mesa, certamente estão procurando 
relações diretas entre coisas que não necessariamente estão 
diretamente relacionadas. Não será a primeira vez, e certamente não 
será a última, que os lembro dos riscos tanto de um possível terceiro 
elemento quanto de uma falsa relação direta entre causa e efeito. O 
não detectar de vida não implica, diretamente, não haver vida; o não 
detectar de uma atividade, absolutamente não significa não haver 
atividade; o detectar de B quando surge A, absolutamente não 
significa que o surgimento de A implica no aparecimento de B. 
Então, antes de continuar nas vagas especulações, vamos organizar 

nosso pensamento." 
"Primeiro, sobre a vida. Ah, sim, acho que esqueceram de 

lembrar disso na discussão, certo? Sim, pois quando estamos 

discutindo se este ou aquele ser está ou não está vivo neste ou 
naquele momento, há que nos lembrarmos o que é, de fato, a vida. 
Poderíamos, certamente, divagar nosso pensamento para questões 
religiosas, que seriam mais cômodas, mais confortáveis, mais 
aceitáveis, enfim, sem necessidade de esforço mental. Nos trariam 
para nossa segurança de sentimento, falsa mas eficiente. Prefiro que 
deixemos isso para os altos escalões dos sumos sacerdotes como, há 
algumas dezenas de séculos, era costumeiro se fazer, mas, 
diferentemente daquela época, não para aceitarmos o que deles vêm, 
mas para enveredarmos por alamedas de nosso precário domínio do 
conhecimento." 

"Vamos, pois, para a ciência: o que nos diz, ela, sobre a vida? 
Há interessante e recente resgate dessa discussão por aquele nosso 
conhecido galês, tão preocupado não apenas com a vida, mas com as 
relações entre os seres viventes. Lembra-nos, ele, das diferentes 
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opiniões sobre o que é ou não é vivo, ainda que misturando questões 

científicas e religiosas. Mas, resumidamente, há ainda muita 
dificuldade em se estabelecer realmente o que seria um ser vivente e 
o que seria meramente matéria instável ou mutável. Paulo: seriam 
esses os olhos de alguém com sincero e evidente retorcimento 
muscular e cerebral, ávido por interceder? Por favor, fique a 
vontade!" 

Então o citado resolve se manifestar: 
"Apenas uma dúvida, professor: seria esse galês aquele que 

teve todo seu pensamento sumaria e impiedosamente surrupiado?" 

"Fortes palavras, expressões e ideias, Paulo, e há que se 
tomar cuidado com isso em tempos de vírgulas e reticências! 
Entendo que entendeste de quem falamos, mas lembremo-nos de 
todas as versões que uma história pode ter, sempre." 

E continuou: 
"Vamos tratar aqui mais do conceito do que da definição, ou 

não caminharemos. Nesse conceito temos que considerar a atividade, 
biológica ou química, desde que a química também esteja atrelada à 
biológica, como causa ou como consequência. E essa atividade, como 
já sabem, está totalmente dependente da existência da água. 
Sabemos que ela está intimamente ligada à existência ou não de 
vida. É de vosso conhecimento que não há, na natureza, elemento 
que a substitua. É o único elemento estável em todas as 
temperaturas naturais e, portanto, o mais inócuo dentre todos os 
fluídos. É solvente universal e, em sua forma pura, não conduz 
eletricidade. Não conhecemos substância semelhante que possa ser 
utilizada como transporte de outros elementos e, ao mesmo tempo, 

como substrato para todas as reações necessárias à existência da 
vida. Então, a primeira pergunta a ser feita seria se é possível haver 
vida onde não haja água. É evidente que não, concordam?" 

Duas figuras, até então imóveis, arriscam um leve balançar 
de cabeça, concordando. 

"É bem provável que a água seja essencial para muitos 
processos e estruturas das células vivas, que talvez ainda não 
tenhamos conhecimento e que, talvez, nem em um século iremos 
compreender. Mas são as propriedades da água que permitem a vida, 
e que talvez não tenha substituto em função de características 
especiais. Por exemplo, o fato de que sua máxima densidade não seja 
na forma sólida, como ocorre com todos os outros elementos, torna 
possível a vida neste nosso continente. Já pensaram nisso? Vejam 
bem: a maior densidade da água ocorre a 4°C, ou seja, quando ainda 
não houve solidificação e passagem para a forma de gelo. Não fosse 
isso e a água mais gelada, a que estaria abaixo dos 4°C, ficaria na 
parte mais baixa e congelaria. No inverno rigoroso, lagos e rios 
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congelariam e não haveria possibilidade de descongelarem no verão, 

tornando a Europa um verdadeiro Ártico inabitável." 
"Mas estamos divagando, voltemos à vida. Muito bem: se não 

há vida onde não há água podemos supor que, mesmo 
aparentemente secos, os organismos ainda devem manter uma 
quantidade mínima de água. Quando retiramos absolutamente toda 
a água de qualquer organismo, retiramos também a possibilidade 
deste organismo retornar à vida, mesmo que lhe seja fornecida água 
novamente. Então, tanto aqueles primeiros organismos identificados 
como tolerantes à remoção da água, quanto as sementes que são 

foco de nossa discussão aqui, ainda devem manter alguma 
quantidade mínima de água, mesmo quando aparentemente se 
mostram totalmente secos." 

"Agora, então, é que vem nossa análise de todos esses 
resultados, alguns aparentemente conflitantes. Pois, se ainda algum 
resíduo de água existe, alguma atividade também deve existir. Talvez 
as atividades puramente biológicas cessem com uma quantidade 
mínima de água, mas as químicas certamente continuam. 
Provavelmente em velocidade muito menor, talvez não detectáveis em 
nossa escala de tempo, ou na precisão de nossos equipamentos, mas 
certamente devem continuar pois, como dissemos, a água é veículo e 
é também solvente. Onde ela existe, alguma reação há. E, nesse 
raciocínio, podemos também supor que quanto maior a quantidade 
de água, mais intensas e mais rápidas seriam essas reações, não é?" 

Felipe faz, agora, uma pausa mais prolongada. 
Aparentemente, sua intenção era de permitir aos dois algum 
momento de análise de tudo que disse. Contudo, ele mesmo tinha 

dúvida disso, pois sabia que sua própria mente necessitava alguns 
segundos de reanálise do discurso. Também tinha a intenção de 
permitir alguma intervenção daqueles dois que pareciam ter entrado 

em estado de transe, ou talvez até de choque, pois mal se percebiam 
os movimentos e sons da respiração. Sem manifestações, Felipe 
resolve continuar: 

"Pois é exatamente essa visão que muitos de nós temos 
trabalhado na última década: a de que as reações são tão mais 
intensas quanto maior a quantidade de água disponível. Quando se 
remove a água até certo ponto, é possível que as reações biológicas 
cessem, inclusive a respiração. Contudo, as reações químicas podem 
continuar. Daí a conclusão de Léo, do trabalho que os deixou 
confusos, de que as sementes têm uma determinada energia e que a 
gastam até morrer. Se a gastam lentamente, como quando se remove 
quase toda sua água, passando de um estado de vida retardada para 
um de vida suspensa, cessando todas as funções vegetativas, essa 
energia será gasta lentamente, somente com reações não ligadas à 
biologia. Assim, podem durar muito tempo. Por outro lado, 
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aumentando-se a quantidade de água a atividade vegetativa surgirá, 

e tão mais intensamente quanto maior a quantidade de água. Nessa 
condição, a energia será gasta rapidamente, e a semente durará 
pouco tempo. Evidentemente que, dentro de um mesmo estado de 
hidratação, teremos a ação da temperatura, da mesma forma: 
quanto mais elevada a temperatura, mais intensas as atividades 
vegetais e, portanto, mais rápido o gasto daquela energia. Isso 
também levaria a uma mais rápida perda da vida das sementes." 

"Professor..." 
"Pois não, Paulo?" 

"E por que os grãos são diferentes das outras coisas vivas?" 
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Capítulo 5 

 

Ficção: nem tudo que seca, morre 
 
Estamos em algum lugar no Sul do Continente Africano, 

próximo à junção de dois grandes Oceanos, numa virada de milênio, 

aquele em que, para muitos, seria o último da era Cristã, quando e 
onde três figuras olham, caladas, o nascer do Sol no alto de uma 
colina, com vegetação rasteira e fortes ventos. 

"Por que os grãos são diferentes das outras coisas vivas?" 
Paty lança um olhar curioso e desconfiado para Cristie, até 

perceber se tratar meramente de uma descontraída e amigável 
provocação. Olha para William, que apenas dá de ombros. Ainda 
assim, leva muito a sério a pergunta por saber que, naquele 
momento, estaria a grande oportunidade de iniciar uma discussão 
sobre todos aqueles novos resultados que tantos andavam 
comentando. O comportamento da maioria das sementes conhecidas, 
podendo ser submetidas à secagem até que quase toda sua água seja 
removida, sem perder a viabilidade, ainda fascinava muitos. 
Contudo, a recente proliferação do conhecimento sobre outras 
formas de vida com essa mesma capacidade, inclusive no reino 
animal, sempre trazia à tona o assunto em diversos círculos de 
conversa, especialmente no meio científico. 

"Você sabe, Cristie, que não são apenas os seus grãos, que 
talvez devesse chamar de sementes, que são, como você disse, 
diferentes, não é?" 

"Sim, sim, Paty, sei sim. Mas é que muitas pessoas, quando 

descobrem que esses outros organismos podem perder quase toda a 
água sem perder a vida, ainda ficam espantados. Mas quando se 
tratam das sementes, com as quais convivem diariamente, parece 

que não há sustos. Acho que por conta justamente da maior 
convivência, de nos acostumarmos com isso desde que nascemos, 
acabamos não prestando atenção nisso e achando perfeitamente 
normal que sejam secas e retomem plenamente a vida quando 
hidratadas." 

"Ah, a água... tão simples, e tão fundamental para a vida... e 
tão perigosa..." 

"Como é, William, filosofando?" 
Todos riram. 
"Mas é, Paty, é isso mesmo. Quantas vezes não vemos tantas 

catástrofes no mundo todo, tanto quando a água é escassa, quanto 
quando vem em formas violentas, como nas enchentes, maremotos, 
tsunamis e outras." 

"Bem, bem... vamos separar as coisas aí, certo? Uma coisa é 
a água essencial para a vida, isso é inquestionável. Outra é a forma 
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como o ser humano vem trabalhando com ela, ou desconsiderando 

sua força. Os eventos climáticos e geológicos sempre existiram e 
sempre existirão. Sim, há situações específicas em que nada seria 
possível ser feito para evitar as tragédias, mas não é o que acontece 
na maioria das vezes. Pois a forma como o ser humano ocupa e 
modifica seu próprio ambiente acaba por resultar, cedo ou tarde, em 
grandes catástrofes, certo?" 

 

 
 
 
"Sim, é verdade..." 

"Mas o fato é que sem água não há vida, ao menos no que 
conhecemos como vida, baseada em carbono. Sem água não há meio 
suficiente para transporte de moléculas, nem reações químicas, nem 
substrato para diversos compostos e tudo o mais em que a água 
participa para o metabolismo que permite aos seres vivos obter 
energia e massa para manutenção e crescimento, não é, Paty?" 

"Sim, isso mesmo." 
"E como tantos organismos podem sobreviver sem ela? Esta 

não deveria ser uma pergunta natural a ser feita por todos? Por que 
não a fazem?" 

"Para entender isso, acho que teríamos que considerar as 
escalas de tempo dos acontecimentos ao longo da evolução do ser 
humano. Se fôssemos colocar isso em cronômetros, por exemplo, 
teríamos que usar aparelhos com diferentes escalas, variando de 

meses até minutos ou segundos. Algo mais ou menos assim..." 
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Então, Paty começa a rabiscar no próprio solo onde estavam 

algumas figuras. 
 

 
"Vejam aqui: se considerássemos, por exemplo, que toda a 

existência do ser humano estivesse contida em um ano nosso, e que 
nossa espécie teria surgido no primeiro segundo do primeiro dia do 
primeiro mês, a agricultura e a domesticação de animais iria ocorrer 

somente após a primeira quinzena de dezembro! Notem: durante 
onze meses e quinze dias ficamos apenas caçando e coletando. 
Sequer tínhamos a noção das diferenças entre os diferentes seres em 
termos de exigência à água. Sabíamos, provavelmente, que havia 
necessidade de se consumir água, como a necessidade de se 
alimentar. Na verdade, é provável que nem sabíamos, mas sentíamos 
necessidade disso, e transportávamos essa ideia para os animais. 
Em relação às plantas, é possível que conseguíssemos perceber que 
ocorriam onde havia maior quantidade de água, mas é difícil saber 

realmente se já tínhamos essa percepção. Talvez, se conseguíssemos 
inventar uma máquina do tempo, não é?" 

Todos riram novamente.  
O ambiente facilitava o bem estar, a alegria. Aquele nascer 

de Sol elevava qualquer espírito a uma sensação de paz, 
tranquilidade e felicidade. 
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"Mas, agora, vejam: ainda que considerássemos somente os 

cerca de 15 dias restantes do ano, ou seja, desde que o ser humano 
começou a trabalhar efetivamente com as sementes, ele só viria a 
perceber que algo era diferente naquele organismo quando teve 
contato com as sementes que não eram assim, ou seja, as sensíveis à 
dessecação, que muitos ainda chamam de recalcitrantes. E isso teria 
acontecido faltando apenas uma hora e meia para terminar o ano, ou 
seja, nos dias de hoje. Nosso cronômetro teve que mudar para horas 
e, se pensássemos nas ideias que temos desenvolvido recentemente, 
até para minutos para conseguir visualizar a escala temporal. Então, 

é natural que ainda hoje muitos não questionem o comportamento 
da maioria das sementes." 

"Já em relação aos outros organismos, não podemos 
generalizar, pois cada um poderá reagir de forma diferente à falta de 
água." 

Então, faz questão de enfatizar a diferença entre os níveis de 
déficit hídrico. 

"Cristie: quando você se refere ao comportamento diferente 
dos grãos, ou melhor colocado, das sementes, pode estar falando de 
duas coisas diferentes, e precisamos deixar claro do que se trata. 
Primeiro, pode ser que esteja falando sobre aquelas sementes que 
passam por algum déficit hídrico, podendo sofrer uma desidratação, 
ou seja, uma leve perda de água. É o que acontece durante, por 
exemplo, a maior parte do tempo em que as sementes estão 
amadurecendo. Para não correr o risco de desidratar demais, fazem 
ajustes osmóticos que mantém o fluxo de seiva da planta para a 
semente, permitindo que o acúmulo de reservas continue durante 

toda a maturação da semente. Mas, também, pode estar falando da 
dessecação, ou seja, a remoção quase total da água existente, como 
ocorre no final da maturação das sementes, quando a água não 

chega a 10% do peso total." 
"É importante, também, destacar que ambos os processos, 

desidratação e dessecação, podem ocorrer em outros seres vivos e, 
neste caso, cada um irá reagir de forma diferente a esses períodos de 
seca, ou de déficit hídrico. Aqui vale salientar que a dessecação, em 
seu início, corresponderá a alguma desidratação e os mecanismos 
para proteção podem ser semelhantes ou completamente diferentes. 
Neste caso, é importante lembrar a grande diferença entre sementes 
e os demais organismos, ou parte deles, pois nas sementes os 
mecanismos são controlados geneticamente, já estão programados 
para acontecer independente das condições do ambiente, enquanto 
nos demais os mecanismos são acionados somente quando há déficit 
hídrico, ou seja, os mecanismos de proteção só ocorrem como reação 
a um gatilho disparado pelo ambiente." 
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"Veja essas plantas ali, por exemplo: não parecem estar 

mortas? Pois assim que as chuvas chegarem, irão se hidratar e 
retornarão à sua atividade normal podendo, inclusive, formar flores, 
frutos e novas sementes. 

"Pois bem, não são somente as sementes que tem esse 
comportamento: a água é essencial para qualquer ser vivo, mas a 
sobrevivência em condições de falta de água é possível para vários 
organismos, cada um adotando uma estratégia diferente. Quando a 
quantidade de água no meio é insuficiente para a manutenção das 
atividades básicas, algumas estratégias principais podem ser 

acionadas. Dentre elas, sabemos de quatro bastante comuns:  
1) adaptar-se à falta de água, ou seja, modificar suas estruturas 

e/ou funções de tal forma que possa atravessar o período 
seco em uma espécie de hibernação, com um mínimo de 
atividade metabólica; 

2) impedir a saída da água, ou seja, disparar mecanismos que 
evitem que a água saia do organismo, de seus tecidos ou de 
suas células. Essa estratégia, contudo, é eficiente por um 
tempo relativamente curto, variando de dias a alguns meses. 
Se a deficiência hídrica permanecer, o organismo poderá não 
sobreviver;  

3) sobreviver à saída de água, ou seja, o organismo não evita a 

saída da água de seus tecidos ou células, mas cria 
mecanismos para suportar essa saída; 

4) acionar mais de um dos mecanismos anteriores: inicialmente, o 
organismo tenta acionar mecanismos para se adaptar e/ou 
impedir a saída de água. Se as condições ambientais 
continuarem hidricamente desfavoráveis e o organismo 
correr o risco de não sobreviver por não conseguir continuar 
evitando a saída de água, ou não sobreviver a um estado 

metabólico mínimo, aciona os mecanismos de sobreviver à 
saída da água remanescente. 
"Dentre as estratégias dos organismos vivos para impedir a 

saída de água, é interessante a adotada, por exemplo, pelas plantas 
de uma espécie herbácea das savanas. Ela produz rizóforos, que são 
órgãos subterrâneos de reserva, uma espécie de caule espessado que 
acumula frutanos. Lembram-se que falei dos frutanos certa vez? São 
aqueles polímeros de frutose, e um dos mais conhecidos é a inulina, 
que é muito utilizada na indústria de alimentos e de remédios. Para 
essas plantas, os frutanos funcionam como fonte de carboidratos de 
reserva e como compostos que protegem as plantas da seca. Quando 
há um déficit hídrico, há um acúmulo de frutanos com baixo grau de 
polimerização, que são osmoticamente mais ativos que os de alto 

grau de polimerização. Com isso, há aumento na quantidade de 
açúcares redutores nesses rizóforos que, dessa forma, conseguem 
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manter o turgor. Assim, conseguem reter a pouca água que resta 

dentro de sua estrutura, dificultando a saída dessa água para o 
ambiente."  

"Então, as plantas que passam por algum déficit hídrico 
apresentam aumentos nos compostos osmoticamente ativos, 
aumentando a quantidade de sítios de adsorção de água, 
dificultando que a pouca água disponível seja perdida para o meio e, 
ainda, que a absorção de água seja facilitada quando há o retorno 
das chuvas. Este cenário representa uma resposta clara dessas 
plantas à seca sazonal característica dessas regiões, permitindo a 

sobrevivência e perpetuação da espécie." 
"Em algumas sementes também acontece algo parecido. 

Quando há uma condição de déficit hídrico no meio, as sementes 
parecem acionar mecanismos de proteção da água que fica nas 
partes mais centrais da semente, as que podem germinar 
posteriormente, sacrificando os tecidos mais externos. Alguns grupos 
de pesquisadores chegaram a avaliar essa diferença e verificaram 
que, ao contrário do que se pensava, a água nessas sementes não 
está sob mesma tensão nas diferentes partes. Fisicamente isso seria 
quase impossível, então chegaram à conclusão que pode haver 
processos que envolvem gasto de energia. Ou seja, a semente estaria 
gastando parte de suas reservas justamente para manter esse 
desequilíbrio na força de retenção da água entre as áreas mais 
próximas à superfície e as mais internas da semente." 

"Mas, sem dúvida, uma das estratégias mais interessantes é 
justamente a que permite sobreviver mesmo quando quase toda a 
água é removida, ou mais tecnicamente falando, a estratégia da 

aquisição de tolerância à dessecação. E é isso que acontece na 
grande maioria das sementes das espécies conhecidas até hoje, as 
que aquele grupo, do qual falei a vocês recentemente, costuma 

chamar de ortodoxas. Vejam, o termo está muito bem utilizado se 
você considerar que a grande maioria das sementes é assim, porque 
ortodoxo denomina o clássico, o normal, o padrão. No entanto, se 
você considerar as sementes como seres vivos, e isso já está mais do 
que provado, mesmo quando estão secas e armazenadas, esse 
comportamento não poderia ser considerado como padrão, pois os 
seres vivos, em sua grande maioria, morrem se lhes for removida 
quase toda a água! Mas, enfim, isso é assunto para outro nascer de 
Sol, ha, ha, ha!" 

"É aquilo que tratamos semana passada, não é? Sobre ter 
outro grupo de sementes que foge a esse padrão, mas que se 
comportam de forma mais parecida com seres vivos, as tais das 
recalcitrantes?" 

"Sim, isso mesmo, Cristie. E, notem, o termo recalcitrante 
significa teimoso. E dizem que estas sementes são teimosas porque 
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não se comportam como o ser humano quer que se comportem. Não 

se comportam como as demais sementes se comportam. Mas se 
comportam exatamente como seria esperado para qualquer ser vivo: 
se lhes retiram a água, morrem. É isso!" 

"Professora: ouvi algo em uma discussão sua com outras 
pessoas sobre nem ser exatamente assim que as sementes deveriam 
ser divididas. Como é isso, mesmo?" 

"Ah, sim, William! Sim, sim... na verdade, nem deveriam ser 
divididas! Me parece muito mais lógico entender que entre dois 
extremos, ou seja, o que se convencionou, e se adotou 

universalmente, chamar de ortodoxas e recalcitrantes, há uma 
infinidade de comportamentos! Temos visto tantas variações que não 
há qualquer lógica em se separar as sementes em dois ou três 
grupos, a não ser que a única intenção seja armazená-las. Sim, pois 
nesse caso se armazenam apenas as de um extremo, as clássicas 
ortodoxas. Mas as demais, que não podem ser armazenadas por 
períodos prolongados, tem muitas outras características que as 
diferenciam em tantos grupos que me parece mais lógico colocá-las 
em um gradiente de comportamentos." 

"Entendi..." 
"Mas é justamente o comportamento dessas sementes 

ortodoxas que eu mencionava quando disse sobre a estratégia de 
sobreviver à saída da água". 

"Não quero me alongar aqui, até porque viemos para 
contemplar esse maravilhoso nascer do Sol. Mas veja: para os 

organismos que não possuem mecanismos que evitem a perda de 
água, a saída de água das células vivas é um processo de evidente 
substancial estresse que pode levar à morte. A água é o maior 
componente das células, com mais de 50% de sua massa total, 
chegando a valores superiores a 90%! Ora, se a água sairá, quem 

ocupará seu lugar? Em algumas situações, como nos vacúolos da 
célula, é possível que haja deposição de matéria seca, mas na grande 
maioria das situações não há essa possibilidade. Então, se não 
houver mecanismos que protejam a célula quando toda essa água 
sair, ela sofrerá um colapso, se romperá. Por exemplo: nas 
membranas e na parede celular, esta no caso de células vegetais, a 
compressão que ocorrerá com a saída da água terá que ser 
acompanhada de ajustes, como o dobramento, por exemplo. Também 
haverá necessidade de evitar o contato das próprias moléculas das 
membranas, que estavam separadas pela própria água. Algumas 
moléculas deverão fazer essa função que a água tinha."  

"Com a redução do volume como um todo da célula, pela 
saída do principal componente, ou seja, a água, todas as moléculas 
que estiverem ali contidas terão maior contato umas com as outras. 
Se o contato for positivo, sem problemas, mas a grande maioria 
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desses contatos não será assim. Serão reações químicas muito 

perigosas, que podem danificar moléculas e estruturas, como a ação 
dos radicais livres. Eles terão menor dificuldade em se movimentar e 
causar danos. Então, é fundamental que duas coisas aconteçam: 
primeiro, alguém deve impedir a ação dessas moléculas, o que é feito 
pelos sistemas antioxidantes, ou seja, moléculas que reagem com 
esses radicais livres antes que estes ataquem moléculas importantes 
da célula; segundo, há necessidade de reduzir a mobilidade dessas 
moléculas, o que é obtido quando se atinge o estado vítreo." 

"Estado vítreo? O que seria isso professora?" 

"Ah, sim, William, posso facilitar a visualização disso se você 
pensar em um chocolate. Quando ele está bem quente, mas bem 
quente mesmo, fica quase líquido, certo? Daria até para bebermos 
esse chocolate, se não queimasse nossa boca, nossa língua, nosso 
esôfago..." 

"Entendi, professora..." 
Os três riram. 
"OK, William... Mas, voltando... nessa condição, há grande 

movimentação das moléculas que estão ali naquela espécie de gel. 
Imagine esse chocolate justamente na sua boca: o que iria queimar?" 

"Toda a boca, oras!" 
"Exato, Cristie! Isso mesmo! Porque entraria em contato com 

todas as partes de sua boca! Agora, pense que a temperatura está 
caindo, o chocolate vai se solidificando, as moléculas começam a ter 
maior dificuldade em se movimentar. Até que o chocolate fique 
praticamente sólido. Se esse chocolate tivesse alguma propriedade 
de, vamos dizer assim, queimar alguma coisa e também estivesse na 

sua boca, o que ele queimaria?" 
"Talvez apenas a parte da língua que estivesse em contato 

com ele?" 

"Isso mesmo! Porque a movimentação dele na boca 
dependeria de você ficar mastigando e movimentando os pedaços 
dentro de sua boca, pois por ele mesmo passaria a ter muito pouco 
risco de, sem sua ajuda, queimar o mesmo que queimava quando 
estava praticamente líquido." 

"Ah! Entendi!" 
"Outra coisa importante é que, com a saída da água das 

células, o próprio metabolismo pode ser afetado. A água, como vocês 
sabem, é essencial para muitos processos, seja como veículo, como 
substrato ou até como componente das moléculas envolvidas nas 
reações. Então, com sua saída, toda as reações podem começar a 
ocorrer de forma desordenada, e isso pode gerar ainda mais radicais 
livres. Então, é fundamental que comece a ocorrer um desligamento 
desse metabolismo. Algumas organelas, inclusive, como 
mitocôndrias e cloroplastos, precisam deixar de existir em grande 
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número, precisam ser reduzidas em quantidade. Imaginem, por 

exemplo, uma fábrica com diversas fornalhas ativas, mas sem 
material para ser colocado ali. Estará gastando uma energia 
gigantesca para produzir absolutamente nada, apenas resíduos e 
mais resíduos. É assim que as mitocôndrias, por exemplo, 
trabalhariam numa célula em que seu número não tivesse sido 
reduzido. Isso, evidentemente, grosseiramente falando, apenas para 
que entendam os processos que devem ser controlados quando uma 
célula, ou uma semente, começa a perder água." 

"Que interessante, professora! Mas, estava pensando aqui... 

tudo isso, essas moléculas, esses mecanismos, enfim, tudo teria que 
estar presente e funcionando perfeitamente, numa sequência 
perfeita... enfim, e se apenas uma dessas partes falhar?" 

"Ah, aí teríamos, conforme a parte que falhou, um 
comportamento diferente, concordam? E, como há um número muito 
grande de processos que podem falhar, é possível ter, também, um 
número muito grande de diferentes comportamentos" 

"Aaahhh....!!!!" 
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Capítulo 6 

 

Ficção: a caminho do futuro, ou do passado 
 
Estamos em algum lugar a Oeste do Mar da China Oriental, 

nos arredores da Baía de Hangzhou, no ano de 2063, quando e onde 

três intelectuais gestores do maior banco de germoplasma do mundo 
desenvolvem interessante discussão... 

"Mas Lali Chen, assim você está voltando aos conceitos 

clássicos que foram abandonados já há algum tempo! Corremos o 
risco de ficar rodando em círculos, novamente, como faziam nossos 
antepassados!" 

"Ah, me desculpe Deli Li, sim você está certíssima! Voltemos, 
então, à linha que tínhamos adotado." 

"De que conceitos clássicos estão falando?" 
"Daqueles que separavam as sementes em duas ou três 

categorias, Arti Zhang." 
"Ah... sim, lembro vagamente disso. Mas isso é importante?" 
"Hoje, não mais. Foi muito útil por muito tempo. Mas, a 

partir de um certo momento, muitos perceberam que esses conceitos 
já estavam mais prejudicando a evolução do conhecimento, e até das 
práticas adotadas cotidianamente, do que propriamente ajudando 
em alguma coisa. Hoje, felizmente, temos as cartilhas para as 
questões mais práticas. Para vocês terem uma ideia, recebo dezenas 
de solicitações sobre procedimentos com sementes de várias 
espécies, e isso num único dia!" 

"Verdade? E o que perguntam?" 
"Ah, Arti Zhang, perguntam de tudo, até de minha vida 

pessoal!" 
Os três riram. 

"Mas, falando sério, perguntam de tudo. Encontram, ou 
ganham, ou colhem, ou sei lá mais o que, sementes que nunca 
viram. Aí, fatal: a primeira pergunta é como transformar em uma 

planta. Mas também querem saber se podem armazenar, e por 
quanto tempo. Depois, se precisam fazer alguma coisa para 
armazenar, se precisam fazer algum coisa para germinar, se 
precisam fazer alguma coisa para não perder a semente, se precisam 
fazer alguma coisa para a semente de sentir bem, tipo cantar ou 
recitar uma poesia para ela." 

Mais risos. Os três eram muito animados. 
"Sério? Perguntam isso também?" 
"Perguntam de tudo, Deli Li, de tudo! É que vocês não 

trabalham com o atendimento público, ou nem estranhariam. Isso 
não deve acontecer no laboratório, não é, Deli Li? Acho que também 
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não acontece no campo, certo Arti Zhang, por isso você ficou 

espantado agora, não é?" 
"Ah, definitivamente não acontece! Lá só falamos com 

profissionais especialistas, todos conhecem muito bem as sementes 
que estão coletando." 

"No laboratório também não, pois cada um é profundo 
conhecedor de todas as espécies trabalhadas lá." 

"Então, mas comigo não é bem assim, pois tenho contato 
com muitos e diversificados tipos humanos, todas as tribos, se é que 
me entendem." 

Mais risos. 
"E o que você responde, Lali Chen? Fiquei curioso agora..." 
"Normalmente, não há problemas, Arti Zhang. A grande 

maioria das perguntas já está na cartilha. Eu apenas indico como 
obter a informação. Alguns, porém, não querem trabalho, querem 
tudo fácil e não querem esperar. Aí eu respondo conforme a 
pergunta. Só que, assim como aconteceu agora que respondi a Deli 
Li, algumas vezes acabo tendendo a responder da forma mais fácil, 
mas não a mais correta, e imito esses nossos antepassados, dizendo 
apenas se pode ou não secar, se pode ou não armazenar, se deve ou 
não aplicar algum procedimento para quebrar a dormência... sempre 
com essa visão arcaica de sim ou não, sem considerar todas as 
variações encontradas até hoje, e que ainda não cessaram." 

"Não sei se entendi..." 
"É o seguinte, Deli Li, vou explicar, até porque temos algum 

tempo livre até começar a reunião, não é?" 
"Sim, temos uns bons minutos." 

 

 
 



69 

 

"Então, no passado, costumava-se separar as sementes em 

duas ou três categorias. Nem lembro mais o nome que davam, mas o 
que importa é que tomavam decisões somente considerando esses 
três grupos. Um deles, o das sementes mais comuns utilizadas na 
agricultura, as mais clássicas do senso comum popular, era o mais 
fácil, e o que até hoje ainda funcionaria a recomendação: pode fazer 
o que quiser, ha, ha, ha!" 

Os outros dois também acharam engraçado. 
"Tecnicamente falando, só era necessário se saber se havia 

alguma dormência a ser quebrada quando fossem colocadas para 

germinar. No mais, se não fossem utilizadas em curto tempo, a 
recomendação era apenas de secar e guardar em local seco e frio até 
que fossem utilizá-las para a semeadura. Se não germinassem, 
bastaria consultar a tabela da cartilha que define qual o melhor 
procedimento para quebrar essa dormência para cada espécie. Aliás, 
já naquela época em que se separavam em categorias, esta era a 
mais estudada e já tinham muitos procedimentos definidos de 
quebra de dormência para a maioria das espécies." 

"Que interessante! Por que esse interesse maior por esse 
grupo?" 

"Pois então, Arti Zhang, se prestasse só mais um pouquinho 
de atenção, não teria feito essa pergunta, não é?" 

Os três riram mais uma vez. 
"Porque eram as espécies mais utilizadas na agricultura?" 
"Ah, então prestou atenção, não é? Sim, isso mesmo, tinham 

maior interesse, especialmente econômico." 
"Certo." 

"O problema estava nos dois outros grupos. Havia quem nem 
os separasse, colocavam todas as que não eram clássicas em um 
grupo só, recomendando que não deveriam armazenar, não deveriam 

deixar secar e deveriam plantar imediatamente, produzindo mudas e 
tentando, caso fosse necessário, armazenar as mudas, e não as 
sementes." 

"Que burros!" 
Os três riram muito, desta vez, mas Lali Chen logo percebeu 

não ser muito correto, e censurou Arti Zhang: 
"É engraçado, mas não fale assim, Arti Zhang. Na época, era 

o que poderia ser feito, não uma questão de inteligência. Veja: a 
maioria das informações que temos, hoje, eles não tinham na época. 
Era isso que realmente se podia fazer, simples assim." 

"Me desculpem, realmente não foi correto." 
Mas Arti Zhang nitidamente segurava uma gargalhada. 
"Sem problemas, deixa eu continuar. Então, o que mais 

poderiam fazer, naquela época, era separar todas as que não fossem 
clássicas em duas categorias, as mais próximas das clássicas e as 
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mais distantes. Nas mais próximas ainda se poderia pensar em 

algum tempo de armazenamento, algum grau de secagem, mas o 
risco de errar era grande, então a recomendação era igual para as 
duas categorias." 

"Desculpe interromper, Lali Chen, mas isso me parece, como 
posso dizer... meio idiota, não? Não tornava todo o processo inviável? 
Fico pensando se fosse necessário que nós, aqui, armazenássemos 
mudas ao invés de sementes. Não teríamos material, espaço, mão-
de-obra, equipamentos e, principalmente, verba para isso tudo!" 

"Ah, você está corretíssimo! Isso também era importante na 

época, mas não tanto quanto agora. Porque, embora realmente fosse 
mais difícil, algumas espécies eram tão importantes que os gerentes 
acabavam assumindo as dificuldades e aumentando os gastos, tanto 
com verbas quanto com mão-de-obra, material e equipamentos. E 
quanto ao espaço, bem... naquela época, tinham de sobra. Mas 
houve grupos que não pensavam assim, e já naquela época 
procuravam não colocar tudo dentro do mesmo lánzi. Primeiro, 
começaram a considerar um gradiente de comportamentos, desde os 
mais extremos e mais afastados do clássico até os mais próximos 
dele. Enquanto não eram muitas as espécies, isso funcionou. Depois, 
porém, quando mais e mais espécies eram descobertas e suas 
sementes estudadas, verificaram que isso só poderia ser feito em 
relação ao potencial de armazenamento. Em termos práticos, 
certamente funcionava melhor do que a mera separação em duas ou 
três categorias. Então, ficava algo mais ou menos assim:" 

E agachou-se para rabiscar na terra. 
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Conforme riscava e escrevia, explicava: 

"Primeiro, era importante identificar qual a capacidade que 
as sementes de cada espécie tinham para serem armazenadas, e 
quais procedimentos poderiam ser realizados para ampliá-la. Então, 
conforme a combinação da capacidade natural com os 
procedimentos adotados, as sementes teriam que realmente ser 
utilizadas imediatamente, suportando somente o transporte até o 
local onde seriam semeadas, ou poderiam ser armazenadas algumas 
semanas até que as condições do ambiente fossem mais favoráveis. 
Nestes casos, não havia o que fazer, realmente se trabalhavam mais 

com as mudas dessas espécies. Mas, a partir daí já não era mais 
necessário trabalhar somente com mudas. Por exemplo: se a 
capacidade de armazenamento natural era um pouco maior, ou se 
nem era tanto assim mas havia processos capazes de ampliá-la, 
chegando a suportar meses de armazenamento, já se poderia pensar 
em sempre ter estoque de sementes para uso, desde que esse 
armazenamento chegasse, no mínimo, até a próxima safra de 
sementes. Então, não havia mais aquela necessidade de transformar 
tudo em mudas e armazenar estas, pois as sementes poderiam ser 
armazenadas e as mudas poderiam ser produzidas somente quando 
necessário. Com a proximidade do final do tempo máximo de 
armazenamento já seria possível descartar esse material e coletar 
sementes novas, da nova safra, e começar a armazenar estas. Estão 
acompanhando? É aqui que seu trabalho entraria, não é, Arti 
Zhang?" 

"Sim, estamos acompanhando. Mas meu trabalho seria 
necessário somente se não aplicássemos as técnicas de..." 

"Ah, claro, Arti Zhang! Mas você está pensando com cabeça 
de hoje, novamente, e não daquela época, porque não tinham 
domínio das técnicas que você tem à sua disposição hoje, e que vem 

desenvolvendo." 
"Claro, claro." 
"Mas já havia grupos preocupados com isso, e procurando 

novas técnicas, coisas que ninguém havia pensado. Usando do 
conhecimento em fisiologia já desenvolvido naquele tempo, 
conseguiram alguns importantes avanços. E por isso que inseri aqui 
não apenas a capacidade natural de armazenamento da espécie, mas 
também as possibilidades de ampliação com uso de técnicas 
apropriadas." 

Lali Chen riscou mais algumas coisas e continuou 
explicando. 

"Mas, o grande desafio era, sempre, armazenar essas 
sementes não clássicas como eram armazenadas as clássicas, ou 
seja, por anos, décadas ou séculos. Vejam: por anos, garantiria 
estoques sem a necessidade de se coletar com frequência, 
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economizando recursos e, principalmente, não perdendo material. 

Porque ainda que se coletassem sementes em todas as safras, já não 
seria mais necessário descartar o material coletado em safras 
anteriores, permitindo que os estoques fossem cada vez maiores." 

"Economizando meu trabalho, ha, ha, ha!" 
E, mais uma vez, os três riram. 
"Sim, Arti Zhang, exatamente! Mas... o que realmente se 

perseguia era o armazenamento por décadas ou séculos, para formar 
bancos de germoplasma. É o meu trabalho aqui, então sei muito bem 
a importância disso. Hoje, muito dificilmente perderemos espécies, 

porque temos, em nosso banco, suficiente quantidade em estoque 
para repor qualquer espécie que tenhamos perdido nas condições 
naturais. Mas, naquela época, não havia tecnologia para isso, e 
muitas espécies foram perdidas." 

"Mas as espécies não somem naturalmente, mesmo? Por 
competição, seleção natural e..." 

"Ah, Deli Li, somem só em condições realmente naturais, e 
não por ações de nós, seres humanos, invadindo suas áreas, 
modificando seu ambiente, interferindo nas relações entre os seres, 
nas teias ecológicas. E, em condições naturais, não são apenas 
alguns anos para isso. São necessários milênios para alguma 
alteração desse tipo. Em contrapartida, as ações do ser humano 
podem, sim, extinguir uma espécie em meses ou alguns anos. E isso 
acontece até nos dias atuais, mas felizmente podemos guardar 
exemplares em nossos bancos de germoplasma e recolocá-los de 
volta no ambiente. Com muita briga, é certo, mas temos conseguido 
convencer os que tem esse poder." 

"Então, continuando... os pesquisadores continuaram essa 
busca por tecnologia que permitisse armazenar essas sementes por 
longos períodos, mas tiveram pouco sucesso. Agora, notaram uma 

coisa? Eu disse, antes, que somente se poderia colocar aquele 
gradiente, entre as clássicas e as outras todas, considerando uma 
única característica, e mostrei com o armazenamento. Mas se formos 
considerar aquele gradiente considerando todas as diferenças que as 
sementes das diferentes espécies têm, não conseguiríamos isso. 
Porque cada espécie, ao longo de sua evolução, como posso dizer... 
ah, privilegiou alguma característica em particular. Umas investiram 
em armazenamento prolongado, sim, mas outras investiram em 
rápida germinação, por exemplo. Aliás, um parêntesis aqui: algumas 
investiram tanto nisso que o que era disperso já não eram sementes, 
mas plântulas, pois as sementes começavam a germinar antes até de 
sua própria dispersão, ou seja, ainda ligadas à planta-mãe. Mas 
voltando, outras investiram em dormência, e isso não se limitava às 
clássicas. Havia já conhecimento, naquela época, de sementes que 
não toleravam a dessecação, mas apresentavam algum tipo de 
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dormência. Outras investiram em resistência à seca, e precisamos 

diferenciar aqui isso da tolerância à secagem. Essa resistência à seca 
era, por exemplo, o desenvolvimento de mecanismos para evitar a 
saída de água da semente, uma vez que, se a água saísse, elas 
morreriam. Outras investiram em acumular muita massa seca para 
ter recursos de desenvolvimento da plântula por tempo maior que o 
das demais espécies, aumentando a competitividade em regiões ou 
épocas de muita concorrência com outras espécies. Outras 
investiram na produção de compostos que, quando liberados no 
meio, inibiam a germinação ou o crescimento das plântulas de 

outras espécies. Enfim, eram muitas características, e muito 
variáveis, para se alinhar tudo em um gradiente. E somente quando 
se começou a considerar isso é que o conhecimento realmente foi 
avançando até se obterem tecnologias para armazená-las pelo tempo 
que precisamos." 

"Lali Chen: por que você, quando fala das espécies e de suas 
características, usa o verbo no passado?" 

"Porque lamentavelmente, Deli Li, muitas delas foram 
perdidas antes que se desenvolvessem essas tecnologias. Sumiram! 
Nunca mais as teremos! E muitas delas seriam muito importantes 
hoje, não tenha dúvidas quanto a isso. Sim, muito importantes..." 

"Ah... que pena..." 
Houve alguns segundos de silêncio, mas logo Lali Chen 

retomou sua explicação. 
"Então, retomando: se tivéssemos que fazer algum desenho 

considerando todas as características, faríamos um emaranhado de 
linhas como se fosse uma teia de aranha bem complexa, de uma 

aranha bêbada, talvez, ha, ha, ha!" 
E, por mais uma vez, os três riram muito. 
"Algo assim, ó..." 

E mais uma vez agachou para rabiscar na terra. 
"Vou desenhar aqui uma flor..." 
"Ah, desculpem-me, gente, mas isso eu garanto que é uma 

flor, tá?" 
Mais risos. 
"Então, aqui estará sendo formada a semente. Vamos usar 

uma rota clássica, das sementes clássicas, só que abreviada, apenas 
com algumas características. E vamos pensar nas características não 
apenas como o surgimento delas, mas como a priorização daquele 
processo na maturação da semente." 

"Pronto, estão vendo?" 
"Haverá acúmulo de massa seca na semente, depois ela vai 

adquirir a capacidade de germinar, depois vai adquirir a tolerância à 
dessecação, em seguida a capacidade de ser armazenada por longos 
períodos e finalmente será dispersa." 
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"Isso vai acontecer, se vocês acompanharem aqui neste 

esquema, na rota número 1."  
"Agora podemos ter uma outra semente, na rota número 2, 

que não vai investir tanto em acúmulo de massa seca. Vai acumular, 
sim, mas bem menos e de forma bem mais lenta do que a anterior, 
da rota 1. Esta da rota 2 vai investir mais na capacidade de 
germinar. Por exemplo, uma espécie que precisa colonizar 
rapidamente um ambiente, e esse ambiente não vai exigir muitos 
recursos iniciais das reservas da semente, pois tem disponibilidade 
de água e de nutrientes em abundância. Então, a semente irá 

diretamente para o desenvolvimento da capacidade de germinar e já 
poderá ser dispersa. Não precisará ir até o final do desenvolvimento."  

"Já a semente da rota número 3, por exemplo em um 
ambiente que exigirá muito mais da semente no início do 
estabelecimento da planta, vai acumular massa seca como 
prioridade, irá diretamente para a aquisição de tolerância à 
dessecação - por exemplo, estará em um ambiente em que nem 
sempre estará propício ao desenvolvimento das primeiras mudas, 
então terá que aguardar boas condições num estado seco - e 
somente depois irá adquirir a capacidade germinativa. Daí será 
dispersa."  

"Agora vou deixar vocês brincando mentalmente algum 
tempo, vendo outras possíveis rotas." 

 
Os dois ficaram analisando aquele desenho por algum 

tempo. Certamente estavam simulando as outras rotas que Lali Chen 
já tinha rabiscado, mas talvez algumas outras. 
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Após alguns minutos, Lali Chen interrompeu o silêncio: 

"Tá difícil, gente? E isso é só um esquema simplificado, hein? 
Imaginem isso com diversas características, diversas rotas e, 
especialmente, diversos momentos em que a semente pode ser 
dispersa. Pois é, difícil, não é?" 

"É, parece que sim..." 
"Ah, com certeza!" 
"Então, imaginem colocar isso tudo em uma única linha de 

gradiente!" 
"Impossível!" 

"Tá louca?" 
"Eu, não, Arti Zhang, mas talvez aqueles que tentavam..." 
"Tava pensando isso aqui, Lali Chen: você disse que foi um 

grande avanço quando colocaram as diferenças dessa forma, não 
foi?" 

"Sim, Deli Li, isso mesmo. E foi mesmo! Porque, até então, 
lembrem-se, tudo estava agrupado em duas categorias!" 

"Estavam loucos!" 
"De novo, Arti Zhang, devo lembrá-lo de pensar com a cabeça 

daquela época, com os conhecimentos que tinham naquela época. 
Sim, foi um grande avanço, sim. E pensar que quem primeiro propôs 
essa teia, com as diferentes possibilidades de saída dela, nem foi 
levado a sério..." 

"Mas, com todas essas possibilidades, Lali Chen, como você 
responde quando alguém quer saber o que fazer com as sementes? 
Quando tem uma determinada quantidade de sementes, quer 
transformar aquilo em mudas e tem dificuldade em saber o que 

fazer?" 
"Ah, essa é a pergunta mais frequente. E sempre vem 

acompanhada com a pergunta sobre armazenar as sementes para 

produzir mudas futuramente. Como disse, temos a cartilha. Ali 
colocamos isso de uma forma mais visualmente assimilável e 
totalmente detalhada para todas as sementes, considerando todas as 
particularidades de cada uma. Então, meu conselho é sempre 
consultar a cartilha. Se, por alguma eventualidade, realmente não 
encontrar sua espécie na cartilha, minha próxima recomendação é 
buscar na literatura confiável, ou seja, aquela em que os autores são 
realmente profissionais respeitáveis daquela área, o máximo de 
informações possíveis. Sim, isso dá trabalho, mas é assim que se 
deve fazer. Agora, se nenhuma destas duas possibilidades estiver 
disponível, ou se realmente não há qualquer informação e há 
necessidade urgente de tomar alguma decisão, aí sim, e somente 
nesta situação, eu sugiro uma sequência de procedimentos, 
principalmente se há vontade de guardar um pouco das sementes 
para plantios futuros. Olha como ficaria:" 
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"1. Separe as sementes em três grupos. Vamos chamá-los de 

grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Use o grupo 1 para produzir 
mudas imediatamente pois, sem saber as características 
dessas sementes, você corre o risco de perder todas. Então, 
prepare um substrato, umedeça-o e semeie; 

2. Para as sementes dos grupos 2 e 3, seque-as ao Sol ou à 
sombra, mas sempre em ambiente seco, por alguns dias. 
Quando visualmente considerar que estão bem secas, 
coloque as do grupo 2 para germinar naquele tipo de 
substrato em que colocou as do grupo 1; 

3. Se germinarem, pode armazenar as do grupo 3 e aproveite as 
dos grupos 1 e 2 para produzir mudas. Se as do grupo 2 não 
germinarem, retire-as do substrato e compare-as com as do 
grupo 3;  

4. Se forem de tamanho muito próximo, escarifique-as, ou seja, 
faça uma espécie de raspagem na superfície da semente até 
que note alguma alteração nessa superfície, seja de cor ou 
textura, e então coloque-as novamente no substrato úmido 
para germinar;  

5. Mas, se forem nitidamente maiores que as do grupo 3, volte 
as sementes para o substrato úmido e leve-as para a 
geladeira e mantenha-as lá, e no escuro, por dois a três 
meses; 

6. Se as sementes que passaram pelo item 4 germinarem, pode 
armazenar as do grupo 3. Agora, já sabe que essas sementes 
tem dormência de tegumento, então se quiser usá-las logo 
terá que fazer a mesma escarificação. Terá que fazer isso 

com as sementes do grupo 1 e com as do grupo 2 que foram 
para a geladeira. Se for armazenar por tempos longos, pode 
ser que percam essa dormência. Para conferir isso, após o 

armazenamento refaça os passos do itens 3 e 4;  
7. Se as sementes que passaram pelo item 4 não germinarem, 

leve-as para a geladeira como as do item 5; 
8. Quando as sementes do item 5 saírem da geladeira, coloque 

as sementes para germinar novamente. Se germinarem, 
eram sementes com dormência fisiológica. Então, podem ser 
armazenadas, mas sempre que for utilizar essas sementes 
convém repetir o procedimento do item 5. Se não 
germinarem, há duas possibilidades: 1) se as do grupo 1 
germinaram, então provavelmente essas sementes são 
intolerantes à dessecação e não devem ser secas, mas 
sempre colocadas para germinar o mais rápido possível; 2) se 
as do grupo 1 não germinarem, é provável que as sementes 
já estivessem mortas desde o início." 
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"Se algum dos procedimentos der resultado, ou seja, se em 

alguma dessas rotas se chegar à possibilidade de armazenar as 
sementes do grupo 3, vale a pena verificar novamente a germinação 
dessas armazenadas de tempos em tempos, por exemplo após 6 
meses, após um ano, após dois anos, etc., para se verificar quanto 
tempo poderiam ser armazenadas." 

Enquanto Lali Chen explicava, Arti Zhang rabiscava 
desenhos na terra. 

Assim que ela terminou a última explicação, Arti Zhang 
perguntou: 

"Lali Chen, seria mais ou menos isso aqui que você 
explicou?" 

E apontou para seus desenhos na terra. 
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Lali Chen ficou algum tempo olhando aquele conjunto de 

desenhos, setas e textos, então perguntou: 
"Mas os números não são dos passos, não é?" 
"Não, não... os números são as possíveis rotas dos três 

grupos, não tem equivalência com os números de seus itens. É só 
mesmo para saber que rota tomar em cada situação." 

"Ah, sim..." 
Então analisou novamente, seguindo com o dedo as rotas 

traçadas por Arti Zhang. 
"É, é isso mesmo, Arti Zhang, isso mesmo! Muito bem, 

conseguiu reproduzir visualmente o que acabai de falar, ha, ha, ha!" 
"Mas prestem atenção: esses procedimentos são bem 

simplificados, apenas para que as pessoas aproveitem ao máximo as 
sementes que obtém e não sabem o que fazer com elas. O certo 
mesmo, se quiser um real conhecimento de como são as sementes de 
uma espécie que não tem suficiente informação na literatura, é tratá-
las como foi proposto em um fluxograma publicado no início deste 
milênio, e que só temos repetido até hoje. Era um sistema de 
avaliação de sementes sempre que se tinha dúvidas e sem 
informações na literatura. Interessante aquele trabalho, com foco em 
uma formação florestal específica da América do Sul, se não me 
engano no Brasil." 

"Interessante... mas me diga uma coisa, Lali Chen: por que 
as sementes têm comportamentos diferentes? Isso seria resultado de 
alguma vantagem evolutiva para cada uma, certo?" 

"Humnnnn... complicada essa pergunta, Deli Li. Hoje nos 
baseamos em estudos filogenéticos, em fósseis e na biologia 

molecular, especialmente quando analisamos a atuação dos 
diferentes genes. Mas é complicado, porque muita coisa é mera 
suposição, sem bases científicas suficientes." 

"Será que algum dia saberemos, com menores chances de 
errar, como realmente aconteceu?" 

"Talvez, se alguém, algum dia no futuro, inventar uma 
máquina do tempo, não é?" 

Os três riram... 
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Capítulo 7 

 

Ficção: a máquina de viagem no tempo - a máquina 
 
Estamos em algum lugar no Oceano Pacífico, na extremidade 

de uma ilha banhada pelo Mar da Tasmânia, no final do ano de 

2163, no segundo dia do penúltimo plenilúnio do ano. Ali, no 
laboratório mais avançado de todo o hemisfério Sul (e talvez de todo 
o mundo nesse momento, agora que as décadas de investimento 

finalmente começam a dar frutos), próximo a um dos pontos de 
chegadas e saídas mais movimentados desse hemisfério (marítimas, 
terrestres, aéreas e espaciais), encontramos quatro personagens 
muito curiosos (em ambos os sentidos) olhando atentamente para o 
mesmo equipamento: uma aparente câmera de projeção de imagens 
com uma infinidade de cabos e estruturas quase não identificáveis. É 
o octogenário Riccardo, o decano do laboratório, líder do gigantesco 
grupo de pesquisa, quem está sussurrando algo, sob atenção e total 
silêncio dos outros três: 

"... agora... só mais um pouquinho... um ajustezinho aqui... 
e... Voilààà!!!!!!!" 

"Conseguiu, Riccardo?" 
"Sim, Michaela, está pronto! A definição da imagem é de 

97%! E esse corpo celeste que você encontrou é primoroso, 
Niccolaus! A reflexão é quase total. Espero que os demais também 
sejam assim. Agora é com você, Michaela!" 

"Muito bem, vamos ver."  
Michaela toma o lugar de Riccardo e também começa seus 

ajustes finos. Trabalha alternadamente nos diversos controles 
giratórios e deslizantes, com uma calma e precisão que causam 
admiração até nos mais acostumados com seu poder de 

concentração. Definitivamente, os mais de setenta anos que lhe 
conferiram a experiência e sapiência para o domínio simultâneo de 
todos os fatores envolvidos naquela prática, não serviram para que 

perdesse o controle de todos os movimentos, da atenção, da 
concentração e da acuidade visual. 

"Por favor, agora nem respirem. Qualquer vibração e não 
conseguirei calibrar o foco." 

Riccardo afasta-se e traz com ele Niccolaus, professor 
responsável pelo laboratório e que, a despeito da grande diferença de 
experiência em relação aos demais, com pouco mais da metade da 
idade do líder, havia sido o escolhido para o gerenciamento da 
execução de todo o projeto e de seus participantes. Riccardo leva-o 
até uma distância que não fosse percebida por Michaela. Ali, 
começam um diálogo em um quase sussurro. 

"Conseguiu número suficiente entre os candidatos?" 
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"Sim, já temos alguns milhares. Conseguimos vasculhar um 

considerável número de galáxias, estrelas e nebulosas e acredito 
termos planetas suficientes, ao menos para uma faixa de alguns 
milhares de anos de análise. Todos parecem ter gelo em sua 
superfície, como este que acabou de ser usado para seus ajustes." 

"Como está o albedo deles?" 
"Refletância acima de 95%." 
"Uau! Primoroso! Conseguiu ajustar para todos os 

comprimentos de onda?" 
"Todos os necessários, e já compensados e transformados 

para o visível." 
"As distâncias?" 
"Conseguimos fechar variação e quantidade suficientes para 

fechar escalas de milhares a milhões de anos". 
"Hummm... desde o Devoniano?" 
"Conseguimos até o Siluriano." 
"Uau! Primoroso!" 
"Sim! Em retornos futuros, poderemos certamente investigar 

acontecimentos que jamais imaginaríamos no passado recente. Mas 
concentramos a busca a partir do Devoniano, a pedido da Professora 
Jacklin, que nos deu toda orientação necessária para isso. Nas 
distâncias compreendidas por esse período, conseguimos planetas 
suficientes para escala de milhares de anos com quase completo 
preenchimento do gradiente. Também nos será de incomensurável 
valia as descobertas do grupo de Ede, na Holanda, na interceptação 

e captura de oscilação do sinal de até três séculos para frente e para 
trás." 

"Primoroso! E os alunos, quantos temos?” 
"Mais de 5 mil, espalhados pelos diferentes laboratórios." 
"Fáceis e rápidos de contatar?" 

"Estamos usando a nova tecnologia do Dr Giancarlo, do 
laboratório de comunicações em alta velocidade, e da Dra Alexia, de 
inteligência artificial para processamento de dados. Tanto nossas 
solicitações quanto as respostas dos alunos serão praticamente 
instantâneas." 

"Primoroso! E o controle da escala temporal?" 
"Ajuste automático, professor. Assim que a modificação 

surgir, a escala transfere para tempos menores até que o controlador 
acione o comando de estabilização." 

"Primoroso!" 
Seguem-se alguns segundos de silêncio. Ambos olham os 

frenéticos, porém precisos e minuciosos, movimentos de Michaela. 
Enquanto isso, Riccardo vai repassando mentalmente todos os 
detalhes e, finalmente, lembra de mais alguns: 

"Esses alunos, confia neles?" 
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"Não menos do que em mim mesmo, professor!" 

"E quanto confia em você mesmo?" 
Niccolaus baixa a cabeça... sabe exatamente o significado 

daquela pergunta. Dezenas de cenas passam perante seus olhos 
numa fração de segundo, seguidas de um aperto no peito e uma 
sensação de que os músculos perdiam a tensão e que o esqueleto se 
contraía. Mas Riccardo, com toda sua experiência na relação entre 
orientadores e alunos, não deixa que o momento perdure, e brinca: 

"Certamente, no mínimo no mesmo grau em que confiei em 
você." 

"Não, professor, com certeza menos..." 
"Levante essa cabeça, rapaz! Todos erram! Pobre daquele 

que, em algum momento de sua vida, acha que houve um ser vivente 
sequer que jamais tenha cometido erros. E, pense bem, se até os 
mais próximos da perfeição erraram, o que seria de nós se não nos 
permitíssemos o direito de errar? Não, Nick, não são os erros que nos 
diferenciam, mas a humildade para reconhecê-los, a procura por sua 
reparação e a fiscalização permanente para que não se repitam. Mas, 
enfim, confia o suficiente nesses alunos para que nada cause falhas 
irreparáveis?" 

"Sim, professor, isso sim, totalmente." 
"Então, tudo certo! Porque eu confio em você. Agora, o que 

mais tem me preocupado..." 
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Riccardo olha fundo nos olhos de Niccolaus. Respira 

profundamente, sabendo ser a próxima pergunta talvez a decisória 
sobre o sucesso ou fracasso de todo o projeto. A voz sai com um 
misto de ansiedade e temor:  

"Os intensificadores de sinal... eles..." 
Antes que terminasse a pergunta, Niccolaus já a esperava, 

então se antecipa: 
"Já em perfeita operação!".  
Riccardo solta um suspiro audível até por Michaela, que 

nesse momento desvia, pela primeira vez, sua atenção dos controles, 

olha fulminantemente para os dois, expira na velocidade da luz e 
retorna aos controles.  

Riccardo, então, afastando-se ainda mais de Michaela, e 
trazendo com ele Niccolaus, segura as têmporas deste com as duas 
mãos, em silêncio, por alguns segundos, com o olhar atravessando a 
pupila do pupilo até atingir sua retina. Nesse momento, um quase 
imperceptível fio de água se forma na pálpebra inferior de seus olhos. 
Mas ele, imediatamente, retoma o autocontrole e, voltando à voz de 
sussurro, exclama: 

"Primoroso!" 
Niccolaus, também procurando retomar um mínimo de 

autocontrole emocional, prossegue: 
"Devo reconhecer que esta foi a parte mais difícil, Mestre. Sei 

que lhe parecia certo que conseguiríamos, mas eu mesmo não tinha 
essa certeza. Sua insistência foi providencial, especialmente nestes 
últimos 15 anos. Não sei se chegou ao seu conhecimento, mas 
perdemos boa parte da equipe. Excelentes cientistas, mas pouco 

crédulos nas teorias mais recentes." 
"Ah, meu bom amigo Nick, isso sempre aconteceu na ciência. 

E, não fossem os livres de pré-conceitos, estaríamos ainda na idade 

da pedra em muitas áreas do conhecimento." 
"Professor, isso sempre me incomodou um pouco: por que 

há, sempre, essa resistência aos novos conceitos por boa parte dos 
cientistas? E vejo que não é só com mais antigos, mas isso acontece 
até com os que ainda estão iniciando a jornada e que deveriam estar 
mais receptivos. Não sairíamos todos ganhando com as novas ideias? 
Porque penso o seguinte: se estiverem corretas, é inegável o salto no 
avanço do conhecimento; se estiverem incorretas, no mínimo nos 
trarão novas visões e, talvez, até novos direcionamentos. Isso porque 
sempre aprendemos que uma nova ideia deve ser questionada, mas 
não precocemente negada. E, enquanto não for provada sua 
inveracidade, não deve ser abandonada. Os intensificadores de sinal 
são um grande exemplo disso: por terem negado sumariamente a 
ideia antes de sequer trabalharem nela, em seus fundamentos, em 
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seus acertos e erros, nossos colegas não estarão aqui presenciando 

essa revolução na história da própria humanidade, não é?" 
"Sim, Niccolaus, você está corretíssimo! Todos aceitavam que 

a intensificação do sinal sidérico-ultraestrutural havia atingido seu 
limite, porque sempre trabalharam com a ideia de que a ampliação 
desse sinal funciona em degraus. Todos aceitaram até mesmo a 
limitação em precisão de imagem e foco e a certeza da perda de 
qualidade acima de determinadas frequências. Por quê? Porque não 
conseguiam visualizar o continuum dos gradientes combinados 
desses fatores, das diferentes potenciais frequências e, 

consequentemente, do próprio sinal! E, pior, nem mesmo quando se 
lhes foi mostrado esse continuum, estavam com desprendimento 
mental suficiente para aceitar ao menos discuti-lo. E, para alguns, 
acredito eu, talvez nem tenha sido esse o motivo de deixarem o 
projeto." 

"Como assim, Professor?" 
"A ciência deve, sempre, ser séria e responsável. Mas não se 

pode confundir essa seriedade com a falta de ousadia. Além disso, 
ainda hoje há muitos cientistas impacientes e inseguros, que 
preferem apenas reproduzir versões do que já foi realizado, ou 
apenas seguir o que lhes parece mais promissor em termos de 
colocação profissional e social. A mera perspectiva de investir alguns 
anos em um projeto que pode não produzir o que se espera pode ser 
suficiente para migrarem para outros projetos. Mas não é deles, 

definitivamente, e felizmente, que depende a ciência, mas de ousados 
e ávidos por novos conhecimentos como você e esta maravilhosa 
equipe! E veja: quando digo novos conhecimentos, quero dizer 
realmente novos, e não apenas versões diferentes de conhecimento já 
existente."  

Na empolgação da explicação, por parte de Riccardo (que 

ainda queria ensinar), e na total atenção e concentração, por parte 
de Niccolaus (que ainda queria aprender), ambos não perceberam a 
chegada de Jacklin, por trás de Riccardo, que já ouvia o discurso há 
alguns minutos. Nessa pausa de Riccardo, ela aproveita a 
oportunidade e o incentiva a detalhar as partes do projeto que não 
compreendia totalmente. 

"Mas Riccardo!..." 
Num salto, ele se vira, pálido e ofegante: 
"Ah! Que susto, Jack! Quer que eu nem veja essa maravilha 

funcionando? Ha, ha, ha! Espere ao menos que eu veja as primeiras 
imagens, depois pode tentar me provocar um infarto, ha, ha, ha!" 

"Perdão, Riccardo, deveria ter enviado um memorando antes, 
em três vias, avisando que estava chegando perto de vocês!" 
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Os três riram mais alto, novamente fazendo com que 

Michaela os olhasse, com a mesma assustadora expressão de 
reprovação, mas desta vez não se limitando ao olhar: 

"Por favor! Posso trabalhar aqui?" 
"Desculpe-nos, Michaela." 
Os três agora afastam-se ainda mais, para permitir a 

concentração de Michaela que, sem dúvida, seria decisiva para os 
ajustes finais no equipamento. 

"Agora, sim, Jack, o que iria perguntar?" 
"Eu entendo perfeitamente o que encontrarei quando todos 

os ajustes estiverem calibrados. Entendi tudo que todos farão. Mas, 
sinceramente, ainda tenho muita dificuldade em aceitar isso tudo. 
Vou confessar que ainda tenho receio de estar perdendo tempo com 
algo que pode não funcionar nem hoje, nem nunca. Fico com a 
impressão de que isso não acontecerá, como se estivéssemos 
assistindo a um filme futurístico de coisas impossíveis de acontecer. 
Viagem no tempo, Riccardo? Como isso é possível?" 

"Bem, Jack, já havíamos iniciado esta conversa antes, não é? 
Mas parece que Michaela ainda vai levar algum tempo, então acho 
que agora, de forma mais calma, posso tentar explicar. Vamos sentar 
naqueles bancos? Isso pode demorar." 

Então, os três se afastam ainda mais de Michaela, 
aproximam-se de uma estante em frente à qual havia quatro bancos. 
Riccardo ajeita três deles em um quase círculo. Mais confortáveis 
agora, já sentados, Riccardo começa a explicação: 

"Na verdade, Jack, não será uma viagem no tempo como 
sempre fomos acostumados a pensar. No imaginário humano, muito 

bem explorado nos filmes e livros, há a busca pelo retorno da pessoa 
ao passado, ou sua viagem ao futuro.  Muitas vezes, as duas coisas, 
viajando ao passado e ao futuro seguidas vezes. Lembram-se daquele 

filme em que faziam isso usando um automóvel terrestre?" 
Jacklin, sempre muito ansiosa, interrompe Riccardo: 
"Depois não mais terrestre, e nem mesmo um automóvel, 

certo?" 
A interrupção de Jacklin fez Niccolaus estremecer, pois sabia 

que seu mestre detestava isso. Mas Riccardo, desta vez, estava em 
um estado de espírito de paz e ansiedade, e nem se incomodou, o 
que realmente era raro. Continuou: 

"Sim, Jack, esse mesmo. Obrigado por essa importante 
observação." 

Quando queria, Riccardo era muito irônico. 
"Pois então, retomando: todos sempre cometeram esse tipo 

de equívoco: ir pessoalmente ao passado, ir pessoalmente ao futuro... 
Quando começamos a trabalhar na nova forma de pensar a viagem 
no tempo, Michaela e eu decidimos que deveríamos começar o 
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pensamento do zero, esquecer os vícios dos conceitos clássicos para 

não sofrermos um mínimo efeito sequer deles em nossa nova forma 
de olhar para isso."  

"Inicialmente, separamos as viagens, não misturando no 
mesmo cesto a viagem ao passado e a viagem ao futuro. 
Considerando que ir ao futuro, na verdade, já estava sendo estudado 
mais a fundo, após as novas teorias da relação tempo-espaço, de 
suas curvaturas e dobras, dos buracos de minhoca, enfim, de tudo 
que foi estudado nos últimos séculos, e especialmente nas últimas 
décadas, decidimos nos concentrar na viagem ao passado. Foi então 

que nos surgiu a ideia: por que nós temos, sempre, a tendência 
natural de que nós mesmos devemos ir ao passado? Por que não 
inverter a ideia, e trazer o passado até nós?" 

"Na sequência, outra grande mudança que exigiu total 
desprendimento das visões comuns e correntes, e enraizadas por 
tanto tempo nas mentes do imaginário humano, foi nos 
questionarmos: mas será que realmente precisamos interagir com o 
passado?"  

"Outro grande equívoco dos filmes e livros sobre o assunto 
era o medo de que a viagem ao passado poderia mudar o futuro. 
Isso, inclusive, foi utilizado como prova da impossibilidade de viagem 
no tempo por um grande físico do final do século retrasado e início 
do passado. Por exemplo: se eu voltasse ao passado e matasse meu 
próprio pai, ou eu mesmo, eu não existiria. Não existindo, eu não 
poderia ter voltado ao passado e mudado esse futuro. Isso gerava um 
paradoxo que foi muito explorado por muitos. Esse físico, inclusive, 
propôs que a prova de que viagens no tempo não eram possíveis era 

o fato de jamais termos sido visitados por qualquer ser do futuro." 
"E foi justamente essa pergunta que Michaela me fez que 

despertou toda essa nova forma de pensarmos, e de chegarmos até 

aqui: 'Será que realmente precisamos interagir com o passado?' Isso 
imediatamente fez acender uma ideia em minha mente: se não 
precisamos interagir com o passado, poderíamos trazer o passado 
para interagir conosco?" 

Niccolaus já havia presenciado essa explicação inúmeras 
vezes, mas sempre captava algo novo, então mantinha total 
concentração no discurso. E Jacklin, que ouvia pela primeira vez, 
quase não piscava. Já estava inclinada para frente, o queixo sobre os 
dedos cruzados das mãos, os cotovelos sobre os joelhos. E 
Riccardo... bem, Riccardo fazia o mesmo de sempre: começava a falar 
com quem havia perguntado, mas após algum tempo parecia falar 
consigo mesmo, como se já não houvesse mais ninguém ali e 
estivesse meramente repassando toda a história em voz alta. 

"Os novos avanços das imagens holográficas ajudaram 
bastante no desenvolvimento das ideias. Essa comunicação à 
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distância sem a necessidade de aparelhos, como aqueles celulares 

que foram tão comuns por tanto tempo, no século passado, foi 
essencial: podermos nos comunicar por projeções de pessoas e 
ambientes, como se pudéssemos nos transportar para outro lugar, 
ou trazer pessoas para nossa sala, ou nosso laboratório, ainda que 
não fisicamente e apenas por meio de imagens virtuais, foi a chave 
para enxergar a viagem ao passado de forma mais evidente. Então, 
se pudéssemos resgatar as imagens do passado, poderíamos 
remontar tudo novamente ao nosso redor: o ambiente e seus seres. 
Com a imagem em perspectiva sendo fornecida pela captura das 

imagens por diferentes ângulos, remontando imagens 
tridimensionais ao nosso redor, poderíamos interagir com o 
ambiente, sem interferir nele, é claro, pois seriam meramente 
imagens holográficas." 

"Está acompanhando, Jacklin?" 
Desta vez, Jacklin entendeu que poderia se manifestar. 
"Acho que sim. Mas então, Riccardo, se estou entendendo, só 

poderíamos remontar o passado a partir de imagens já capturadas. 
Se quiséssemos voltar cem anos, por exemplo, poderíamos procurar 
arquivos de imagens da época e inseri-los em nosso sistema. 
Portanto, a viagem no tempo, para o passado, seria possível até um 
máximo de retorno no tempo, certo? Seria possível somente até o 
momento em que as imagens foram capturadas e armazenadas, 
porque antes disso não teríamos imagens, não é?" 

"Você está corretíssima! Mas aí vem uma das partes que, ao 
menos para mim, se tornou uma das joias deste projeto. Porque o 
retorno, como você corretamente usou a palavra - sim, porque 

adotamos a palavra retorno para simplificar o diálogo quando nos 
referimos a essas viagens ao passado - tem, de fato, um limite. Mas o 
limite não é de anos, nem de décadas, nem de séculos, Doutora 

Jacklin! É muito além disso!" 
Riccardo ficava em êxtase sempre que chegava nessa parte 

da explicação, mesmo já tendo explicado isso dezenas de vezes. E 
Niccolaus sempre se emocionava quando via essa cena. Era nítido 
para Niccolaus o brilho nos olhos de Riccardo, e a alegria com que 
fazia aquilo. Internamente, Niccolaus dizia para si mesmo: aquilo, 
sim, era realmente um cientista! 

Riccardo pegou na mão de Jacklin, levantaram-se e, sob 
condução de Riccardo, foram caminhando em direção ao centro 
daquela sala, afastando-se ainda mais de uma das laterais onde 
Michaela ainda trabalhava nos controles do aparelho. Jacklin, agora 
transbordando curiosidade, perguntou: 

"Não entendo, Riccardo, como pode? Se as imagens não 
foram gravadas e armazenadas, como seria possível ter um tempo de 
magnitude maior do que séculos? Sim, porque até onde sei, sistemas 
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de gravação de imagens não existiam há alguns séculos atrás. Se 

não me engano, os primeiros registros de imagens tem pouco mais 
de três séculos! Então, antes disso não haveria como ter imagens 
gravadas e, portanto, não haveria como reconstruir o passado em 
imagens!" 

"Mas, minha querida Jacklin, quem foi que disse a você que 
as imagens não estão gravadas?" 

"Estão? Havia recurso para gravá-las no passado, que eu não 
conheça? Onde poderiam estar, então? Você está me assustando, 
Riccardo! Onde essas imagens estariam gravadas?" 

"Jack, minha querida, nunca lhe ocorreu perguntar de onde 
vem as imagens utilizadas atualmente nos tribunais? Para você, 
como é que se pode resgatar as imagens de um furto, de um 
assassinato, de um suborno, enfim, de qualquer crime que tenha 
sido cometido há alguns dias ou semanas? Porque hoje é muito 
comum os tribunais utilizarem desse recurso: voltar ao tempo em 
que o delito aconteceu e analisar as imagens para verificar a 
veracidade de cada argumentação, seja da promotoria ou da defesa." 

"Poxa, Riccardo, é verdade... não havia me perguntado sobre 
isso, pois sei que em muitos deles não havia câmeras gravando os 
acontecimentos naquele momento em que aconteceram." 

"Sim, e esse foi um dos primeiros usos dos resultados que 
obtivemos neste projeto de décadas. Ainda estávamos na metade do 
desenvolvimento dele e já conseguimos algumas aplicações. Então, 
foi com a mesma base conceitual com a qual desenvolvemos todo o 
aparato para os julgamentos que trabalhamos nas novas ideias da 
viagem ao passado. Simples assim!" 

"Não entendo, Riccardo...  o que isso tem a ver com este 
nosso projeto? Você disse que as imagens estão gravadas, tudo bem, 
não sei como, mas entendo... algum satélite ou algo assim com uma 

câmera voltada à Terra, gravando tudo e todos, sei lá." 
"Não é nada disso, Jack, nada disso. Não, em nosso 

programa de registro das imagens dos acontecimentos passados não 
usamos imagens registradas em satélites, nem mesmo em qualquer 
recurso desenvolvido pelos seres humanos terráqueos." 

Niccolaus segura uma gargalhada. Sabia o que vinha em 
seguida e, por isso, já havia se levantado e se dirigia a um controle 
na parede do laboratório. Quando olhou para Riccardo, este deu-lhe 
uma piscada já costumeira, como os códigos inconscientes que 
parceiros científicos desenvolvem ao longo do tempo. Foi o suficiente 
para Niccolaus acionar o controle na parede. Imediatamente, uma 
parte do telhado do laboratório se abriu. Era noite, não havia nuvens 
e o céu se mostrou forrado de estrelas.  
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"As imagens nem mesmo foram produzidas por 

equipamentos humanos, Jack! Mas, te garanto, estão todas gravadas 
e disponíveis para resgate a qualquer momento!" 

"Onde as imagens estão gravadas, Riccardo? Por favor, pare 
com todo esse teatro e me diga: onde as malditas imagens estão 
gravadas?". 

Riccardo, com todo cuidado e delicadeza, segurou as 
têmporas de Jacklin com as duas mãos e, lentamente, foi girando 
sua cabeça, até que seus olhos estivessem direcionados ao espaço 
aberto no telhado, em direção àquele céu estrelado. Então, esticando 

o braço e apontando o indicador para as estrelas, disse apenas: 
"Lá!" 
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Capítulo 8 

 

Ficção: a máquina de viagem no tempo - o tempo 
 
Jacklin continuava olhando para o céu, pelo espaço aberto 

no teto do laboratório, ainda não entendendo o que exatamente 

Riccardo quis dizer. Por alguns minutos, os três permaneceram em 
silêncio: Niccolaus aguardando mais algum comando de seu mestre, 
Jacklin olhando para cima, e Riccardo olhando para ela. A princípio, 

Jacklin pensou que Riccardo estivesse insinuando alguma civilização 
extraterrestre que tivesse visitado a Terra em tempos remotos, 
registrado imagens e retornado a seu planeta de origem. Em silêncio, 
ela pensava: 'não... não pode ser, não é possível que Riccardo 
acredite nisso... não, não o Riccardo...' 

"Você está bem, Jack?" 
"Sim, Riccardo, só estou um pouco atônita ainda. Riccardo, 

você realmente acha que alienígenas coletaram e armazenaram 
imagens daqui, no passado?" 

Riccardo, agora, parece um pouco mais alterado, um pouco 
mais próximo de seu normal. Sua face se avermelha, suas 
sobrancelhas ficam cerradas, seus olhos arregalados, e já fala com 
voz um pouco mais alta: 

"Mas do que é que você está falando, Doutora?! 
Enlouqueceu?!" 

"Mas você apontou para o céu, não foi? Apontou para as 
estrelas... pensei que estivesse insinuando que algum ser no espaço, 
em algum outro planeta, tem imagens nossas armazenadas, e que 
pode nos enviar." 

"Mas que absurdo é esse?! Doutor Niccolaus, alguém aqui 
falou em alienígenas?" 

"Não, professor, ninguém." 
Internamente, Niccolaus continha mais uma gargalhada. 

Quantas vezes havia presenciado aquela cena. Não trocaria por nada 

a oportunidade de presenciar aquilo tudo novamente. 
Jacklin, cada vez mais confusa agora, questiona: 
"Mas então, Riccardo, onde estão essas imagens?" 
"Na luz, Jack, na luz!" 
"Na luz?!" 
"Sim, na luz! E, mais precisamente, nos retornos da luz, na 

sequência de reflexões. Como você sabe, Jack, tudo que vemos, 
inclusive no céu, ou é luz emitida, ou é refletida. Se acendemos uma 
lanterna no escuro, vemos a luz emitida por essa lanterna. Mas se, 
nesse momento, enxergamos uma pessoa, ou uma mesa, ou um 
analisador de gases, ou uma incubadora, qualquer coisa, enfim, é 
porque estamos vendo a luz dessa lanterna incidindo neles e 
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retornando aos nossos olhos. Cada ponto em que essa luz da 

lanterna incidir nos dará diferentes retornos, ou mais tecnicamente 
falando, diferentes comprimentos de onda. E cada comprimento de 
onda nos produzirá diferentes sensações na retina, que enviará essas 
informações ao nosso cérebro para que este reorganize tudo e 
recomponha forma, cor, textura, e tudo mais dessa pessoa ou desses 
objetos. Porque essa pessoa e esses objetos não emitem luz, apenas a 
refletem."  

"Se nossos olhos fossem diferentes, como de vários insetos, 
por exemplo, aí sim teríamos a oportunidade de ver não a luz 

refletida por uma pessoa, mas a emitida, na faixa do infravermelho, 
por exemplo. E, veja que curioso: poderíamos ver os objetos pela 
radiação infravermelha emitida pelo corpo daquela pessoa, refletida 
nesses objetos. Portanto, tudo que vemos ou é luz emitida, ou é luz 
refletida. Da mesma forma, a luz que vemos das estrelas, ou seja, a 
imagem que nos chega na Terra, é oriunda delas mesmas. Contudo, 
a imagem que vemos de planetas e satélites, por exemplo, que são 
corpos que não emitem luz, é a reflexão de alguma luz que incidiu 
em sua superfície e retornou a nós. Quando vemos a superfície da 
Lua, na verdade estamos vendo a luz do Sol que incidiu sobre essa 
superfície e não foi absorvida, mas refletida. Como essa reflexão pode 
ocorrer em várias direções, uma delas se dirige a nós, por isso 
podemos ver a superfície desse nosso lindo satélite. Agora vamos até 
aquela porta de vidro ali... isso, aqui está bom. O que você está 
vendo lá?" 

Riccardo aponta para o vidro da porta, onde aparece o 
reflexo dos dois. 

"Nossa imagem." 
"Na verdade, estamos vendo a luz das lâmpadas do 

laboratório que está incidindo sobre nós e está sendo refletida até o 

vidro da porta. Dos vários raios dessa reflexão, alguns se dirigem 
exatamente para a porta. E, quando nos posicionamos exatamente 
aqui neste local, fazemos com que os raios de luz de nosso reflexo, 
que incidiram sobre a porta, retornem novamente para nós mesmos. 
Por isso nós nos vemos lá. Mas veja: nós não emitimos luz: o que 
você está vendo na porta é, portanto, a luz das lâmpadas do 
laboratório que incidiu sobre nós, foi refletida em direção à porta e 
de lá foi novamente refletida para nós." 

"Entendi! tão simples... e nunca nos perguntamos isso, 
porque parece óbvio, não é?" 

"Ah, mas há tantas coisas óbvias que não são tão óbvias 
assim. Basta que alguém pergunte por que aquilo é daquele jeito, 
não é? Você já fez isso comigo uma vez, lembra?" 

"Sim... Aliás, esse foi o motivo de..." 
"Agora veja que interessante!" 
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Jacklin preferiu não continuar após esse corte de Riccardo, 

um tanto quanto grosseiro. Aprendeu que sempre há um tempo certo 
para cada coisa e, portanto, aquele não era o momento para lembrar 
Riccardo da pergunta que havia feito sobre um falso óbvio. Preferiu 
aprender ainda mais sobre o que ele falava, pois essa história estava 
ficando muito mais interessante. 

"Vamos supor, minha cara Jack, que agora, aqui mesmo 
onde estamos, colocássemos um espelho atrás de nós voltado para 
esta mesma porta e que nos deslocássemos um pouco para o lado, 
até que pudéssemos ver o espelho no reflexo da porta. Poderíamos, 

então, movimentar o ângulo do espelho até que pudéssemos nos ver 
novamente. Então, o que estaríamos vendo?" 

"O reflexo de nossas imagens que viesse do reflexo da porta 
no espelho e do espelho na porta novamente? " 

"Exato! E, conforme o ângulo que escolhêssemos, teríamos 
um número infinito de imagens refletidas. Já tentou fazer isso? É 
muito interessante!"  

Riccardo quase muda, como costumava fazer, o assunto, 
uma vez que algo interessante aparecesse. Mas consegue se 
controlar e manter o foco no assunto que tanto interessava Jacklin. 

"Bem, mas o que importa aqui é o seguinte: a luz, então, 
pode ser refletida uma infinidade de vezes, basta apenas encontrar o 
ângulo correto! Mas, há um pequeno, porém muito importante, 
detalhe: para nós essas reflexões serão instantâneas. Se 
movimentarmos o braço, veremos esse movimento instantaneamente 
em todos os infinitos reflexos. E isso só ocorre porque a distância 
entre nós, a porta e o espelho é absurdamente pequena perto da 

velocidade que a luz caminha nesses reflexos. Somente por isso nos 
parece que os movimentos nos reflexos são simultâneos. O tempo 
que a luz leva para ir de um ponto a outro é tão pequeno que nós 

sequer notamos alguma diferença. Mas quando falamos em grandes 
distâncias a coisa é um pouco diferente. Vamos supor que 
tivéssemos um número gigantesco de reflexões no espelho e na 
porta: agora, a distância que a luz teria que percorrer em todas as 
reflexões poderia ser tão grande que nas últimas imagens haveria um 
atraso no movimento de nosso braço, e poderíamos ver esse 
movimento alguns segundos depois que o fizéssemos. E, quanto 
maior a distância a ser percorrida por essa luz, maior o atraso no 
retorno dessa mesma imagem. Veja, hoje temos Lua cheia, e ela está 
bem ali, vamos mais perto da abertura no teto para vermos melhor." 

Caminham até próximo à porta e olham para cima, pela 
mesma abertura do teto. 

"Veja ali, Jack: temos uma perfeita imagem da Lua 
aparecendo. Agora acho que você pode nos explicar o que significa 
aquela imagem, não é?" 
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"Se entendi, a luz não é da Lua, mas o reflexo da luz do Sol. 

Então, a imagem que vemos é da luz do Sol que está incidindo 
naquela parte da superfície da Lua e está sendo refletida para nós, 
certo?" 

"Errado!" 
Mais uma vez, Niccolaus, ainda acompanhando tudo à 

distância, segura internamente a gargalhada. Riccardo, às vezes, era 
muito previsível, e insuportável. 

"Como assim, foi isso que você me disse, não? Que a Lua não 
tem luz própria, então a imagem que vemos é a do reflexo da luz do 

Sol!" 
"Ah, isso sim está certo!" 
"Riccardo, quer me deixar louca?" 
"É que você usou o tempo errado, e isso faz toda a diferença! 

E é por isso que talvez muitos, que não trabalham com física, com 
luz, distância e astronomia, não tenham pensado no que fizemos. 
Você disse 'a imagem que vemos é da luz do Sol que está incidindo 
na superfície da Lua e está sendo refletida para nós', quando deveria 
dizer 'a imagem que vemos ERA da luz do Sol QUANDO INCIDIU na 
superfície da Lua e FOI refletida para nós', porque nessas distâncias 
há um tempo já perceptível por nós. A luz do Sol demora cerca de 
oito minutos e dezenove segundos para atingir a superfície da Lua e 
pouco mais de um segundo para vir da Lua à Terra. Então, a luz que 
estamos recebendo agora da Lua partiu do Sol há oito minutos e 
vinte segundos! Portanto, minha cara, é uma luz do passado! Não é 
primoroso?!" 

Jacklin, agora, está boquiaberta! Não consegue falar, fica ali 

em silêncio, mergulhada em pensamentos, olhando para o chão, 
depois para a porta de vidro, depois para trás, onde estaria o espelho 
imaginário e, finalmente, para o céu pela abertura no teto. Para 

término da ansiedade dos outros dois, que já notam que Jacklin está 
chegando no ponto de raciocínio que queriam, pergunta: 

"Então, Riccardo, se você conseguir receber uma imagem de 
um planeta que esteja muito longe, estará recebendo uma imagem 
do passado dele?" 

"Exato!", dizem os dois ansiosos espectadores ao mesmo 
tempo. 

"E se pudesse colocar um espelho na superfície desse 
planeta, e obter a imagem desse espelho aqui na Terra, estaria vendo 
a luz do Sol que incidiu sobre a superfície da Terra, se dirigiu a esse 
espelho no outro planeta e retornou para a Terra?" 

"Isso!!! Mas há questões técnicas envolvidas aí, que não vale 
a pena discutirmos agora. Apenas saiba que há uma série de 
detalhes sobre a luz que, na verdade, nos impediriam de ver esse 
retorno. Ao longo das últimas décadas, porém, colegas nossos e eu 
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fomos trabalhando nisso e ajustando, utilizando diferentes radiações 

e comprimentos de onda, até que conseguimos... como posso dizer... 
ah! é como se tivéssemos conseguido purificar a qualidade desse 
retorno até que a imagem chegasse muito próxima da real." 

Riccardo novamente dá oportunidade para Jacklin continuar 
o desenvolvimento de sua linha de raciocínio. 

"Então, se a luz que foi refletida na Terra e se dirigiu a esse 
planeta demorou, sei lá... cinco anos... teríamos a imagem da Terra 
de dez anos atrás?" 

"Exato!!!!! e isso significa que...?" 

"Estaríamos fazendo uma viagem ao passado! Minha mãe!!!!" 
"Primoroso, Jack, primoroso!!!" 
Seguem-se mais alguns segundos de silêncio. Riccardo e 

Niccolaus já sabem qual a próxima pergunta, porque era sempre a 
mesma quando explicavam tudo até este ponto. E Jacklin não os 
decepciona: 

"Mas, Riccardo, como colocaríamos um espelho em outro 
planeta? E como faríamos para ir mais rápido que a luz? Porque se 
entendi corretamente, para vermos imagens do passado teríamos que 
escolher um planeta que estivesse, por exemplo, numa distância que 
a luz demorasse cinco anos para chegar. Mas demoraríamos mais 
que esses cinco anos para chegar lá, porque sei que nada é mais 
veloz que a luz. Então, quando chegássemos lá para colocar o 
espelho, a luz que saiu da Terra já teria passado por ele, não é? E se 
for assim, o único passado que eu conseguiria ver seria o de mim 

mesma saindo da Terra para levar o espelho. Isso não faz sentido!" 
"Bem, poderia fazer sentido se pensássemos na possibilidade 

de aproveitar as dobras do tempo-espaço, como muitos chegaram a 
pensar. Mas, aí é que vem outro avanço fundamental: não 
precisamos ir até lá para colocar o espelho. Ele já está lá!" 

A face de incredulidade de Jacklin é muito evidente. Já 
começa a pensar em seres alienígenas novamente. Mas, antes que 
ela pergunte, Riccardo se adianta: 

"Com todo o mapeamento que foi feito até hoje, por tantos e 
tantos astrônomos, conseguimos uma quantidade suficiente de 
corpos celestes com refletância suficiente para recebermos a imagem 
de volta da Terra. Já ouviu falar em Encélado? Vale a pena ler sobre 
ele... mas já estou dispersando, não é? Enfim, aí é que entra nosso 
projeto, pois conseguimos desenvolver a tecnologia necessária para 
aproveitar todas as frequências de onda e convertê-las, aqui na 
Terra, em radiação visível. Sim, porque não é apenas a luz visível que 
está sendo refletida, mas diversos comprimentos de onda. Só que 
não os vemos, nossos olhos não tem sensibilidade para isso. Como 
havia mencionado antes, alguns seres vivos conseguem captar, por 
exemplo, o infravermelho, mas nós não. Então, conseguimos 
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desenvolver um programa que converte ondas não visíveis em ondas 

dentro da faixa visível ao olho humano, como se fossem imagens 
reais. Também conseguimos tecnologia para compensar as 
perturbações eletromagnéticas e, ainda, intensificar o sinal que 
chega, porque muitas vezes ele é tão fraco que sequer percebíamos 
que existia. Aqui foi realmente um avanço extraordinário! Porque um 
dos grandes problemas é que as ondas são refletidas, mas não 
necessariamente são captadas, porque perdem intensidade durante 
seu trajeto. Nós conseguimos um sistema que as amplifica, por mais 
fracas que sejam. Aliás, era essa minha grande preocupação, porque 

sabia que conseguiríamos, mas não sabia quando. E muitos 
achavam, como bem lembrou nosso amigo aqui, que jamais 
conseguiríamos, tanto é que saíram do projeto." 

"Estou estupefata aqui, Riccardo! Quando vocês me 
convidaram para trabalhar na parte biológica disso tudo, 
evidentemente eu aceitei em função principalmente de seu nome, 
sua reputação. Quando tomei conhecimento da equipe, fiquei ainda 
mais tranquila, porque só encontrei pessoas extremamente sérias, 
compromissadas e competentes. Gente que brinca muito em tudo 
que faz, exceto na ciência. Gente que não mede esforços para que 
tudo funcione perfeitamente. Gente que não inverte prioridades 
quando outros dependem deles, ou seja, gente confiável, em todos os 
sentidos. Por isso aceitei, mas confesso que só agora tenho realmente 
ideia da dimensão de tudo isso. E estou sentindo tantas coisas que 
nem sei explicar, e nem sei o que me toca mais." 

"Jacklin: você não foi escolhida por acaso. Estudamos muito 
diversos candidatos, e não foi apenas a capacidade técnica que nos 

fez decidir por você, disso você jamais tenha dúvidas. Porque temos 
muito claro que construir uma equipe assim requer tempo, 
paciência, dedicação e atenção. Mas para destruir uma equipe assim, 

basta apenas uma única pessoa." 
"Fico lisonjeada, Riccardo. Realmente, já tinha orgulho de 

trabalhar com vocês, mas agora então, com todas essas informações 
e com essas suas declarações... mas, enfim, antes que isso aqui se 
transforme num mar de lágrimas, uma coisa ainda me incomoda..." 

"Pode dizer..." 
"Ainda que as imagens possam ser recebidas da reflexão 

desses corpos celestes, seriam imagens, ou seja, pontos fixos no 
tempo e somente com a reflexão de um local, não é?" 

"Ah... isso é uma outra história, e tão maravilhosa quanto as 
que já ouviu. Porque isso começa quando nossa equipe entrou em 
contato com os laboratórios de inteligência artificial e... espere! 

Michaela, de longe, gesticulava freneticamente. 
"Vejam! Parece que nossa amiga Michaela terminou... vamos 

lá?" 
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Num misto de frustração, pela interrupção da narrativa de 

Riccardo, e ansiedade, por saber o que estava deixando Michaela tão 
eufórica, Jacklin conformou-se em aguardar algum momento mais 
oportuno para conhecer mais sobre esse fantástico projeto, e se 
dirigiu ao equipamento principal junto com Niccolaus e Riccardo. 

"Calibrado!" 
"Primoroso, Michaela! Mas... conseguiu calibrar também a 

projeção tridimensional? Conseguiremos imagens holográficas?" 
"Sim, encontrei o ponto de desvio, corrigi-o e já está 

funcionando perfeitamente. Finalmente nos foram disponibilizados 

os sinais das estações em Marte e na Lua, e os da sonda orbitando 
Calisto. Mesmo falhando um ou dois, ainda teremos suficiente 
qualidade e precisão." 

"Uau! Primoroso! Como é fácil trabalhar com uma equipe de 
competentes! Então poderemos projetar as imagens virtuais aqui no 
meio do laboratório, certo?" 

"Na verdade, Riccardo, poderemos projetar em todos os 
laboratórios conectados. Cada laboratório funcionará como uma 
espécie de holodeck e as pessoas nele poderão circundar as imagens 
para conferir os detalhes por todos os ângulos. E a recepção será 
independente e simultânea: cada laboratório poderá trazer o sinal 
que desejar para seu laboratório, independente dos demais sinais 
enviados aos outros laboratórios. Você pediu, eu providenciei, 
simples assim." 

"Primoroso!" 

Alguns segundos de silêncio, todos se entreolhando, como 
que esperando mais algum questionamento de alguém. Então, 
alguém rompe o silêncio, com voz trêmula:  

"Professor?" 
"Pois não, Niccolaus." 

"Agora, me parece estar tudo pronto..." 
Um silêncio sepulcral toma conta de tudo e de todos. Eles se 

entreolham, e olham para aquele magnífico equipamento, como se 
não acreditassem. Os quatro parecem ser uma única pessoa, com as 
mesmas simultâneas e frenéticas sensações, os mesmos simultâneos 
pensamentos. Um calafrio percorre seus corpos, ao mesmo tempo em 
que o choro é por todos contido. Todos percebem isso, mas ninguém 
se manifesta, apenas se entreolham. Todos querem ajoelhar ali 
mesmo, esconder o rosto nas mãos, e chorar... e todos sabem disso, 
mas ninguém se arrisca a qualquer movimento. A respiração parece 
nem existir, mas o silêncio é tamanho que inspiração e expiração 
acabam sendo os únicos sons audíveis no ambiente. Todos procuram 
iludir a si mesmos, simulando que apenas os demais estão sentindo 
aquela mesma sensação, então todos se mantém imóveis, 
paralisados, congelados. Em suas mentes, um pensamento único 
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toma conta de qualquer outro: "conseguimos! Por tudo que é mais 

sagrado, nós conseguimos!" 
É Riccardo, como sempre, quem retoma o controle, recupera 

o pensamento lógico, a voz e a razão, e faz com que todos retomem a 
atividade: 

"Então, se está tudo pronto, Dra Jacklin: qual foi mesmo a 
escolha de objeto de estudo?" 

"Sementes, professor." 
"Ah, sim... lembro da última reunião, em que escolhemos os 

grãos para a inauguração, mas não me lembro de todos os motivos e 

detalhes." 
Jacklin chega a pensar em corrigir o termo usado por 

Riccardo, mas, mais uma vez, considera não ser oportuno o 
momento para isso, e prefere lembrá-lo dos detalhes dessa famosa e 
nada tranquila reunião, outro momento em que alguns acabaram 
desistindo do projeto: 

"Riccardo, nós tínhamos três candidatos, e houve maioria 
absoluta de votos, especialmente quanto ao fato de que, não fossem 
as sementes, jamais teríamos chegado até aqui e, além disso..." 

"Não! Não, não e não, Jacklin! Não fique na defensiva, não 
tive a intenção de questionar a decisão, apenas não me lembrava dos 
detalhes. Mas entendi perfeitamente naquele dia, e aceitei, está 
decidido. Serão os grãos! Podemos começar?" 

Todos concordam silenciosamente com a cabeça. 
"Então, Niccolaus, pode acionar o programa!" 
"Professor, nós três conversamos sobre isso e houve 

unanimidade de que o primeiro acionamento só deve ser feito por 

uma pessoa aqui, e que  não sou eu, nem Professora Michaela, nem 
Professora Jacklin." 

"Bem, por eliminação... está bem, não vou recusar, até 

porque gostaria muito de fazê-lo. Muito bem, vamos lá..." 
Riccardo se aproxima dos controles, inclina ligeiramente o 

corpo a frente, escolhe o mecanismo e aproxima polegar e indicador 
quando, subitamente, solta um grito: 

"Nããããoooo!" 
Todos imediatamente se assustam e se dirigem a ele, que 

parecia estar tendo um ataque cardíaco. Para surpresa de todos, 
Riccardo sai dali correndo, falando bem alto:  

"Falta uma coisa! Por Newton, Einstein, Toutatis, Júpiter, 
Buda, Moisés, Jesus Cristo, Maomé e Shiva! Falta uma coisa! Não 
podemos começar sem isso! Tanto tempo esperando e só me faltava 
colocar tudo em risco por uma falha gravíssima de memória como 
esta! Falta uma coisa! Falta uma coisa!" 

Então, se dirige ao canto do laboratório, ajoelha-se próximo a 
uma estante, estica o braço por trás dela e puxa dali uma caixa 
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quadrada, semelhante a uma maleta, toda vermelha mas com alguns 

detalhes em dourado. Junto com a maleta, uma espécie de envelope 
quadrado, porém de consistência firme. Com ar bem mais tranquilo, 
ele retorna vagarosamente em direção ao grupo, que continua sem 
entender absolutamente nada daquele arroubo. Chega próximo ao 
grupo, murmurando 'agora sim, agora sim', mas passa por eles, 
ignorando-os, e continua caminhando, olhando para sua maleta e 
seu envelope como se fossem filhos recém-nascidos. Vai até outro 
canto do laboratório, onde há uma pequena e antiga caixa na parede, 
coberta por uma tampa com alguns furos, pouco usada atualmente, 

mas de onde se costumava obter energia em tempos antigos. Agacha-
se ali e coloca a maleta e o envelope no chão.  

"Professor?" 
"Calma, Niccolaus, calma... já estou terminando... guardei 

isso por tanto tempo..." 
Então, tira a parte de cima da maleta e a coloca em pé, ao 

lado da base. Um fio parece conectá-las e, no interior da parte 
superior parece haver uma espécie de cone achatado, todo 
perfurado. Da base, Riccardo tira um cabo e o conecta àqueles furos 
da caixa na parede. Nessa base notam-se basicamente quatro 
estruturas: um disco forrado por uma espécie de borracha, que toma 
a maior parte da superfície dessa base, com um pino central; uma 
haste ao lado do disco de borracha que tem uma parte mais espessa, 
seguida de outra um pouco mais fina, onde está um apêndice lateral; 
e dois pinos na lateral da base, que parecem ter pequenos trilhos 
para deslizar. Na parte de baixo da ponta mais fina da haste há uma 
outra haste, metálica e muito fina.  

Riccardo agora toma em suas mãos o envelope e, por um de 
seus lados, de uma fresta, retira uma espécie de disco preto com um 
furo central, com uma etiqueta no centro que toma cerca de um 

terço do diâmetro total do disco. Nessa etiqueta é possível ver, 
desenhados, dois leões, uma ave, um crustáceo, uma coroa dentro 
de uma grande letra Q e duas mulheres. Também é possível ver uma 
inscrição: 'A Day At The Races'. 

"Ah! Primoroso! agora sim poderemos começar!" 
Riccardo então coloca esse disco sobre a base, fazendo 

coincidir o pino central da base com o furo central do disco. Levanta 
a haste lateral, leva-a ligeiramente para a borda da base circular, 
que começa a girar. Ele então desce a haste encostando a ponta da 
haste mais fina na beirada do disco preto e, instantaneamente, ouve-
se o som de uma espécie de gongo. Em seguida, uma música 
começar a ser ouvida da tampa que ficou em pé. 

"Agora sim, primoroso!" 
Segue-se cerca de um minuto em que Riccardo continua 

agachado, ouvindo aquela música e olhando para o disco. Não 
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levanta nem o corpo, nem a cabeça e, aparentemente, nem mesmo os 

olhos. Fica ali, estático. De repente, uma espécie de estrondo sai 
daquele pequeno equipamento e, na sequência, mais alguns 
segundos de uma música suave, de baixo volume, como num 
crescente de notas e de volume. Então, quando um som mais forte se 
inicia, Riccardo levanta-se, gira o corpo e olha diretamente para seus 
colegas, estica o braço em direção a eles, aponta o indicador e 
começa a balançar o quadril para os lados.  

E retorna em direção a eles, mas não da forma como havia se 
afastado, caminhando lentamente, e sim... dançando! Uma dança 

totalmente desconhecida pelos outros três, assim como também era 
totalmente desconhecida aquela música. Estica os braços 
alternadamente para os lados. Começa a balançar o tronco e, em 
alguns momentos, faz um movimento de agachar e levantar. Em 
alguns trechos da música, parece tentar acompanhar o cantor. 
Todos pensam na surrealidade daquela cena: aquela figura 
octogenária, de cabelos totalmente brancos, de nome com 
reconhecimento internacional, respeitadíssimo por tantas 
instituições e tantas ilustres personalidades, balançando o corpo ao 
som de uma música cuja sonoridade emitida por aquela tampa de 
valise não encontraria similar de tão baixa qualidade em qualquer 
parte do mundo. Mas ninguém emite uma palavra sequer, ficam 
todos estarrecidos e completamente mudos. 

 

 
Riccardo continua vindo em direção ao grupo, lenta e 

sacudidamente, e continua  dançando. O som da tampa da caixa é 
tão ruim que não se consegue distinguir o que se está cantando. 
Mas, de repente, Riccardo levanta a cabeça para o teto e os braços 
para os lados, ao mesmo tempo, e canta uma frase junto com o 
cantor, no que parece ser um refrão, em uma frequência muito 
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aguda, como um falsete. Todos se entreolham e cochicham: "foi isso 

mesmo que ele cantou? 'amarre sua mãe'?!!!" 
Quando Riccardo chega perto do grupo, cessa a dança, mas 

continua batendo um dos pés ritmicamente no chão, olha para o 
equipamento e para todos, e pergunta: "Que foi? O que estamos 
esperando?" 

Nesse momento, sem mais conseguir conter a risada, todos 
iniciam uma gargalhada coletiva, seguida pelo próprio Riccardo.  

É Michaela quem interrompe a gargalhada e, ainda com um 
resto de riso, responde, com alguma ironia na voz:  

"Sim, ilustríssimo, magnânimo, supremo e honorável 
professor, o que estamos esperando? Vamos retornar!" 

Inconscientemente, porém, todos começam a, lentamente, se 
movimentar e tentar imitar os movimentos de Riccardo, tentando 
acompanhar a música que continuava a tocar. 

Niccolaus começa a arriscar um movimento dos braços. 
Estica-os alternadamente para os lados de forma toda desajeitada e é 
orientado por Riccardo: 

"Não, Nick, não faça de qualquer jeito, preste atenção no 
ritmo: seus braços devem acompanhar o ritmo! Agora, vamos juntos: 
braço esquerdo pra cima quando escutar essa pancada do baixo, 
braço direito pra baixo quando vier a pancada seguinte da bateria... 
isso! Isso mesmo, Niccolaus, isso mesmo! Solte-se! Deixe a música 
tomar conta de seus impulsos!"  

Niccolaus começa a deixar aquele gesso muscular de lado, 
coloca uma gelatina imaginária nas articulações e tenta acompanhar 
Riccardo.  

"Bem, Nick, muito bem!!! Agora traga Jack com você!" 
Muito enrubescido, mais cheio de coragem, Niccolaus pega 

nas mãos de Jacklin, que começa a tentar os mesmos movimentos. 

Assim que consegue, ela vai balançando o corpo até Michaela e, sem 
que esta consiga projetar qualquer reação, já a traz para todos os 
movimentos da música e da dança, com toda a dificuldade motora 
que seus mais de setenta anos lhe concederam. 

Riccardo corre até o aparelho e aumenta ainda mais o 
volume, tornando o som incrivelmente insuportável, tamanha a 
baixa qualidade, mas aparentemente ninguém se importa. Todos 
continuam balançando freneticamente o corpo e, 
surpreendentemente, começam até mesmo a tentar cantar a música!  

Só cessam os movimentos quando a próxima música, tão 
diferente do ritmo da anterior, agora com tom mais triste, com um 
evidente apelo dramático, lança os primeiros acordes e frases... 

"Ooh ooh ooh take it take it all away 
Ooh ooh you take my breath away..." 
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Na verdade, todos ali tiveram seu fôlego removido, tanto pela 

excitação e cansaço do momento quanto por ver tantos anos de 
investimento pessoal, financeiro, emocional e profissional resultando 
em algo extraordinário até para os mais crédulos.  

Sim, é hora de fazer tudo isso funcionar... todos 
acompanham a música, não se importam mais com a qualidade do 
som, mas sim com o conteúdo. E todos olham para Riccardo, que 
olhava para o chão, com admiração pela sensibilidade do momento. 
Um som de inspiração pelo nariz se assemelhava a um choro... e 
aquela autocontenção dura apenas alguns segundos... depois de 

tantas vezes segurar a emoção durante todo aquele dia, agora nada 
mais parece conter Riccardo, e um verdadeiro rio de lágrimas começa 
a correr de seus olhos...  

Sim, ali estava um pesquisador a ser admirado, mas aquele 
ser humano deveria ser admirado ainda mais, por não ter sufocado 
seu lado emocional, sua sensibilidade, seu amor, suas paixões. Ali 
estava um ser que acreditou quando todos o incentivaram a desistir. 
Ali estava alguém que, mais do que acreditar no que outros 
acreditavam, acreditou em si mesmo. Ali estava um profissional que, 
mais do que procurar sua própria valorização, procurava sempre 
despertar o valor de cada membro de sua equipe, que procurou 
extrair o melhor de cada um, que acreditava em cada um deles, 
ainda que eles mesmos não acreditassem. Sim, Riccardo era um ser 
diferente...  

"Look into my eyes and you'll see I'm the only one" 

Todos acompanham a música, em silêncio. E, de repente, 
aquela cena que parecia tão patética, com Riccardo dançando e 
cantando freneticamente, agora parecia fazer sentido... aquela cena 
que causou surpresa, riso e, talvez para alguns que pudessem 
também estar ali, mas que felizmente não estavam, poderia causar 

até mesmo vergonha e escárnio, aquela cena agora parecia 
insubstituível, nada poderia ser melhor do que aquilo naquele 
momento. 

Niccolaus tentar falar alguma coisa, mas é imediatamente 
contido por Michaela que, com o indicador, sela os lábios de 
Niccolaus. Todos parecem em total sintonia, nada a dizer, apenas 
sentir o momento, apenas concentração e mergulho no mais fundo 
do interior de cada um... 

"And the way you touch I lose control and shiver deep inside" 
Na verdade, os três pensam o que teria sido daquela 

inauguração, do lançamento do projeto tão esperado por décadas, 
sem aquele arroubo de Riccardo... 

Jacklin, ainda segurando a mão de Michaela, senta-se no 
chão, baixa a cabeça, e é imediatamente seguida por Michaela... 

"You take my breath away" 
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A qualidade do som do aparelho que reproduz a música não 

importa mais... Niccolaus também se senta no chão... 
"Don't leave me here all by myself  
I get ever so lonely from time to time" 
Já não é estranho 'amarrar a mãe'... Riccardo não senta, mas 

ajoelha-se, como se orando... tenta, ainda, conter as lágrimas, mas 
não consegue... embora a música continuasse, o silêncio era 
ensurdecedor... 

"Take my breath, take my breath away" 
E, quando a música seguinte inicia, a letra da canção, 'Long 

away', parece se encaixar como luva para o momento...  
Então, na rápida pausa, Riccardo consegue finalmente se 

recompor, se levanta e se aproxima do equipamento, 
silenciosamente, sem emitir uma palavra sequer. Todos, lentamente, 
vão se levantando. E ficam somente acompanhando, com os olhos, 
todos os movimentos de Riccardo. O silêncio continua, exceto por 

aquela música que toma conta de todo o ambiente. 
Quando Riccardo chega próximo ao equipamento, beija-o e 

volta-se para os três, agora com uma face completamente diferente. 
A música, agora, também é mais animada. E Riccardo está sério, 
respirando fundo, aparentemente tentando controlar alguma 
emoção. Novamente, um ínfimo fio de água forma-se sobre a 
pálpebra inferior, mas Riccardo consegue o controle da voz e diz, de 
forma firme e com queixo erguido e braços abertos, sem qualquer 
papel na mão, sem ter decorado qualquer texto, de forma totalmente 
improvisada: 

"A todos os que tentaram, insistente e incansavelmente, 
desacreditar nosso grupo e cada um de nós, nossas ideias e nossos 
ideais, nossa seriedade e nosso compromisso, nossa honestidade e 
nosso caráter; a todos os burocratas que tentaram, seguidas vezes, 

interromper nosso trabalho utilizando-se dos mais variados recursos 
e poderes; a todos os preguiçosos e vagabundos, física, mental e 
espiritualmente falando, que, sem ter um mínimo de percepção da 
necessidade de total envolvimento, perseverança e suor, muito além 
da necessidade de inspiração, para se atingir os objetivos traçados, 
que da forma mais vulgar e covarde tentaram ridicularizar nossa 
imagem sem que sequer soubéssemos ou tivéssemos o direito a 
defesa; a todos vocês o que deixo, com toda sinceridade, e sem 
hipocrisia, é o meu desejo de que possam enxergar, algum dia, a 
nobreza deste momento." 

"E, em oposição a eles, me dirijo a todos os que mereciam, e 
deveriam, estar aqui, mas já não estão neste plano... a todos os 
gigantes que permitiram que subíssemos em seus ombros para 

enxergar ainda mais longe... a todos que nos antecederam, e que 
acreditaram na ciência e na necessidade de evolução do espírito e do 
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conhecimento, ainda que para muitos, como eu, nem sejam coisas 

tão diferentes assim... a todos os que jamais veriam o resultado final 
de seu trabalho, e que sabiam disso, mas mesmo assim não se 
limitaram a obter frutos imediatos para seu próprio deleite, tendo 
sempre em mente a efemeridade dos tempos e a eternidade da vida 
pelas gerações... a todos que não desistiram quando da chegada do 
outono, mas suportaram inclusive o inverno que o sucedeu, porque 
sabiam da chegada da primavera em algum momento... aos que 
apostaram suas fichas na paixão pelo que acreditam, ainda que 
correndo o risco de tudo perder, mas na confiança de que aquela 

aposta era o correto a ser feito... a todos que, mesmo levando 
desvantagem em tudo, aquela mesma desvantagem que os 
caracterizou, para muitos, como inocentes, imaturos e até mesmo 
idiotas, mas que o fizeram por saber ser aquilo o certo, por saber que 
a vantagem de uns fatalmente levará a desvantagens de muitos... a 
todos os que puderam servir de exemplo, que não tiveram motivos 
para baixar a cabeça e dobrar os joelhos simplesmente por saberem 
que sempre fizeram o que devia ser feito, e não o que seria simpático 
e agradável... a todos os que jamais terão seus nomes registrados na 
história, mas sem os quais também jamais haveria projetos como 
este... a todos os que, sorrateiramente, e sem jamais se preocupar 
com a fama, continuaram apoiando incondicionalmente todas as 
ações, mesmo quando a voz contrária era muito forte... a todos os 
que nem mesmo atuam diretamente na ciência, mas que são os mais 
fortes e mais confiáveis alicerces da construção do pensamento, da 
moral, da ética, da convivência social e da noção do coletivo e, por 
que não, da própria sensibilidade e da inspiração para tudo que 

surge como inédito... a vocês, meus companheiros, meus amigos, 
minha base sólida em quem sempre me apoiei, nos bons e nos maus 
momentos... a toda a equipe que participou de tantas e tantas etapas 

ao longo desses anos todos... a todos que deveriam - sim! eles é que 
deveriam! - acionar estes controles: a todos vocês, que meus dedos 
possam representá-los aqui neste momento!"  

Então, Riccardo aciona os controles, e o programa começa a 
funcionar... 
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Capítulo 9 

 
Ficção: a máquina de viagem no tempo - a viagem 

 
Assim que Riccardo gira um dos controles do equipamento, 

uma imagem se forma no meio do laboratório, tridimensional, como 
se fosse real, como se todos tivessem instantaneamente viajado e 
mergulhado em um ambiente novo, uma espécie de pântano, com 
pouquíssima vegetação rasteira forrando o chão. Todos sentem como 

se pudessem tocar a água, os pequenos seres dentro dela, as rochas 
ali ao lado e o que parecem insetos rastejantes, tamanha a perfeição 
da imagem holográfica. 

Por algum tempo, todos ficam mudos, apenas o som daquela 
caixa musical de Riccardo impedindo o total silêncio do ambiente. 
Ficam todos olhando para todos os lados, admirando a perfeição de 
tudo aquilo. 

"Quem mais pode ver essa imagem, Michaela?" 
"Todos os pesquisadores e alunos de todos os 5.611 pontos, 

Riccardo. Mas, assim que o programa iniciar e que começarmos as 
análises, cada ponto terá seu próprio local. Cada grupo e cada 
laboratório estará avaliando as cenas que irão receber e, tão logo 
encontrem algo que interesse a todos, farão a chamada. Então, 
Niccolaus aqui receberá e poderá autorizar ou não o 
compartilhamento. Se for compartilhada, a imagem será enviada 
instantaneamente a nós e a todos os laboratórios. Combinamos 
anteriormente que, nesse momento, cada laboratório se dividirá em 
dois grupos: um deles vai continuar analisando as próprias imagens 
e o outro vai analisar as imagens que estiverem sendo trabalhadas 
aqui por nós. Com isso, todos estaremos sempre sintonizados nos 
mesmos objetivos. Mas, antes, precisamos de alguns minutos 

parados no mesmo local para sincronizarmos o momento em todos 
os pontos e, logo em seguida, cada ponto se desligará do nosso e 
passará a analisar o que lhe foi determinado." 

"Primoroso!" 
Todos continuam analisando e admirando aquela paisagem, 

enquanto Michaela trabalha nos controles. Após alguns minutos, ela 
se dirige a Niccolaus: 

"Precisamos sincronizar imediatamente o sinal de todos os 
pontos!" 

"Sim, professora! Estão todos aguardando. Aquele painel na 
parede mostrará o tempo de resposta de cada ponto conforme a luz. 
Basta um comando seu, naquele controle à sua esquerda, e já 
poderemos ter esse tempo de resposta." 

"Vamos lá então: acionando em três, dois, um... uau! Já 
temos as respostas! Excelente!" 
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"Sim, professora, mas veja que algumas dezenas deles 

demoraram alguns segundos. Podemos ajustar isso, mas 
precisaremos de alguns minutos, uns 20 a 30 talvez." 

"Não temos esse tempo todo. Continue trabalhando nos 
pontos atrasados, enquanto começamos com os que já estão 
sincronizados. Podemos seguir com esses atrasos na resposta, 
Riccardo?" 

"Sim, sem problemas. Temos pontos suficientes." 
"Certo! Então agora precisamos começar a trabalhar o 

movimento, não queremos imagens estáticas, não é, Niccolaus?" 

"Sim, professora, já estou trabalhando nisso. Deixarei o 
ajuste automático para a sincronização dos pontos que faltam, e vou 
me concentrar na obtenção do movimento." 

"Ótimo, Niccolaus! Então, temos que esperar, confere?" 
"Sim, professora, agora temos apenas que ir acertando os 

ajustes finos, mas já estou cuidando disso." 
"Nick, deixe isso pra mim. Estamos devendo, ainda, uma 

explicação à Jack, lembra?" 
Jacklin, então, entende a oportunidade deixada pra trás, e 

confirma: 
"Sim, Riccardo! Por favor! Estou ansiosa aqui, aguardando o 

final da história!" 
"Que história?" 
"Ah, professora, o Professor Riccardo estava explicando à 

Professora Jacklin como chegamos a este equipamento, mas tivemos 
que interromper essa explicação quando a senhora nos chamou, por 
ter conseguido calibrar o equipamento." 

"Nick: que tal você continuar a explicação? Até porque, Jack, 
este nosso jovem gênio aqui foi o que desenvolveu uma das partes 
mais importantes do programa! Explique a ela, Nick, que eu cuido 

dos ajustes aqui." 
Então, Niccolaus deixa os controles para Riccardo e começa 

a explicação: 
"Então, professora, a senhora havia comentado que as 

imagens seriam estáticas, mas isso não é bem verdade. Na época em 
que trabalhávamos na obtenção das imagens refletidas pelos corpos 
a distâncias superiores a milhões de anos-luz, eu trabalhava também 
com um grupo de inteligência artificial que desenvolvia a 
aproximação automática de semelhanças visuais para uma 
composição que mistura o real com o virtual. Vamos tomar, por 
exemplo, a sua área de trabalho, a sua especialidade: suponhamos 
que alguém quisesse mostrar o desenvolvimento de uma árvore a 
partir de uma semente. Vou considerar um exemplo extremo: uma 
sequoia! É evidente que não poderíamos esperar décadas, talvez 
séculos, para fazer uma filmagem assim, concorda?" 
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Jacklin apenas balançou a cabeça, aprovando, mas com 

muita desconfiança no olhar. 
"Então, o que o grupo pensou foi o seguinte: como  a sequoia 

foi reproduzida comercialmente em muitas regiões do planeta, de 
algumas décadas para cá, e diversos replantios foram feitos na 
própria região de ocorrência natural dessa espécie, será que não 
teríamos plantas em diferentes estádios de crescimento, espalhadas 
pelo planeta, num mesmo momento, em quantidade suficiente para 
não precisar esperar uma mesma planta se desenvolver? Aí é que 
entra o grupo da inteligência artificial, porque eles conseguem isso! E 

acho isso impressionante! Com um programa específico para isso, 
eles conseguem proximidade suficiente entre as plantas para 
remontar o crescimento! Desde que se forneçam imagens suficientes, 
o programa procura os exemplares mais próximos, porém com 
mínimas variações de, como dizer, idade? Enfim, é como se o 
programa identificasse mínimas variações de crescimento entre as 
diferentes plantas e, numa imagem virtual, colocasse tudo como se 
fosse da mesma planta. Assim, se tivermos duas plantas é evidente 
que não há como juntá-las e considerá-las como sendo uma só, pois 
as diferenças seriam muitas. Mas, se tivermos milhares de plantas o 
programa consegue similaridade suficiente entre duas para que, 
sobrepostas, nos pareçam como se fossem a mesma planta, mas com 
diferença milimétrica de crescimento. O programa, então, ajusta esta 
última imagem e procura a próxima e assim sucessivamente, até que 
tenhamos imagens suficientes para parecer um filme em que a 
mesma planta está crescendo. Então, o que poderíamos ver é 
justamente a formação de uma sequoia de cem ou duzentos anos 

sendo formada a partir da semente, mas numa escala de segundos 
ou minutos." 

Niccolaus faz uma parada, estranhando o semblante de 

Jacklin. 
"Sim, estou acompanhando, Niccolaus, fique tranquilo." 
"Ah, OK. Então, professora, o que fizemos foi aproveitar essa 

tecnologia em nosso projeto. Tendo milhares de imagens retornando 
de planetas com diferentes distâncias é como se tivéssemos uma 
infinidade de imagens da Terra de diferentes épocas. Agora, o 
programa seleciona as mais próximas e as rearranja em uma ordem  
cronologicamente sequencial, de tal forma que, para nós aqui, as 
imagens sequenciadas se parecerão como algo que tem vida e 
movimento. Por isso precisamos de tantos laboratórios analisando 
tudo ao mesmo tempo e alimentando o programa central com todas 
as imagens. Além disso, como teremos a mesma imagem tomada de 
pontos diferentes, ou seja, daqui da Terra, dos laboratórios na Lua e 
em Marte, e do laboratório orbitando Calisto, poderemos ter a 
formação também da profundidade, ou seja, temos esta visão 
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tridimensional que a senhora acabou de presenciar, só que ainda 

estática." 
"Poxa! Estou impressionada! Então, se escolhermos um 

grupo de objetos que reflita as imagens da Terra para nós mesmos, e 
este objeto esteja, vamos supor, a mil anos-luz, poderíamos ver o que 
aconteceu aqui há dois mil anos?" 

"Exatamente!" 
"Então, o programa escolheria, por exemplo, as imagens 

mais próximas de uma cidade, as recombinaria e, acelerando-as, nos 
traria um filme tridimensional mostrando rapidamente a construção 

da cidade, sua evolução e, talvez, sua destruição?" 
"Sim! E nós estaríamos dentro dessa cidade, como se 

estivéssemos lá! Mas não poderíamos interferir, porque seriam 
somente imagens, apesar de que esperamos, sinceramente, que 
ficaremos tão envolvidos, porque o ambiente parecerá totalmente 
real, que chegaremos a esquecer que são somente imagens. E veja: 
serão imagens montadas artificialmente, mas todas serão imagens 
reais, então estará retratando exatamente o que aconteceu! O 
programa também pode ser ajustado para oscilar o tempo. Por 
exemplo: vamos supor que em um determinado momento 
gostaríamos de saber exatamente como as pessoas se comportavam 
no seu cotidiano. Se o programa ainda estiver acelerado não 
poderíamos sequer reconhecer pessoas, de tão rápidas que seriam as 
cenas. Mas podemos reprogramar o tempo e, num determinado 
momento, o programa poderá rodar tudo em escala de minutos. 
Basta apenas encontrar os objetos no espaço com as distâncias 
certas. Neste caso, porém, as imagens perderiam perfeição, porque 

seria muito difícil encontrar imagens semelhantes ao ponto de nos 
fazer pensar serem a mesma imagem. Teríamos algo como uma 
transmissão de baixa qualidade, com cenas cortadas. Mas isso é algo 

que ainda está sendo trabalhado pela equipe responsável pelo 
programa." 

"Entendo... e, Niccolaus, me diga uma coisa: até quanto 
tempo poderíamos voltar?" 

"Atualmente, conseguimos voltar até algumas centenas de 
milhões de anos." 

"Ah, então era isso que conversavam quando cheguei perto. 
Ouvi você mencionar o Siluriano." 

"Exato. Na verdade, esse limite é porque nós temos corpos 
celestes suficientes para isso, com o mínimo de qualidade de retorno 
das radiações. Teríamos também corpos mais distantes, como 
possíveis planetas na região dos quasares, mas ainda não 
conseguimos ajustar a recuperação dessas imagens com um mínimo 
de qualidade. Essa é justamente a área do Professor Riccardo, e o 
grupo dele ainda está trabalhando nisso, no que chamam 
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intensificação do sinal, para conseguir melhorar cada vez mais o 

alcance desse ajuste e aproveitar todo tipo de radiação, algumas que 
talvez nem conheçamos ainda. Eles querem retornar ao tempo de 
formação dos primeiros seres vivos, talvez até explicar a origem da 
vida na Terra. O limite teórico máximo seria o corpo celeste mais 
distante de nós, que está a bilhões de anos-luz, mas certamente isso 
está fora de cogitação. Outro foco de estudo é aproveitar a diferença 
entre os corpos que estão se afastando de nós, os que estão se 
aproximando e os que estão em mesma velocidade de afastamento do 
ponto original. Certamente isso, se for obtido, trará ainda mais 

possibilidades. Mas, convenhamos, estamos engatinhando nisso 
ainda." 

"Pronto! Tudo ajustado aqui!" 
"Veja, professora, o professor Riccardo terminou. Vamos até 

lá?" 
"Sim, claro" 
"Então, Jacklin, tudo explicado? Niccolaus as vezes é meio 

confuso, mas acho que deve ter sido claro o suficiente, não? Então, 
agora é com você!" 

A um toque de Jacklin em uma tecla, imediatamente a 
imagem no laboratório mudou. Agora, estão em uma espécie de 
terreno alagadiço às margens do que parece um lago. Nessas 
margens, pouca vegetação rasteira. Saindo das margens, um terreno 
árido, com pouca vegetação e alguns pequenos artrópodes. É possível 
notar que a grande massa de água está sendo reduzida, com o nível 
da superfície revelando novos pontos de terra firme. Jacklin volta-se 
para Niccolaus e, sem perguntar, já recebe a resposta: 

"Agora, cada ponto está trabalhando em seu próprio 
ambiente." 

"Ótimo! Vamos acompanhar o nosso aqui. Muitos musgos, 

muitos musgos! Os Pneumodesmos, as Cooksonias... estamos no 
Siluriano, Nick?" 

"Sim, professora." 
"Ah, muito interessante! Poderíamos confirmar a total 

adaptação dos animais ao ambiente terrestre... puxa, que vontade de 
ficar por aqui... tão interessante..." 

"Professora?" 
"Ah, sim, sim... vamos deixar isso para outro retorno. 

Precisamos avançar, Niccolaus, vamos para o final desse período. Por 
favor ajuste para 400 milhões de anos."  

"Sim, Professora... pronto! Que escala devo usar?" 
"Vamos começar com uma escala mais fina, talvez 100 mil 

anos por segundo... precisamos ver o início, ainda que rapidamente." 
"Mas... professora, uma dúvida." 
"Sim?" 
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"O que, exatamente, queremos ver em cada período? Por 

favor, não me interprete mal, não estou questionando suas decisões, 
mas preciso saber disso para ajustar tanto o início quanto as escalas 
temporais. Podemos fazer diferentes ajustes, regulando diferentes 
tempos de velocidade das imagens em cada situação, mas para isso 
preciso saber o que realmente pretende obter em cada era, período e 
época. Se puder, por favor me diga para que eu possa ajustar tudo 
aqui, sem atropelos, pode ser?" 

"Claro, Nick, você está totalmente certo! Não se preocupe em 
ofender-me, isso é próprio dos fracos e, espero, você não deve me ver 

assim. Me adiantei em algumas coisas e certamente fiz suposições 
indevidas, considerando que todos vocês já são conhecedores do que 
conheço. Aliás, esse é um de meus mais evidentes defeitos: não 
consigo me transportar para a audiência, me situando no mesmo 
nível de conhecimento de todos, e por isso até hoje tenho problemas 
com aulas e palestras. Observações como estas suas, agora, Nick, 
são essenciais para que nos reprogramemos e deixemos todos no 
mesmo patamar de informação. Vocês não tem absolutamente 
obrigação nenhuma de entender o que está em minha cabeça. Então, 
vamos lá, acompanhe aqui..." 

Então, Jacklin rabisca algo numa folha para que Niccolaus 
entenda o que, exatamente, ela pretende encontrar nessa viagem ao 
passado. 

"Sabemos que os precursores da semente estão no Período 
Devoniano, da Era Paleozoica. Então, gostaria de, ao menos, um 
flash nesse momento, para podermos ver quando houve uma 
evolução para a conquista do ambiente terrestre. A partir daí 

poderemos avançar mais rapidamente até aqui, no Cretáceo, já na 
Era Mesozoica, pois ali é que a semente realmente começa a mostrar 
todo seu potencial para mudar o mundo. A partir daí, quando há 

uma verdadeira explosão na evolução das Angiospermas, temos que 
receber informações mais detalhadas e, na verdade, é a partir daí 
que nos propusemos a investigar detalhadamente o que aconteceu 
com as sementes. É possível isso, Nick?" 

"Claro, professora! Já estou trabalhando nisso e... só mais 
uns segundinhos... pronto! Ajustado, Professora, já está rodando!" 

Todos acompanham, maravilhados e estáticos, as rápidas 
mudanças do cenário no laboratório. Cerca de 4 a 5 minutos depois: 

"Professora! Uma chamada! Bruxelas encontrou uma 
mudança"! 

"Traga pra cá, rápido, Nick!" 
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A paisagem no laboratório muda novamente. Agora, no 

centro do laboratório, forma-se uma gigantesca estrutura, 
evidentemente orgânica. Assemelha-se a uma espécie de cápsula, 
mas com as laterais formadas por eixos espirais sustentados por 
uma base formada por estruturas semelhantes a folhas largas e 
curtas. No ápice da cápsula, pelo lado externo, um apêndice globular 
sustentado por uma haste que atravessa toda a cápsula, desde a 
base. A imagem foi propositadamente congelada por Jacklin, que a 
estuda por todos os lados, circundando-a e analisando 
minuciosamente todos os detalhes. Niccolaus, recebendo 
informações do laboratório de Bruxelas, transfere-as a Jacklin: 

"Dizem que já ampliaram a imagem em mais 200 vezes! E o 
sistema já ajustou a escala do tempo. Enquanto estamos com a 
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imagem congelada aqui, eles estão acompanhando a evolução do 

tempo bem lentamente, professora. E, professora... professora?..." 
Sim, Niccolaus detectara algumas lágrimas correndo dos 

olhos de Jacklin. Ela rapidamente tenta se recompor. 
"Sim, sim, posso ver... Já pode descongelar, deixe rodar, 

Nick... Isso... Ali! Olhem! Olhem! Olhem!" 
Jacklin não consegue conter a euforia. 
"Está se formando, vejam!" 
"O que, Jacklin? Não vejo nada!" 
"A Runcaria! Está se formando! Olhem ali, na 

extremidade!!!... parece que podemos até tocá-la!... minha mãe... 
então, era isso mesmo?... mas, não consigo alcançar... bem ali, está 
vendo, Nick?" 

 

 
"Sim, estou!"  
Na verdade, houve uma resposta em uníssono dos três, que 

começam a andar pelo laboratório, circundando aquela imagem. 
Niccolaus continua: 

"O que é, professora?" 
"Vocês estão vendo simplesmente a estrutura que deu origem 

a todas as sementes! Uma das transformações que permitiu a 
colonização do ambiente terrestre!" 
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"Primoroso!" 

"Fascinante!" 
"Incrível!" 
"Acelere, Nick, precisamos ver a evolução disso. Sincronize 

os laboratórios para que enviem o que tiverem sobre isso e o sistema 
possa remontar a imagem progressivamente. Sim, sim, isso mesmo! 
Vejam, a formação dos envoltórios! Ah, gostaria tanto de 
acompanhar isso em todos os seus detalhes... sim, o megásporo 
realmente está retido..." 

"Mudança em Pequim!" 

"Traga pra cá, Nick!" 
"Pronto, professora!" 
Mais uma vez, todo o cenário do laboratório muda. Uma 

outra estrutura se forma, com algumas semelhanças da anterior, 
mas evidentemente é outra estrutura. Agora, a estrutura globular no 
ápice da estrutura anterior está dentro de outra estrutura, e parece 
que não está sozinha. 

"Há! A Calycosperma! Já era esperada, minha querida. Que  
linda... As cúpulas multi-ovuladas... então era verdade. Só tinha 
visto isso em fósseis. Mas parece que ainda precisam da água..."  

Passam-se uns poucos minutos, todos com os olhos 
totalmente arregalados, em silêncio, acompanhando todas as 
mudanças na imagem. Algumas vezes, um sussurro ou outro entre 
dois deles, sempre um apontando para algum lugar. Niccolaus, 
então, quebra o silêncio: 

"Mudança em Atenas, professora!" 
"Traga pra cá, Nick!" 
Então, instantaneamente, a imagem na sala muda 

completamente, pois passa a transmitir, agora, a mesma imagem do 
laboratório de Atenas. 

"Ali, vejam, a diferenciação das células especializadas! Os 
indivíduos que não o fazem estão sumindo, estão vendo? Darwin, 
Darwin, seu moleque travesso... Ah, dois embriões... então eles 
estavam certos... será que um deles vai... sim, também se 
especializou! Olhem, o princípio da formação do endosperma! Mas 
esperem, o que é aquilo ali? Um outro ramo! Células do gametófito 
também estão se diferenciando... Uau! Também em endosperma! 
Minha mãe, então os dois estavam certos!" 

Sem querer interromper a professora, mas já se sentindo mal 
perante tantos termos que desconhecia, e por ver que os três se 
entreolhavam com a mesma feição de dúvida, Niccolaus arrisca uma 
pergunta, com voz trêmula e quase num sussurro: 

"Professora: do que exatamente a senhora está falando?" 
Todos riem muito, como se o riso estivesse contido. Jacklin, 

que até ameaçou alguma irritação com a interrupção, ou a própria 
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pergunta, ou com os risos, acaba entendendo a situação, percebe 

que os demais não eram conhecedores da área, e também solta um 
riso, aliviando a todos. 

"Sim, Nick, me desculpe, estou falando de coisas que vão 
culminar com a formação da semente como a conhecemos hoje. 
Sementes têm, em geral, e procurando evitar uma linguagem 
excessivamente técnica, algumas estruturas essenciais, que 
originarão a nova planta. Uma delas é o embrião, ou os embriões, 
que são como fetos de uma nova planta. Têm uma radícula, que 
originará a raiz da nova planta, uma espécie de caulículo, que 

chamamos de hipocótilo e, na ponta dele, estão os cotilédones, que 
são estruturas de reserva para quando a semente começar a 
germinar. Acima dos cotilédones esse caulículo pode ter ainda um 
epicótilo e, na ponta, a plúmula, uma região meristemática que 
originará toda a parte aérea da futura planta. Na semente ainda pode 
haver uma estrutura para fornecer reservas a esses embriões 
durante as primeiras fases do crescimento da nova planta, chamada 
endosperma." 

"Estão acompanhando?" 
"Sim, professora!" 
"Muito bem, durante a formação da semente esse 

endosperma pode passar todas as reservas para os cotilédones e 
desaparecer, ou pode ainda permanecer com algumas reservas até a 
semente já formada. Finalmente, há uma estrutura de proteção, a 
casca ou, mais tecnicamente, os tegumentos, que também têm 
outras funções. Há, ainda, outras estruturas menos comuns, mas 
vamos deixá-las de lado agora."  

"Muito bem, damos nomes a isso tudo. Por exemplo, a 
formação das estruturas iniciais é denominada embriogênese, 
quando há divisões celulares e diferenciação celular. Mas, embora 

seja de grande interesse, não é nosso objetivo neste primeiro retorno. 
Pretendemos analisar isso futuramente, em outras viagens, mas 
nesta primeira queremos nos concentrar nas fases que se seguem, 
que denominamos maturação." 

"Não sei se os laboratórios conectados não conseguiram 
captar as imagens de fases importantes, ou se captaram-nas mas 
não nos enviaram, ou se tentaram nos enviar quando outro 
laboratório foi atendido. Mas o fato é que algumas etapas foram 
essenciais para a conquista do ambiente terrestre, como a 
diferenciação das estruturas reprodutivas em órgãos masculinos e 
femininos, a formação da proteção rígida do embrião dificultando 
tanto o ataque dos predadores quanto a excessiva perda de água 
para o meio, o investimento em deposição de reservas para as 
primeiras fases do crescimento do embrião e do estabelecimento da 
nova planta... enfim, pensem em um embrião, um pequeno ser, algo 
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que terá que deixar o ambiente aquático e colonizar a terra firme. Ele 

precisará de proteção e nutrição, ou não sobreviverá às condições 
totalmente desfavoráveis aos organismos predominantes da época, 
inclusive muitos dos animais." 

"Agora vocês podem entender minha empolgação: essas 
modificações que estou mostrando a vocês são as estruturas 
primitivas que deram origem a tudo isso. Mas não poderemos nos 
deter nisso, pois não é o objetivo nessa nossa primeira jornada ao 
passado, nesse nosso primeiro retorno. Em outras jornadas, se 
tiverem interesse, poderemos viajar especificamente para essa época 

e examiná-la com mais tempo. Mas não podemos parar aqui, pois 
nosso objetivo é a partir da semente já em sua forma atual. Estou 
apenas fascinada com todas as imagens que estão surgindo dos 
diferentes laboratórios, e quero que vocês ao menos tenham ideia do 
que estão vendo. Olhem, o tempo continuou passando, e já estamos 
na formação dos tegumentos, os que eu disse que tem função 
principal de proteção. Vejam que, enquanto isso, temos alguns 
exemplares em que o endosperma continua o mesmo até a formação 
completa da semente, mas há outros ali, vejam, nos quais o 
endosperma está passando as reservas para o cotilédone!" 

Agora, aproximadamente meia hora após as primeiras 
observações de Jacklin, o ambiente estava muito diferente do inicial. 
Foi quando Niccolaus recebe uma mensagem: 

"Mudança em Montevideo, professora!" 
"Traga aqui!" 

Após alguns segundos analisando as novas imagens, Jacklin 
tenta explicar: 

"Aqui, notem! Ah, a imagem ainda está muito pequena, 
talvez não a aumentaram para não perder a noção do todo, mas é 
possível ver: a formação dos dois tegumentos! Sim, é a Amborella! 

Que lindo! Logo teremos algumas divisões na evolução, com um 
ramo passando a ter somente um tegumento. Acho que estamos 
chegando onde queremos." 

Alguns minutos se seguem, sem que qualquer outro 
laboratório enviasse novas mensagens de mudanças. Há uma 
evidente transformação no semblante de Jacklin. Ela pergunta: 

"Nick, o que aconteceu?" 
"Não estamos recebendo chamados, professora. Parece que 

os laboratórios não estão encontrando mudanças." 
Passam-se mais alguns poucos minutos de total ansiedade. 
Então, finalmente: 
"Paris chama!" 
"Sim, Nick! Traga-nos! Talvez o que estamos esperando." 
Então, novamente o cenário muda no laboratório. 
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"Sim! Não é o que estamos esperando, mas isso confirma 

muitas coisas. Vejam: a diferenciação de estruturas vegetativas, 
como se fossem embriões! Estão se propagando vegetativamente! 
Que incrível! Células vegetativas que podem assumir a função de 
propagação da espécie! Acredito que isso explicará muitas coisas 
sobre a propagação de espécies vegetais sem sementes, e talvez até 
das que tem sementes, mas não dependem do embrião zigótico. 
Lembram que comentei sobre aqueles estudos de sementes que 
germinam várias vezes? Talvez aqui esteja a origem delas... 
Lembram-se, também, que falei sobre a época em que multiplicavam 

plantas em laboratório a partir de qualquer estrutura vegetal? 
Acredito que estamos vendo a origem dessa totipotencialidade das 
células: uma necessidade, uma alternativa para competir com quem 
investia no desenvolvimento de uma semente. Que incrível!" 

"Mudança em San José!" 
"Humm! Vamos ver!" 
Novamente o cenário muda, mas dessa vez para um 

ambiente completamente diferente do anterior. Agora, no centro do 
laboratório, se forma uma paisagem com diversas plantas, algumas 
já com porte mais elevado e mais afastadas do lago. O ambiente todo 
está mais vegetado, não se notam grandes áreas desérticas como 
antes e, aparentemente, todo o ambiente é bastante úmido. As cenas 
vão se transformando e Niccolaus recebe uma mensagem, 
transmitindo-a imediatamente em voz alta: 

"Professora, San José pergunta se já deseja ampliar a 
imagem para o nível celular, pois estão com diversos locais e o 
sistema está remontando todos numa sequência lógica." 

"Não, não... nível celular ainda não... veja se conseguem ao 
nível de tecidos ou mesmo órgãos." 

"Sim, um instante só... pronto! Afirmam que conseguem. Já 

estão enviando." 
A imagem no centro do laboratório começa um processo de 

ampliação, como uma aproximação de um ponto central. O foco vai 
se ajustando automaticamente e as imagens são muito nítidas e 
cheias de detalhes. O aumento da imagem está centrado em uma 
planta, mas a imagem continua aumentando. Agora está 
centralizando uma estrutura em um ramo, algo semelhante a uma 
semente. Todos acompanham em silêncio total, apenas continuando 
a música de fundo de Riccardo, que já havia se deslocado até aquele 
estranho equipamento, removido o braço, virado o disco preto e 
voltado o braço no disco novamente. Isso várias e várias vezes. De 
repente, Jacklin arregala os olhos e solta uma frase quase gritando: 

"Ali! As reservas! Está depositando reservas! Finalmente! 
Niccolaus, peça que congelem essa imagem!" 
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E, virando-se para os demais, faz uma reverência como as 

comuns na época de reis e imperadores, dobrando um dos joelhos, 
esticando a outra perna para trás, abrindo os braços com as mãos 
viradas para cima, abaixando a cabeça. Então completa: 

"Senhoras e senhores, eu lhes apresento... A SEMENTE!!!!" 
Todos começam a aplaudir, mesmo com a sensação de não 

saberem exatamente o real motivo, mas sabendo que haviam 
atingido algum momento muito importante. Todos aguardam a 
evidente explicação que se seguiria. E ela logo viria. 

"Muito bem, chegamos onde queríamos. A partir de agora, 

avise todos os laboratórios para ajustarem a escala de tempo, porque 
precisaremos de todos os detalhes, e de todas as regiões. Como estão 
aqueles laboratórios que tinham algum atraso, Niccolaus? 

"Já estão todos calibrados e sincronizados, professora." 
"Excelente!" 
Jacklin, então, dirige-se aos controles do equipamento 

principal, faz alguns ajustes e volta para o centro do laboratório, 
onde a imagem ainda estava congelada. 

"Aqui, meus amigos, está um dos mais importantes avanços 
na conquista do espaço terrestre. O embrião já pode avançar seu 
desenvolvimento ainda ligado à planta-mãe que, além de estar 
nutrindo-o, está abastecendo-o com reservas para quando for 
disperso no ambiente. Isso vai conferir uma grande vantagem, pois 
por algum tempo não precisará de recursos do ambiente para as 
primeiras fases da formação da nova planta. Ele carregará essas 
reservas, seja na forma de endosperma, de cotilédone ou de outras 
estruturas, como havia lhes contado antes." 

"Mudança em Berlim!" 
"Sim, Nick, pode trazer!" 
Uma imagem agora se forma como se as estruturas 

anteriores começassem a ser cobertas por outras mais externas. 
Jacklin explica: 

"Ah, o ovário! Vejam, em breve poderemos ver a formação do 
fruto! Ali, na base da flor, esse ovário futuramente será o responsável 
pela formação do fruto como o conhecemos. Lembram-se? Ah, claro 
que se lembram, mas vamos refrescar a memória:" 

 Alguns ali sentem-se aliviados, pois na verdade já não se 
lembravam. 

"As plantas com sementes são divididas em dois grandes 
grupos: um em que as sementes estão expostas e outro em que as 
sementes estão encerradas dentro do fruto. É neste último que 
queremos chegar, e ele logo irá aparecer, espero eu... olhem, ali... a 
polinização! A partir disso as plantas não irão mais depender da 
água para se reproduzir! Incrível! O ambiente terrestre está sendo 
colonizado pelos vegetais! É uma pena que os relógios não estejam 
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sincronizados. Nick, o que está acontecendo com o sincronismo? Não 

estou entendendo... Alguns eventos se misturam." 
"Estou tentando ajustar, professora. Acho que foi aquela 

parada mais longa, mas já está voltando ao normal". 
"Poxa... talvez pudéssemos conferir qual a sequência correta, 

mas não nesta viagem, não neste retorno. Vamos em frente, Nick, 
avise-me sobre as chamadas, porque acredito que agora elas irão se 
multiplicar. Ah!... finalmente... meus amigos, estamos prestes a 
entender como tudo aconteceu... mas não estou entendendo, estão 
se misturando no tempo... Nick, isso não está certo! O que está 

acontecendo? Nick?" 
Niccolaus parecia um maluco mexendo em todos os 

controles, falando com muitas pessoas ao mesmo tempo.  
"Professora, todos os pontos estão dando retorno de que está 

tudo correto." 
"Mas essa sequência... não está certa... não é assim que 

esperávamos... espere! A não ser que..." 
Então, Jacklin abre uma valise e tira um equipamento que 

começa a projetar outras imagens no ar, como se fossem páginas de 
um livro. Começa a passar as páginas uma a uma, porém muito 
rapidamente. Então, pára em uma delas, amplia-a e fixa o olhar em 
um ponto. Seu semblante muda, começa a olhar para o teto, os olhos 
piscando rapidamente, as sobrancelhas cerradas, parecia um 
autômato processando milhares de informações a cada segundo. 

"A não ser que..., sim, poderia ser... dois ramos de 

evolução... será? Mas... será que ninguém pensou nisso antes? Se 
pudéssemos separar as fontes, talvez trabalhar em dois ramos de 
evolução... sim, pode ser... Nick, ajuste..."  

E, então, tudo se apagou... 
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Capítulo 10  

 

Ficção: a máquina de viagem no tempo - a semente 
 
Passaram-se alguns minutos depois da repentina catástrofe. 

Sim, para Jacklin foi uma catástrofe! 

"Justo agora? Por quê? Por quê?" 
E nada acontecia. O semblante dos quatro era, 

inegavelmente, de decepção. Quando o auge parecia se aproximar, 

tamanha era a empolgação de Jacklin, tudo parecia ter se perdido. 
Niccolaus tentava trabalhar com as centenas de contatos remotos 
alucinadamente, Michaela trabalhava nos controles do equipamento, 
procurando uma resposta, Riccardo tentava contato com os altos 
escalões que conseguia, com voz nada pacífica.  

E Jacklin? Bem... Jacklin só conseguia produzir uma reação: 
choro...  

Chorava copiosa, incontrolável e decepcionantemente. 
"Não acredito! Não acredito! Que foi que aconteceu aqui? O 

que querem de mim? Que foi que eu fiz?" 
Riccardo, então, vendo que a prioridade já não era de seus 

contatos, já não era do projeto, dirige-se à Jacklin, que estava 
prostrada no chão, sentada com os joelhos abraçando a cabeça e as 
mãos tentando afundar ainda mais a nuca. 

"Jack, minha querida, calma, nada está perdido. Temos a 
equipe mais competente possível aqui à nossa disposição. Se há algo 
que possa ser feito, com certeza será feito aqui." 

"Mas, Riccardo... justamente no momento em que 
conseguiríamos? Não é justo! Tanto tempo, tanta dedicação, tanto 
esforço, pra isso?" 

"Jack, não sei quantas vezes já passou por isso, mas nós 

aqui, que temos trabalhado juntos há mais tempo, tivemos mais 
ocorrências frustrantes como esta do que as que tivemos sucesso. Se 
fôssemos desanimar todas as vezes em que tivemos problemas como 

este, te garanto que nem sequer a teríamos conhecido, porque não 
teríamos chegado até aqui." 

Os dois ficam em silêncio alguns minutos, apenas olhando 
Niccolaus e Michaela tentando, ainda, alucinadamente, reorganizar 
tudo e fazer tudo voltar a funcionar. Jacklin vai, aos poucos, 
tentando recuperar a razão, e vai conseguindo. Mas é evidente que a 
ajuda de Riccardo é necessária, e ele percebe. 

"Sabe, Jack...estou pensando uma coisa aqui..." 
Em meio a um misto de sentimento de decepção e de 

curiosidade, Jacklin acaba perguntando, com voz evidentemente de 
reprovação: 

"O que, Riccardo?" 
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"Sou responsável por esta sua decepção e este seu 

sentimento de frustração e tristeza." 
"Como assim?" 
Então, Riccardo começa a falar com voz extremamente 

pausada, extremamente baixa, quase um sussurro, segurando a mão 
de Jacklin. Sim, porque Riccardo sabia que o contato da pele era tão 
importante quanto o conteúdo da fala. Sabia que a transmissão de 
segurança, confiança e otimismo se dá de diversas formas. 

"Sim, sou sim. Porque, veja: foram tantas oportunidades que 
me foram dadas de desistir deste projeto que, em qualquer uma 

delas, se eu tivesse seguido a orientação geral, os conselhos de quem 
jamais deveria ter voz para aconselhar, tivesse acompanhado a 
coletiva sensação de desânimo, tivesse até mesmo me contentado 
com o fato de eu não ter mais que provar nada pra ninguém, ter a 
vida confortável garantida, ter meu nome perpetuado, enfim, se 
tivesse me acomodado, como tantos e tantos costumam fazer quando 
atingem determinado nível de satisfação pessoal, não teríamos 
chegado até aqui e, é evidente, você sequer teria sido convidada para 
este projeto."  

"Eu deveria ter ouvido essas pessoas, pois são sábias, não é? 
Elas é que estão certas. Resolveram seus problemas pessoais, nunca 
tiveram preocupações, nunca tiveram que encarar desafios. Ingênuo 
eu, aqui, querendo algo mais já com esta idade, com estas 
dificuldades, sem ouvir os mais sensatos, os mais corretos. Estaria, 
certamente, não tenho dúvidas disso, em posição bem mais 
confortável, com algum projeto em que o resultado fosse uma 
certeza, acompanhando as cômodas tendências da grande maioria. 

Não precisaria correr o risco de envolver mais de vinte mil pessoas 
num mesmo projeto, mais de cinco mil laboratórios, arriscar a 
confortável carreira de tantos, inclusive a minha. Jogar no lixo tudo 

que construí. Sim, porque a despeito de tudo que se constrói por 
anos, a maioria das pessoas irá concentrar suas críticas somente no 
que foi destrutivo."  

"Se tivesse seguido o conselho de tantos, teria ficado na 
estabilidade, embora não acredite nela. Não estaria em posição de 
arriscar tudo em que investi e, como pode estar acontecendo aqui, 
jogado toda minha e também a sua carreira fora. E é óbvio que se eu 
não tivesse a teimosia que tenho, e tivesse parado este projeto nas 
primeiras dificuldades, acreditado em quem nunca acredita, não 
teria te trazido para esta frustração. Então, só me resta deduzir que 
eu sou o único responsável por você estar sentindo o que sente 
agora. Quantos mais em tantos laboratórios não estarão sentindo o 
mesmo que você? Me perdoe, se isso ainda for possível."  

"De fato, embora jamais tivesse negado que iria levar cada 
um ao seu extremo, exigir de cada um tudo que está guardado, 
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preso, amarrado em seu interior para poder externar, embora tenha 

sempre sido muito transparente quanto a isso, deixando claro que 
iria exigir cada vez mais de cada um, em todos os sentidos, até que a 
própria pessoa dissesse que atingiu o limite, ainda assim não nego 
minha responsabilidade."  

"Não nego que isso não é para qualquer um, que nem todos 
têm a força que é exigida nos momentos de extrema crise. Sim, sou o 
culpado. Não deveria ter exigido de você, e desta maravilhosa equipe, 
algo que não poderiam oferecer mesmo em seu máximo potencial. 
Sim, Jack, se alguém aqui deve ficar decepcionado sou eu mesmo, e 

comigo mesmo. Não deveria, jamais, levar todos aos extremos que 
estou disposto a enfrentar, porque cada um tem suas próprias 
prioridades. Então, peço humildemente que me perdoe." 

Jacklin levanta a cabeça, olhando para Niccolaus e Michaela, 
que ainda estavam freneticamente tentando resolver o problema. 
Então, gira a cabeça em direção a Riccardo, e trava o olhar nos olhos 
dele. Já não há mais choro. Já não há mais arrependimento. Jacklin 
agora levanta o queixo, mas mantém os olhos fixos nos olhos de 
Riccardo, em silêncio. Lembra-se de uma frase que ouviu em algum 
momento de sua infância: 'os olhos são o desnudar da alma'. 
Continua olhando fixamente para Riccardo, que retribui o olhar. Sem 
saber que tantos e tantos, durante tanto tempo, acabaram desviando 
o olhar quando Riccardo fixava os olhos nos olhos desses tantos, 
Jacklin consegue ler o que realmente se passa na mente daquele 
Mestre. Respira fundo seguidas vezes. Percebe que, mais do que a 
frustração do momento, as decisões a serem tomadas ali 
representam tudo em que acreditou e acredita. Percebe que Riccardo 

havia investido tanto neste projeto que sua vida particular se 
misturava a ele. Percebe que sua frustração nem de perto poderia ser 
comparada à que ele poderia estar sentindo, mas não manifestando. 

Então, pega na outra mão de Riccardo convidando-o a se levantar, 
mas sem o dizer com palavras. Já em pé, os dois se dirigem ao 
equipamento. Então, Jacklin finalmente externa algumas palavras: 

"Professor, ainda não cheguei no meu extremo, e acho que 
temos um trabalho a fazer! Não investi tanto para aceitar que é 
suficiente até aqui, quando temos tanto mais para avançar!" 

Riccardo, pela terceira vez neste laboratório, e em tão pouco 
tempo, tem que levar os indicadores aos olhos, simular uma coceira 
e enxugar mais uns fios de água que se formam em suas pálpebras 
inferiores. 

"Esta é a Doutora Jacklin que convidamos para o projeto! 
Como já havia dito antes, não foi somente por sua competência 
técnica, minha querida! Eu não estava enganado..." 

"Um tornado! Por todos os deuses, isso era hora de um 
tornado?" 
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"O que foi, Niccolaus?" 

"Professor, com tantos recursos atuais para previsão do 
tempo, o senhor acredita que fomos surpreendidos por um tornado?" 

"Ah, Nick, já não duvido de mais nada!" 
Pela observação, e pelo alívio de que poderiam retornar ao 

retorno, todos soltaram uma gargalhada que poderia ser ouvida a 
muitas quadras dali. 

"Perdemos alguns sinais, professor, talvez algumas fases dos 
períodos que gostaríamos de investigar mais detalhadamente, e que 
poderemos voltar a investigar em retornos futuros, pois a maioria dos 

pontos esteve ativa, e parecem ter conseguido gravar. Mas me parece 
que o período que realmente interessa à Doutora Jacklin ainda vai se 
iniciar." 

"Primoroso, Nick! Então, o que estamos esperando? Jack, 
pronta para retomar sua função?" 

"Totalmente, Mestre!" 
O semblante de surpresa de Riccardo foi notado por todos. 

Mestre? Foi isso mesmo que ela disse? Riccardo evidentemente está 
silenciado para não transparecer o que seria o quarto fio de água nas 
pálpebras. Fala qualquer coisa, somente para desviar a atenção de 
todos, que já procuravam seus olhos. 

"Niccolaus: onde estamos?" 

"No início do Cretáceo, professor." 
"Ótimo! E os demais laboratórios?" 
"Não tiveram problemas, apenas não conseguiam enviar as 

informações para nós durante o tornado. Mas, como disse, a maioria 
conseguiu gravar." 

"Então, Jack, novamente é com você! Vamos ver as 
gravações?" 

"Não neste momento, Riccardo, não neste momento. 

Voltaremos a eles futuramente. Agora temos que continuar. Como 
disse Nick, a partir de agora é que veremos os objetivos traçados 
naquela reunião. Então, senhores, preparados? Vamos acompanhar 
a evolução das sementes nos diferentes ambientes?" 

"Sim!!!" responderam três vozes, em uníssono, e com 
evidente suspiro de alívio. 

"Então, Niccolaus, estamos somente aguardando as 
chamadas." 

"Já temos uma, professora!" 
"Sim?" 
"Roma!" 
"Traga!" 
Novas imagens se formam no laboratório. Agora, misturam-

se imagens que evidentemente são microscópicas, com imagens 
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difíceis de se identificar, aparentemente mostrando detalhes que a 

visão humana não conseguiria ver por serem microscópicas. 
"Isso! Perfeito! Vejam só: já temos a formação do estado 

vítreo! Isso será fundamental para que as sementes possam ser 
secas sem que morram. Outros organismos já haviam desenvolvido 
isso, mas para as sementes essa transformação terá implicações 
muito mais importantes. Outra chamada, Nick?” 

"Sim, Buenos Aires!" 
"Quero ver!" 
Novas imagens se formam no laboratório. Agora, 

aparentemente, todos conseguem reconhecer uma semente. 
"O ciclo está evoluindo! Vejam ali, naquele setor: são 

combinações de carboidratos, lipídeos e proteínas que vão, como 
posso dizer a vocês... ah, melhorar a qualidade da matriz do 
citoplasma. Agora, aquele estado vítreo poderá durar mais tempo, 
então teremos sementes que poderão perdurar por décadas ou 
séculos quando estiverem secas!" 

"Professora?" 
"Sim, Nick?" 
"Novamente, perdão pela minha ignorância a respeito, mas 

do que é que a senhora está falando?" 
Mais algumas gargalhadas. 
"Ah, eu me descuidando novamente... claro, você não 

trabalha com isso. É o seguinte: para que a semente possa tolerar o 
ambiente seco, que estão conquistando, precisará criar mecanismos 
para não morrer quando não houver água suficiente. Como disse, 
essa transformação não é novidade nesse tempo, pois outros 

organismos já haviam desenvolvido. Mas é novidade para as 
sementes. E a grande novidade é que não depende de estímulo 
externo, já estará programado nos genes. Os outros organismos só 

iniciam esse processo quando o ambiente se torna desfavorável, 
como uma seca por exemplo. Mas nas sementes, não! Elas iniciarão 
esse processo em uma determinada fase de sua formação."  

"Um desses mecanismos é a formação do que chamamos 
estado vítreo do citoplasma, ou seja, uma condição que não permita 
mais que as moléculas fiquem se movimentando livremente nesse 
citoplasma. Porque, veja: se as moléculas continuarem a se 
movimentar, vão trabalhar como se a germinação estivesse em curso, 
mas a germinação não está acontecendo, certo? Então, essas 
moléculas, que deveriam ser uma coisa boa para a semente, acabam 
se tornando um perigo, pois não sabem que a semente não estará 
germinando quando estiver secando. Então, como tudo ainda está 
acontecendo na semente enquanto está perdendo água, todas as 
moléculas continuarão se movimentando no citoplasma e, entre elas, 
estão os radicais livres. Já ouviram falar neles, não é? Atuam em 
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praticamente todos os organismos vivos. Então, se o citoplasma 

permitir essa movimentação, haverá uma série de danos sequenciais, 
que levarão à morte das células e, consequentemente, à morte das 
sementes. Então, é necessário bloquear essa movimentação, e isso é 
feito pela formação desse estado vítreo, que é uma concentração tão 
alta de solutos que praticamente impede a movimentação de 
moléculas ali. Pensem, por exemplo, em um chocolate que está no 
calor e derretendo. Tudo naquela massa pode se movimentar. Agora 
pensem que a temperatura está baixando. O que acontecerá com 
esse chocolate?" 

"Ficará sólido, não é?" 
"Quase isso, Nick. Mas o importante é entendermos que sua 

consistência já não permitirá a movimentação, ficando tudo quase 
estático. No que chamamos de estado vítreo do citoplasma ocorre 
algo semelhante, só que sem ter que reduzir a temperatura. Isso 
acontece em temperatura ambiente, por causa do aumento da 
concentração dos solutos, uma vez que a semente está perdendo 
água." 

"Ah, entendi!" 
"Agora veja: por enquanto, é apenas a tentativa da semente 

em não morrer durante a secagem. Espero que possamos ver quando 
esse estado vítreo se transforma." 

"Como assim, professora?" 
"A mera formação do estado vítreo garante que a semente 

não morra durante a secagem. Até aí, tudo certo. Mas pense o 
seguinte: as moléculas perigosas não conseguem se movimentar, 
mas ainda estão lá! E outras ainda podem ser formadas. Então, 

quando o estado vítreo não existir mais, ou na nossa analogia, 
quando o chocolate começar a derreter, essas moléculas estarão 
livres para se movimentar novamente e causar todos os danos que 

sempre puderam causar." 
Nesse momento, Michaela faz uma intervenção: 
"Mas Jack, por que haveria mudança nesse estado vítreo? 

Uma vez que ele é formado, não seria para sempre?" 
"Bem observado, Michaela! Pois todos têm a sensação disso. 

Contudo, não é bem assim. Dependendo dos componentes que foram 
usados para a formação desse estado vítreo, e da estrutura que se 
obteve, ele pode ter uma durabilidade maior ou menor. A estrutura 
que foi formada em direção a um estado sólido pode começar a se 
desestruturar, e migrar para um estado mais líquido. Se as 
moléculas envolvidas nisso são, por exemplo, as proteínas 
acumuladas no final da embriogênese, as late embryogenesis 
abundant proteins, ou LEA como costumamos chamá-las, associadas 
a uma classe especial de açúcares, ou seja, a sacarose e os açúcares 
da série da rafinose, como a própria rafinose e a estaquiose, então 
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essa estrutura será bastante estável e durará por muitos anos. 

Contudo, se a estrutura desse estado vítreo não for tão estável, como 
a que é formada por açúcares-álcoois ao invés dos daquela série da 
rafinose, ou se não houver suficiente quantidade das Lea proteínas, o 
estado vítreo não durará por muito tempo, a estrutura tenderá a 
voltar a um estado mais próximo ao do líquido e as moléculas 
voltarão a se mobilizar com facilidade, causando todo tipo de dano 
que causavam no início, quando a semente ainda não estava seca. 
Nesse caso, embora as sementes tenham tolerado a secagem, não 
suportarão o armazenamento por períodos muito prolongados." 

"É por isso que as sementes têm tempo de vida diferente 
entre as espécies, Professora?" 

"Bem observado, Nick! É também, mas não é só isso, certo? 
Mas sim, este é um dos principais fatores." 

"Amsterdã!" 
"Venha!" 
Novas imagens se formam no laboratório, e todos estão 

circundando-a. 
"É a vez da proteção às membranas, que espetáculo!" 
Jacklin se utiliza dos controles espaciais virtuais para 

conseguir uma ampliação ainda maior da imagem. 
"Vejam, moléculas estão sendo formadas para a proteção das 

membranas de células e organelas. Não fosse isso, teríamos um 
grande ataque de outras moléculas quando a água saísse dali. A 
água estava protegendo as membranas, mantendo sua estrutura, 
mas agora que está saindo alguém teria que fazer essa função. 
Vejam: as espécies que não estão produzindo novas moléculas estão 

sendo eliminadas! Estão ficando somente as que produzem prolinas 
e outras similares. Estão ocupando o lugar da água, antes que essas 
moléculas de água saiam, estão vendo? Ah, agora sim! A água pode 

sair e as membranas permanecerão inabaláveis! Que show estamos 
vendo, meus amigos, sonhei tanto com isso..." 

"Florença!" 
"Ah, traga pra cá!" 
"Professora, pontos luminosos! O que são?" 
"Ah, Riccardo, isso foi uma arte minha, não é bonito? Sabia 

que, cedo ou tarde, dependeríamos dessa visão, e não a teríamos, a 
não ser que as iluminássemos. Introduzi uma espécie de "corante 
virtual" no programa para marcar as moléculas do que chamamos de 
sistemas antioxidantes. Como mencionei antes, há radicais livres, 
que vocês já ouviram falar. Dentre estes, as espécies reativas de 
oxigênio estão entre as principais. Pois mesmo tendo atingido o 
estado vítreo essas moléculas podem continuar agindo nas 
membranas. Mitocôndrias, cloroplastos e outras organelas das 
células tem membranas, além da própria célula. Sem essas 
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membranas, a célula simplesmente não funcionaria, porque essas 

organelas não funcionariam. Imaginem uma fábrica cheia de 
máquinas e equipamentos. Cada equipamento recebe um produto de 
outro equipamento, até que o produto final esteja pronto. Agora 
imagine que um dos equipamentos, por exemplo o que embala o 
produto final, não esteja funcionando. Não adianta todo o resto da 
fábrica funcionar, pois não se chegará ao produto final. Se esse 
equipamento não funcionar, toda a fábrica vai falir. Ou pensem na 
construção de um prédio: ainda que todos estejam executando muito 
bem suas funções, utilizando os materiais corretos e colocando-os na 

ordem certa, basta faltar uma barra de ferro em apenas uma das 
colunas, ou um pequeno equívoco na proporção de cimento, cal e 
areia em uma das vigas, e o prédio todo pode cair." 

"Assim também é na célula: há organelas que tem 
membranas, e a célula toda também a tem. Se essas membranas não 
estiverem fazendo sua função, toda a célula morre. Não adianta tudo 
na célula estar funcionando perfeitamente se em algum ponto dessa 
membrana houver uma falha. É por ali que se iniciará a morte da 
célula. E todas essas membranas podem ser atacadas por esses 
radicais livres. Por isso, as células tiveram que produzir sistemas que 
os combatessem, e é isso que vocês estão vendo, porque introduzi 
esse corante. Uma das coisas mais impressionantes da vida em 
nosso planeta é justamente isso: o mesmo átomo de oxigênio que nos 
garante a vida é um dos que mais nos faz envelhecer e, até, morrer. 
Assim também é com as plantas e, especialmente aqui, com as 
sementes. Há espécies que conseguem produzir aquele estado vítreo, 
conseguem ser secas, mas não tem sistemas antioxidantes 

suficientes para impedir esse ataque dos radicais livres, como as 
espécies reativas de oxigênio. Alguns pesquisadores, no passado, 
chegaram a medir o quanto isso interfere na conservação de 

sementes durante o armazenamento." 
"Professora! Berlim está chamando novamente..." 
"Sério? O que foi?" 
"Dizem que ouviram suas explicações, mas que alguns 

exemplares não estão mudando conforme o que foi dito aqui." 
"Ah, sim... já esperava algo assim..." 
"O que é, Jack?" 
"Ah, Riccardo, este é um tema para uma longa conversa... 

bem, vou tentar resumir, mas não podemos perder os próximos 
passos, pois serão os mais importantes. É o seguinte: algumas 
espécies, em alguns locais muito particulares, conseguiram 
sobreviver por muito tempo sem que suas sementes tivessem essas 
mudanças todas. São sementes que, assim que terminam de 
desenvolver a capacidade de germinar, já são dispersas no ambiente, 
provavelmente para rapidamente colonizá-lo. Ainda são bastante 
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dependentes da água e não têm todas as características necessárias 

para uma total adaptação ao ambiente seco. Mas os eventos que se 
seguirão na Terra vão tornar muito difícil sua sobrevivência e 
tenderão a ser eliminadas. Talvez algumas mais raras, em ambientes 
muito específicos, possam sobreviver, mas isso é uma das coisas que 
pretendo ver acontecer aqui." 

"Viena chamando!" 
"Traga! Ah! O tegumento! Vejam, está se espessando, e 

criando novas estruturas!" 
"Por que, Jack?" 

"Isso é o que chamamos de dormência por impermeabilidade 
do tegumento, Michaela. É uma das formas de se garantir maior 
longevidade das sementes. Vejam: quando uma semente está seca e 
viva, ou seja, pode tolerar a secagem, tem sistemas antioxidantes 
para defesa dos radicais livres e atinge um estado vítreo muito forte, 
poderia durar décadas ou séculos. Porém, tudo só é garantido 
enquanto ela se mantém seca. Se há alguma absorção de água, por 
mínima que seja, mesmo que em consequência de um ar mais 
úmido, tudo começa a se desarranjar, as células podem começar a 
retomar seu metabolismo normal e, se não começarem a germinar, 
começarão a se deteriorar rapidamente. Portanto, uma forma de 
evitar que todo esse desarranjo se inicie seria impedir que a semente 
absorva água. Se ela está em um ambiente seco, como era o dos 
locais onde se iniciaram as civilizações, isso estaria garantido. Mas 
muitas sementes não estavam em ambientes assim, ao contrário, 
estavam em ambientes com oscilação de épocas mais secas e mais 
úmidas. Então foi necessário proteger a semente do meio exterior. É 

isso que vocês estão vendo: a criação da impermeabilidade da casca 
da semente à água!" 

"Uau!" 

"Que incrível!" 
"Primoroso!" 
"Nick, temos como ampliar a imagem até que vejamos uma 

área maior? Tenho a impressão que estamos chegando em um 
momento crucial." 

"Temos, sim, professora. Já estou providenciando. 
Afastando... afastando... mais um pouco... Uau! O que é isso? Os 
seres estão morrendo!!!" 

Todos olham mais atentamente para as imagens, e a 
expressão de choque nas faces é evidente. Sobrancelhas levantadas, 
olhos arregalados, respiração alterada. Riccardo consegue emitir 
algumas palavras, com todos ainda atônitos com o que vêem. 

"Jack?" 
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"Vocês estão vendo, talvez, a primeira extinção em massa. 

Devemos estar na transição do Paleoceno ao Eoceno. Perto de uns 50 
milhões de anos atrás, agora, Nick?" 

"S-s-s-im, professora, m-mais ou m-m-menos isso..." 
"Que foi, Nick?" 
"Um pouco assustado, professora..." 
"Tranquilo, porque esse evento será muito importante para 

chegarmos a toda a flora que temos hoje. É um aquecimento global, 
com muita formação de metano. Sabem quando dizem que depois de 
uma tempestade vem a bonança? Mais ou menos isso: depois desta 

fase haverá uma grande especiação, em termos de sementes, pois 
nos próximos 50 milhões de anos serão definidas características 
plesiomórficas." 

Todos se entreolham. É evidente que não haviam entendido, 
mas estão ainda olhando fixamente as imagens, assustados. Jacklin 
percebe o ar de dúvida e, propositadamente, aguarda alguns 
segundos em silêncio. Depois, desafia: 

"Ninguém tem nada a perguntar? Acredito que agora temos 
tempo." 

"Er... ahn... plesiomórfica?" 
"Ah! Pensei que não iriam perguntar, ha, ha, ha! 

Plesiomórfica, Michaela, é aquela que originou as demais, a mais 
basal, seja para uma espécie, um gênero ou uma família. A 
característica plesiomórfica dará origem às apomórficas, ou seja, as 
derivadas dela. Para as sementes, e nosso foco principal de estudo 
aqui hoje, ou seja, a essência desse nosso primeiro retorno, queremos 

saber qual característica pode ser realmente considerada a 
plesiomórfica para as espécies atuais: a ortodoxia ou a 
recalcitrância." 

"Lembram das conversas daquela reunião para definirmos o 

objetivo do primeiro retorno? Comentamos a respeito: das espécies 
que temos hoje no mundo, quem foi derivada de quem? 
Popularmente falando, quem veio antes? As que tinham todas as 
características que vimos serem formadas aqui, ou seja, formação do 
estado vítreo, proteção das membranas, produção de sistema 
antioxidante, entre outras que não teremos como acompanhar, mas 
enfim, tudo que é necessário para que seja classificada como 
tolerante à dessecação, ou as que não formaram nada disso, as mais 
primitivas como vimos a formação lá no início do retorno, as que não 
toleram a dessecação?" 

"Professora, me parece meio óbvio, não? Para se chegar a 
uma tolerante não teria que haver, primeiro, a intolerante?" 

"Sim, Nick, parece óbvio, não é? E isso até para os que 
trabalham especificamente com o assunto. Mas não é bem verdade. 
Note: eu disse sobre as espécies que existem hoje, não incluindo as 
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que existiram mas foram extintas. Sua forma de pensar seria válida 

se todas as espécies existissem ainda hoje, o que não é verdade. Por 
isso eu destaquei essa extinção que vocês acabaram de ver. Ela foi 
um divisor de águas. Logo veremos outro processo global importante, 
que definirá a sobrevivência da maior parte dos organismos 
existentes até hoje: uma aridização e um resfriamento. E isso 
acontecerá ao menos duas vezes. Então, a maior parte das espécies 
com sementes pouco adaptadas a essas terríveis condições tenderá a 
ser extinta. Então, e isso é o que queremos ver aqui, poderemos ter 
uma inversão do fluxo evolutivo, agora com as tolerantes à 

dessecação originando intolerantes, conforme a condição do 
ambiente assim o permitir." 

"Zurique!" 
"Sim, traga!" 
As imagens que se seguem parecem como fases anteriores 

das que já haviam aparecido, mas Jacklin esclarece a todos. 
""Vejam, meus amigos, começamos a vislumbrar os pontos 

mais polêmicos, que geraram alguns anos de desconfianças e 
incertezas. Todos tinham muitas dúvidas sobre a origem das 
variações que foram encontradas em tempos recentes. O que vocês 
viram até agora, e cuidadosamente orientado por mim aos 
laboratórios para que perseguissem primeiro esses 
desenvolvimentos, foi o que poderíamos chamar de desenvolvimento 
máximo na evolução das sementes quando se considera a 
capacidade de conservação da viabilidade ao longo do tempo. Os 
próximos 30 milhões de anos definirão muitas variações nas 
características das sementes das diferentes espécies, até que 

cheguemos à transição do Oligoceno ao Mioceno, saindo do 
Paleógeno e entrando no Neógeno. Vejam, isso está acontecendo 
agora: olhem a quantidade de tipos diferentes que estão sendo 

formados!" 
"Com todas essas estruturas formadas, algumas sementes 

puderam se conservar por milênios! Notem bem: eu repito, milênios! 
Sabem o que é um ser vivo se manter em condições de continuar sua 
própria vida após ficar hibernando por milhares de anos? Pois é, foi 
isso que essas sementes conseguiram desenvolver, e que vocês estão 
presenciando. Mas a evolução das sementes não foi somente nesse 
ramo, pois as condições de cada ambiente na Terra exigiam outras 
capacidades. Estas imagens enviadas por Zurique, por exemplo, 
estão nos mostrando a evolução das sementes em outra direção. São 
sementes que, como posso dizer em termos mais fáceis de entender... 
vamos chamar assim: foram sementes que abriram mão de investir 
em estruturar seu estado vítreo, porque o ambiente em que foram 
selecionadas não garantiria perpetuação às sementes que durassem 
séculos. Era mais importante que pudessem ser mantidas com 
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viabilidade somente por alguns anos. Vejam, aquelas moléculas de 

que falei, não existem nessas sementes. Há, inclusive, pouca 
luminescência, o que significa que os corantes que adotei não estão 
tendo tantas moléculas assim para iluminarem." 

"Isso significa que não tem tantos sistemas antioxidantes, 
professora?" 

"Muito bem, Nick, é isso mesmo! Elas têm os sistemas, mas 
apenas para garantir alguns poucos anos. Em compensação, vejam o 
acúmulo de reservas: lembram como era nas anteriores? Percebem o 
quanto estão acumulando a mais? Certamente precisarão de mais 

reservas para a competição com outras sementes." 
"E ainda temos aquelas vistas por Berlim, lembram? 

Algumas delas conseguiram atravessar a extinção em massa, mesmo 
tendo características mais primitivas. Mas são raras, a grande 
maioria foi extinta." 

"Acho que estamos entrando no Neógeno. Nick, podemos 
afastar a imagem agora, para termos novamente uma visão mais 
geral da Terra?" 

"Sim, professora... ajustando. Mesma ampliação da anterior, 
Professora?" 

"Não, Nick, mais afastado... queremos ver os continentes." 
"Uau! Jack, estão se movendo... já estão tomando uma forma 

mais familiar..." 
"Sim, e em função disso teremos grandes mudanças no clima 

também, com alta atividade no relevo. Cadeias de grandes 
montanhas serão levantadas, oceanos serão cortados por extensões 
de terra, e tudo levará a uma grande variação de clima entre as 

diferentes regiões. Vejam, plantas de grande porte já não são 
comuns... estão ficando somente as herbáceas. E a partir daqui será 
muito raro que alguma característica da semente ainda seja 

plesiomórfica. Começaremos a ter as derivações."  
"Munique!" 
"Quero ver!" 
As sementes nas imagens, agora, são bem menores. Parecem 

até muito fracas, como se não tivessem sido bem formadas. 
"Ah, estas são muito interessantes: estão reduzindo o 

tamanho para poderem ser dispersas a locais mais distantes, estão 
vendo? Como estão sacrificando as reservas, terão menores 
condições de competir com aquelas anteriores, que eram maiores e 
tinha mais reservas. Então, vejam! Vejam! Olhem só! Por Júpiter, 
isso era somente especulação, e estamos vendo acontecer! Estão 
vendo?" 

"Jack, me parece que está havendo uma alteração antes da 
formação das sementes... me parece... sim, acho que é isso... estão 
se multiplicando..." 
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"Exatamente, Riccardo! Estão compensando a baixa 

competitividade de cada semente com a produção de um número 
muito maior de sementes! Estão mudando a estratégia de 
colonização!" 

"Mudança em Berna, professora!" 
"É o Einstein? Brincadeirinha, ha, ha, ha! Traga aqui!" 
Agora, novamente o painel se modifica, e parece voltar a uma 

situação mais semelhante àquela anterior a Munique. 
"Vejam estas sementes aqui: estão antecipando a dispersão! 

Isso vai levar à exigência de... claro, foram eliminadas! Mas aquelas 

ali, olhem, estão antecipando a capacidade de germinar... estão... oh, 
meus deuses... estão sacrificando a própria tolerância à 
dessecação... estão investindo em germinação... estão germinando 
ainda na planta!!!!" 

"Professora?" 
"Ah, sim, Nick, fiquei empolgada! É que estamos vendo a 

evolução das sementes para as que, em tempos remotos, 
costumavam chamar de sementes recalcitrantes." 

"Mas eram tão importantes assim, a ponto de receberem até 
nome individualizado?" 

"Outros tempos, Nick, outros tempos... foi uma época em que 
o ser humano tinha uma tendência muito forte de organização 
matricial ou até mesmo cartesiana. Pensavam muito em duas 
dimensões. Foi uma forma de trabalhar a informação muito 
importante, ou não teríamos evoluído até nossos atuais conceitos 

quadridimensionais. Então, como tudo deveria se encaixar em algum 
modelo padrão pré-estabelecido, acabavam dando nomes às 
categorias e procuravam encaixar tudo nessas categorias criadas. 
Por isso recebiam nomes próprios." 

"Mas, professora, isso não é..." 

"Calma, Nick, não pense com cabeça de quem está vivendo 
no tempo atual, pense com cabeça daquela época!" 

"Veneza!" 
"Finalmente! Começamos a ter, novamente, importantes 

mudanças, vejam! Algumas sementes estão antecipando ainda mais 
sua dispersão. Aquelas ali, já não estão investindo na qualidade do 
estado vítreo... não serão armazenadas por muito tempo. Mas ainda 
são totalmente tolerantes à dessecação, e poderão atravessar 
períodos secos ou gelados." 

"Potsdam!" 
"Venha! Isso, ótimo! Estão antecipando ainda mais a 

capacidade de germinar. As bem imaturas já conseguem produzir 
plântulas. Estão antecipando ainda mais a dispersão! Estamos 
chegando ao final, meus queridos, vamos atravessar as últimas 
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glaciações. Mas muitas espécies irão sobreviver agora, já com 

sementes bem adaptadas." 
"Boston!" 
"Sim!" 
"Professora... aquilo ali... é o que estou pensando? 
"Sim, Nick, estão surgindo os primeiros hominídeos." 
"Florianópolis!" 
"Venha! Ah, sim, agora algumas estão investindo em outras 

formas de propagação. Olhem, aquelas que mencionei antes, 
lembram? Estão investindo na totipotencialidade das células dos 

cotilédones, para garantir sucessivas germinações. Aquelas outras 
ali: estão transformando os cotilédones, vão ter outras funções!" 

"Durban!" 
"Vamos ver! Sim, a planta toda está se tornando tolerante à 

dessecação. Interessante, mas não é nosso foco neste retorno." 
"Moscou!" 
"Vamos lá! Estão vendo? Até pela quantidade de chamadas 

vocês podem notar como tudo está mudando. E tudo partiu das que 
atravessaram os períodos de aridização e resfriamento." 

"Manaus!" 
"Ótimo! Ah, aquelas que resistiram, mas que sempre foram 

intolerantes à dessecação. Poxa! Então as duas coisas aconteceram... 
mas são tão poucas..." 

"Teerã!" 
"Traga pra cá!" 

E, assim, seguiram-se várias chamadas, com todos 
procurando acompanhar todas as mudanças que cada laboratório 
encontrava e enviava para o central, de Riccardo. Ficaram todos ali 
algumas horas, até que surgiu o Homo sapiens. Então, os quatro 
deram-se por satisfeitos, deixando todos os equipamentos e todo o 

sistema para um próximo retorno, para um novo grupo, que 
estudaria mais a fundo, talvez, a evolução humana. 

Agora, bastante exaustos, mas felizes e satisfeitos, foram 
todos convidados por Jacklin para saíram e comemorar. 

"Professor, não vem conosco?" 
"Sim, sim, Niccolaus, logo vou. Ainda vou cuidar de tudo 

aqui, checar se tudo está devidamente desligado, vou fazer uma 
vistoria geral no laboratório e logo em seguida irei também." 

"OK, então, nos encontramos lá?" 
"Sim, sim... mas Hei! Jack, por favor! Só mais uma coisa!"  
"Sim, Riccardo." 
"De onde foi, mesmo, que você teve a ideia de, neste primeiro 

retorno, escolhermos as sementes?" 
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"Ah, Riccardo, foi deste caderno aqui. Não sei quem é o 

autor, mas já há algum tempo venho lendo-o, o achei muito 
interessante e o usei como base para essa viagem." 

"Posso ver?" 
"Claro!"  
Então, Jacklin entrega a Riccardo um caderno com 

anotações, uma espécie de agenda, ou diário, ou algo parecido com 
isso. Antes de entregá-lo, ela abre em uma página com um esquema 
feito à mão, e indica a Riccardo: 

"Isso aqui resume um pouco tudo que vimos aqui." 

 



132 

 

"Hummm... interessante, muito interessante... foi isso que te 

estimulou a essa viagem, então?" 
"Sim, foi... por que, Riccardo?" 
"Ah, só curiosidade... Pode deixar comigo, um pouco? 

Gostaria de dar uma rápida olhada, uma folheada geral, parece 
interessante." 

"Claro, pode sim! Só me leve depois, ainda preciso dele." 
"Claro, claro. Sem autor, é?" 
"Sim. Tem algo escrito ali, mas não sei se seria o autor. Está 

tudo bem, Riccardo?" 

"Está, sim. Fique tranquila, logo estarei lá comemorando 
com vocês." 

Mas, não foi isso que aconteceu. Riccardo começou a folhear 
o caderno, depois começou a ler algumas partes. Então, sentou em 
uma cadeira próxima ao equipamento, que ainda permaneceu ligado, 
e começou a ler aquele estranho caderno...  

Primeiro, notou algumas palavras e um número, na 
contracapa. 

'Interessante... estranho que me pareça tão familiar...', 
pensou. E continuou pensando naquilo por algum tempo, tentando 
decifrar. Chegou a fazer uma busca e não encontrou nada. 

 'Interessante...'.  
Mas, depois, acabou cansando, e continuou folheando o 

caderno. Então, chamou-lhe a atenção um trecho relativamente 
longo... algo como uma espécie de diário, como se alguém estivesse 
justificando a si mesmo seus atos. Aquilo interessou Riccardo, aquilo 
o tocou no seu âmago, mas não sabia por que. Apenas se sentiu 

atraído a ler aquele texto.  
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Riccardo, então, esqueceu de todo o sucesso recente, todas 

as comemorações que o aguardavam. Aquele caderno foi como algo 
mágico, algo hipnotizante.  

Não gostou daquela sensação, não se sentia confortável, algo 
naquele caderno o incomodava muito. Então, tentou se desvencilhar 
daquilo, colocou o caderno sobre o equipamento e dirigiu-se à porta 
de saída. Sequer lembrou do compromisso de devolvê-lo a Jacklin, só 
pensou em se afastar do caderno.  

Mas, não conseguiu... voltou para o caderno, abriu-o 
novamente, exatamente no mesmo ponto em que tinha parado. 

Parecia algum tipo de feitiço, mas Riccardo sentia que aquilo era 
como se fosse escrito para ele, não sabia por que, mas sentia...  

Era como se alguma parte dele estivesse ali, naquele 
caderno, naquelas anotações. Então, desistiu da resistência, sentou-
se novamente e começou a ler...  

Começou justamente por aquela parte que mais o intrigou. 
Não quis sequer ler o que vinha antes, apenas começou a ler como se 
a leitura já tivesse se iniciado antes... 
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Capítulo 11 

 

Ficção: uma agenda, um diário... ou algo assim 
  
 

"... mas não conseguia entender essa resistência. Onde 

estava o problema? Tudo me parecia tão claro!  
Então, comecei a repassar tudo em minha mente. Demorou, 

foi cansativo, mas foi muito produtivo. Acho que consegui, 

finalmente, entender qual o entrave que se instalava.  
É notório que os mais desprovidos de pré-conceitos não 

tinham tanta dificuldade em entender, talvez porque os convincentes 
e cômodos clássicos conceitos ainda não tivesssem se impregnado na 
mente deles, ou talvez porque estas novas gerações tinham algo de 
diferente, algo de evoluído. E não me refiro a um conceito novo estar 
certo ou não: refiro-me a, ao menos, se considerar digno de ser 
analisado, antes de refutá-lo sem tomar o cuidado de ter claro o que 
se procura dizer.  

Não sei, mas também não queria pensar nisso naquele 
momento. Sabia que tinham maior facilidade em aceitar tudo isso e, 
naquele momento, isso é o que importava. Em relação a eles, talvez 
nem tivesse tantos problemas. Me incomodavam, realmente, os mais 
antigos. Eram, sem qualquer sombra de dúvidas, grandes 
pensadores, gente evoluída, acima da média... muito acima da 
média! Como dizia aquele meu grande amigo, pontos fora da curva, 
mas sempre acima dela. Sim, é para eles que precisava um esforço 
maior, maior dedicação. Ainda não tinham conseguido ver o que eu 
via... oh, Lord, tão claro... poxa, que falta faz aquele 'My Lord!'... até 
ele compreendeu... e nem demorou... e nem era da área... não, não 
era meramente uma cortesia, era um reconhecimento. 'You're right, 

My Lord, you're absolutelly right! See how it was in totally accordance 
to you the feelings of that so important person when she said: we are 
in the same page!'.  

Mas não era suficiente. Precisava tentar deixar isso mais 
claro, pois sabia que entenderiam, cedo ou tarde entenderiam. Mas 
como proceder? Então, alguma luz surgiu! 

Sim! Foi quando me veio a ideia: não vamos colocar tudo de 
uma vez só, vamos parcelar isso, vamos fornecer em doses, deixando 
que se acostumem com a ideia! A primeira coisa, então, foi atacar os 
padrões de sementes dispersas. Se elas são equivalentes, devem ter o 
mesmo padrão metabólico quando são dispersas. Então, precisava 
mostrar que isso não era verdade. Precisava mostrar que o padrão 
metabólico não se assemelhava ao das realmente maduras clássicas, 
mas ao das imaturas clássicas. Precisava mostrar que continuavam 
pensando que estão em formação ou germinando. Mas como fazer 
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isso? Ah, nesse momento foram importantes as conversas com o 

próprio definidor das diferenças, quando aqui veio para uma semana 
de curso, e com aquele meu eterno ídolo, que sabia absolutamente 
tudo da fisiologia da planta. Ambos deixaram muito claro que eu 
deveria, sim, mostrar aquilo com experimentos vivos. Dali nasceu a 
ideia de simular alguma inibição da germinação das sementes e, com 
isso, prolongar o tempo em que estariam viáveis. Quem melhor que o 
ácido abscísico para fazer isso? Claro! E ele não me decepcionou! Fez 
a função que deveria fazer, simulando o que a semente encontraria 
em seu microambiente caso continuasse seu desenvolvimento. Isso 

foi mostrado, foi seguido por outros, mas ainda assim não foi 
suficiente para ser aceito. Então, pensei em algo que simulasse ainda 
mais as condições que a semente em formação receberia: a alteração 
na disponibilidade hídrica. Um estresse! 

Foi com essa ideia que, junto com aquela minha irmã 
científica, começamos a elaborar a preparação de um ambiente mais 
parecido com o que a semente encontraria na planta-mãe. Alteramos 
a condição do meio, induzindo algum estresse hídrico, ainda que 
muito sutil, mas que já surtia efeitos evidentes. A simulação do 
ambiente que seria encontrado por essas sementes, mas que 
dificilmente encontrariam em condição natural, porque seriam 
dispersas antes disso, acabou nos mostrando efeitos além de nossas 
expectativas! Sim, alguns processos jamais imaginados foram 
atingidos! Como se efetivamente tivessem continuado a maturação 
em condições artificiais, aquelas sementes se tornaram mais 
tolerantes à dessecação e até mesmo ao congelamento! Estávamos 
amadurecendo as sementes em ambiente artificial! Mas, infelizmente, 

isso ainda não foi suficiente para deixarmos claro qual era, 
realmente, nossa ideia. Então, começamos a inserir alguns conceitos 
sobre isso nos artigos que publicávamos, ainda que de forma um 

pouco inibida. Ao final das discussões, sempre acrescentávamos 
mais alguma pequena ideia, uma parte do todo. 

Então, com as mudanças nas parcerias, com as mudanças 
de prioridade na vida das pessoas, novas ideias foram surgindo das 
novas conversas, e das novas visões. Sim, porque cada um tem 
muito a contribuir, independentemente de seu grau de formação ou 
de seu tempo de experiência. Todos têm algo a contribuir. Foram 
também essenciais as visões trazidas de outros países e de outras 
áreas. Tudo parecia começar a tomar forma. 

Com as novas visões, começou a se formar em minha mente 
a necessidade de deixar essas ideias mais claras, ao menos a 
primeira parte delas. Um artigo de revisão? Claro! Ideia sugerida e 
prontamente aceita! Vamos prepará-lo! Mas... talvez nem os próprios 
parceiros estejam preparados a isso. Por não serem da área 
específica, não traziam os conceitos clássicos enraizados. Isso era 
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uma grande vantagem! Então, seria mais fácil, mas ainda assim 

notei que não seria tão fácil quanto pensei. Mesmo não sendo da 
área, alguns conceitos clássicos até mesmo de outras áreas 
atrapalhavam um pouco. Não, não era o momento de soltar tudo de 
uma vez. Isso foi ficando cada vez mais claro para mim. Tinha que 
elaborar uma estratégia, ou correria o risco de colocar tudo a perder 
na ânsia de mostrar tudo de uma vez. Sim, deveria fazer isso, soltar 
aos poucos. Convidei-os a integrar esse artigo de revisão comigo, 
mas com ressalvas. Aceitaram de pronto! Vamos preparar o artigo, 
então? 

E assim o preparamos, e assim o publicamos. Uma época em 
que se misturavam, dentro de mim, dois sentimentos ambíguos: de 
um lado, um sentimento bom, pois alguns artigos recentes davam 
sinais de que outros grupos já trabalhavam essa ideia. Não estava 
sozinho. Como sempre, quando ideias surgem em sua mente, deve-se 
lembrar que os mesmos fatores que propiciaram isso podem gerar as 
mesmas ideias em outras mentes, especialmente neste mundo 
globalizado em que as informações atravessam o mundo em 
picossegundos. De outro, um sentimento ruim, que tentava 
insistentemente afastar de minha mente, mas que vivia martelando o 
ego: e se alguém publicar isso antes? 

Faço, aqui, para mim mesmo, humildemente, e na esperança 
de que um dia seja público, o reconhecimento de que tais 
sentimentos não deveriam perpassar minha mente, pois sempre tive 
muito claro que não importa o autor, mas sim a obra que nos trará 
evolução. Mas este nosso mundo, reconheço, não permite esse nível 
de altruísmo e, sim, ficava preocupado com isso. Outra preocupação 

sempre foi a possibilidade de algum desvirtuamento na ideia. Alguém 
que publicasse antes, mas não exatamente como penso, e isso 
poderia prejudicar a própria explanação dessas minhas ideias. 

Era preciso publicar o mais rápido possível, pois a ideia 
estava rondando as mentes de muitos naquele exato momento. 
Então, duas coisas se encaixavam perfeitamente ao publicar algo 
mais simples, porém de forma mais rápida: primeiro, garantindo que 
não seríamos rotulados como usurpadores de ideias alheias; 
segundo, não seriam colocadas todas as ideias em um mesmo 
momento, mas as que poderiam preparar a quebra de conceitos tão 
enraizados, as que fariam uma espécie de primeira abertura das 
mentes clássicas, mais conservadoras, como tantas vezes se viu na 
história. E, talvez principalmente, iriam sacudir um pouco um 
ambiente que estava ficando engessado em suas ideias arcaicas.  

Até o título deveria ser o mais provocativo possível! E foi! As 
reações foram quase imediatas, com vários interessados em entender 
melhor, com vários críticos que repudiariam as ideias mesmo sem 
entendê-las perfeitamente mas, principalmente, aliás foi a grande 
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maioria, com vários simplesmente ignorando, ou simulando ter 

ignorado, até hoje não sei. Se houve mais acertos ou mais erros, 
talvez não tenha prestado a devida atenção. Mas, o mais importante 
era quebrar o marasmo intelectual, trazer discussões, trazer debates, 
trazer ideias novas. Certamente eu estava convicto das minhas, como 
ainda estou. Algumas foram, sim, modificadas, face a novas leituras, 
novas descobertas, novas discussões, mas pobre e infeliz daquele 
que não está sempre aberto a críticas e a mudanças em seus 
conceitos mais íntimos. A vida é feita de evoluções, e quem não está 
aberto a elas está fadado a perder a própria vida. Não a vida física e 

fisiológica, mas a vida intelectual e espiritual. 
 
 

  

Este artigo recente sobre o que era plesiomórfico ou 
apomórfico... ah, este artigo... como foi importante! E pensar que, em 
determinado momento, eu mesmo desejei parar tudo e trabalhar 
nisso. Como me poupou de tanto trabalho aquele artigo, e como 
permitiu concentrar-me no que realmente sempre foi meu foco! Sim, 
as tais das recalcitrantes poderiam existir! Seriam raríssimas, hoje 
em dia, mas poderiam existir, sim. Tenho dúvidas, até hoje, se os 
grandes críticos sequer consideraram isso, se sabiam que algumas 
espécies poderiam ter, em nichos extremamente reservados, 
escapado a tantas e tão severas mudanças sofridas por nosso 
planeta. Ah, como queria saber isso... mas não importa. Temos que 
seguir buscando cada vez mais a evolução do conhecimento. 

O passo seguinte era começar a produzir materiais mais 

incisivos. Era certo que haveria grande resistência, disso não tinha 
dúvidas. O que não imaginava, então, era que tantos recursos de tão 
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baixo nível poderiam ser usados. O que passa na cabeça de algumas 

pessoas? Até hoje me faço essa pergunta com alguma frequência.  
Mas, depois de recentes movimentos sociais e políticos, em 

meu país e em outros dos quais temos notícias, hoje já não me são 
tão estranhos os recursos de que o ser humano é capaz de adotar 
para, em um momento, tirar alguma vantagem mas, pior, em outros, 
apenas denegrir a imagem de alguém que muitas vezes nem teve a 
oportunidade de conhecer. Sim, tive que começar a me preocupar 
com isso, também. Eu que sempre acreditei na força da verdade, no 
valor do caráter, nas qualidades que meus pais sempre insistiram 

em, sistemática, persistente e incansavelmente, incutir em mim, me 
defrontava com outros valores, como a ganância, a inveja, a soberba, 
enfim, tantas coisas com as quais eu deveria começar a aprender a 
conviver, sem me deixar influenciar por elas.  

Nessa época me ocorriam algumas ideias, como a de que 
talvez muitas grandes ideias tenham sido esmagadas ainda em seu 
berço por forças como essas. Sim, posso chamar de forças, porque 
estão alastradas nos mais diversos níveis, nos mais diversos meios, 
nas mais variadas formas. É fácil, para quem não as aceita, 
identificá-las, mas é mais fácil ainda aderir a elas. Lamentavelmente. 

Mas, independentemente disso, fui construindo uma 
estratégia de ir divulgando, aos poucos, as ideias que rondavam 
minha cabeça. Foram experimentos, artigos, dissertações e teses 
circulando a ideia maior. A dificuldade, algumas vezes, de transmitir 
aos orientados a importância de seu trabalho, ainda que uma 

pequena fatia do todo, mas sem o qual o todo não existiria. Porque se 
esse todo não havia como ser consultado, como saber onde se 
encaixa sua fatia? Eu entendia bem isso, procurava sempre situá-los 
o melhor possível, mas não era tarefa fácil, especialmente quando 
defrontando bancas que entendiam menos ainda do que eles aquelas 

ideias. Foram verdadeiros heróis, aceitando e enfrentando defender 
algo que nem o próprio idealizador conseguia fazer com 
tranquilidade. A dificuldade ainda maior em publicar as partes de 
seus trabalhos... e vendo todos os colegas publicando com 
tranquilidade, pois a grande maioria se contentava em fazer um 
pouco mais do mesmo, ou fazer o que já se sabe o resultado antes 
até de começar o trabalho, o que torna a publicação bem mais 
tranquila. 

Uma coisa muito interessante, nesse processo, é que as 
nossas próprias ideias vão evoluindo quando tentamos colocá-las em 
linguagem compreensível. Incrível o poder da redação e da fala, pois 
muitas coisas vão sendo criadas, de forma quase mágica, quando 
tentamos extrair e externar as ideias que rondam nosso cérebro. 
Com isso, várias discussões foram tomando forma, várias palestras 
foram sendo estruturadas, vários cursos foram sendo adequados a 
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essas novas ideias. E, para minha surpresa, sempre havia quem as 

entendia prontamente! Normalmente, sempre os de menor tempo de 
convivência na área. Talvez por não terem ainda uma quantidade de 
informações suficientes para rebater tais ideias, talvez por não 
estarem totalmente contaminados com as ideias clássicas.  

Mas também havia os que não conseguiam explicar seus 
próprios dados com os conceitos clássicos, mas que viam a 
oportunidade de uma explicação perfeita quando utilizavam meus 
novos conceitos. E muitos traziam-me resultados experimentais que 
não se encaixavam, de forma alguma, àqueles conceitos clássicos, 

mas se encaixavam perfeitamente nas ideias que eu começava a 
divulgar. Algumas teses e livros, inclusive, começaram a ser 
publicadas usando, como embasamento, não aqueles conceitos 
clássicos e paleozoicos, mas os novos que eu insistentemente, 
teimosamente, recalcitrantemente (ha, ha, ha!) divulgava em todas as 
oportunidades que me eram dadas. 

Transformando palavras em fatos, no primeiro artigo de 
revisão abordamos a recalcitrância não como uma condição pré-
estabelecida de caráter imutável, mas uma condição favorável a 
determinados ambientes, nos quais foi mais vantajoso, 
evolutivamente, abrir mão de seguir no processo de maturação da 
semente até seu último estádio, ou seja, a condição extrema de 
ortodoxia.  

Nesta condição, de máxima maturação, de extrema 
ortodoxia, temos uma semente que desenvolveu tudo que poderia 
com sua base genética: tolerância à dessecação, estado vítreo 
duradouro, sistemas antioxidantes extremamente potentes e 

persistentes, sistemas de proteção às membranas, desligamento 
quase total do metabolismo, acúmulo total de todos os compostos 
necessários para atingir o máximo nível de todas essas 

características, capacidade germinativa e vigor máximos, acúmulo e 
total utilização de reservas, concentração de todos os processos 
numa explosão de germinação, investimento de suficiente 
quantidade de propágulos, enfim, tudo que uma semente deve ter e 
realizar para garantir a perpetuação da espécie.  
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No auge de tudo isso, a instalação de dormência tegumentar, 
garantindo a inclusão de propágulos capazes de germinar em 
diferentes épocas, as mais distantes possíveis, tão longínquas quanto 
milênios, bem como as maiores distâncias possíveis, como seu 
esparramamento por todo o globo terrestre. Mas, diferente do que se 
encontrava na literatura, também para esta característica fizemos 
questão de não separá-la das demais, ou seja, de colocá-la como 
mais uma característica a ser desenvolvida na semente em 
conformidade com as condições ambientais. Isso teria importantes 

consequências futuras.  
Essa condição de desenvolvimento total de todas as 

potencialidades inatas na semente, para mim, sempre foi o principal 
referencial. Se, na evolução das espécies, alguma chegou a esse tão 
sofisticado nível de especialização, então todas tiveram a mesma 
oportunidade para realizá-lo. E, sob a ótica de mesma oportunidade, 
me refiro a tempo e condições ambientais. Sim, porque o estudo da 
evolução da Terra mostra que grandes mudanças aconteceram muito 
tempo depois, e mais de uma vez, da criação de sementes com todas 
essas características. Então, se nem todas chegaram a esse ponto 
que, aparentemente, só teria vantagens, o que aconteceu com elas? 
Mas isso é assunto para ser abordado mais para frente. 

O que importa, agora, realmente, é ter claro o processo como 
um todo. Sim, pois nessa discussão algo que sempre me preocupou 
muito foi a falta de uma visão mais ampla, embora mais generalista, 
do que pode ter acontecido e do que pode estar acontecendo. 
Quantas discussões morfológicas, taxonômicas, filogenéticas, 

fisiológicas, tecnológicas, genéticas, moleculares, bioquímicas, enfim 
- ficaria aqui algum tempo discorrendo sobre todas as áreas - 
quantas realmente se preocuparam com o todo? Em cada área, cada 

um é, sem dúvidas, um grande especialista. Cada um terá uma visão 
muito bem fundamentada, mas também muito específica sobre isso 
tudo. Era necessário que alguém quebrasse esse gesso, que alguém 
mostrasse evolutivamente as reais vantagens e desvantagens de cada 
característica específica, mas considerando o todo, inclusive o todo 
não biológico, como clima, relevo, topografia, fertilidade, competição, 
etc. 

Era necessário tentar agregar todo o conhecimento em 
direção a algo que tivesse um melhor senso lógico da evolução. Por 
exemplo: nunca consegui aceitar que a recalcitrância, nas espécies 
atuais, não fosse uma derivação da ortodoxia. Não me parecia nada 
lógico isso! Se, como disse antes, houve tanto tempo para evolução 
das sementes até chegarem ao grau máximo de ortodoxia, como 
poderiam tantos exemplares terem atravessado os milhões de anos 
sem qualquer evolução? Sim, estamos falando de mais de cem 
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milhões de anos de evolução desde a primeira estrutura que originou 

todas as sementes até que se chegasse na mais clássica semente 
ortodoxa. E estamos falando de menos de cinco milhões de anos para 
que uma recalcitrante se tornasse ortodoxa, caso consideremos que 
as recalcitrantes atuais não são derivadas de ortodoxas mais antigas. 
Isso, para mim, nunca fez qualquer sentido. A similaridade de 
comportamento entre uma recalcitrante dispersa e uma ortodoxa 
imatura ainda não dispersa também não ajudava a aceitar esses 
conceitos. Fiz até um esquema interessante para abordar isso e 
outros aspectos na evolução das sementes e da Terra.  

Vou colar aqui. Será útil para outras coisas também.  
Por exemplo: suponha que a característica recalcitrante 

atual seja algo evolutivamente estagnado na evolução do planeta, e 
que a ortodoxa é a única que realmente continuou evoluindo. Como 
explicar a variação de comportamentos entre as diferentes espécies 
com sementes recalcitrantes? Teríamos que ter um quantidade tão 
grande de ambientes diversos a atravessar as maiores 
transformações da Terra que praticamente não haveria espaço 
suficiente no globo para isso! Muito mais fácil seria considerar que 
as recalcitrantes atuais são, de fato, derivadas de ortodoxas, 
ajustando cada característica conforme o ambiente após as grandes 
transformações, como a deriva dos continentes, as glaciações ou os 
períodos de aquecimento e resfriamento e as aridificações do planeta. 

Fazendo grosseira analogia com a cosmologia, é muito mais 
fácil e lógico entender que o Sol ocupa uma região central no sistema 
solar e que a Terra o circunda, assim como os demais planetas, com 
equações matemáticas perfeitamente plausíveis, do que ficar criando 

uma equação específica para cada situação de cada planeta e do 
próprio Sol meramente por não aceitar que a Terra não seja o centro 
do Universo!  

Mas, uma vez estabelecido convencionalmente que a Terra é 
o centro do Universo, e que todo o resto se enquadra em uma única 
categoria, ou seja, todos giram em torno da Terra, imediatamente 
abre-se a necessidade de se criarem infinitas subcategorias dos 
astros para que se enquadrem nessa teoria geocêntrica. Refutar 
sistematicamente a teoria heliocêntrica foi a chave para décadas, 
talvez séculos, de atraso no conhecimento.  

Bem, em tempos de crença na possibilidade de que a Terra 
seja plana, por muitos, na verdade nem seria tão ilógico assim, não 
é? 
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Mas, brincadeiras a parte, era evidente, ao menos para mim, 

que a grande diversidade de comportamentos encontrada nas 
sementes não ortodoxas, diversidade essa que só vem aumentando 
com a descoberta de novas espécies, não poderia ser justificada por 
qualquer teoria que considerasse que as recalcitrantes não são 
derivadas das ortodoxas.  

Voltando um pouco na questão do tempo necessário para as 
evoluções, também não fazia sentido acreditar que as recalcitrantes 
atuais, cuja origem remonta a menos de 50 milhões de anos, 
tivessem tempo suficiente para desenvolver todos os processos 

necessários para a tolerância à dessecação e a capacidade de 
armazenamento prolongado. Não haveria tempo para isso, simples 
assim!  

Por outro lado, para deixar de ser ortodoxa clássica bastam 
algumas pequenas mutações, rápidas quando se considera o tempo 
em escala evolutiva. E, o que mais fazia sentido para mim, as 
mutações em cada ambiente podem ser diferentes, cada uma 
gerando uma característica da semente, gerando diferentes tipos de 
sementes recalcitrantes, como realmente encontramos hoje.  

Uma semente que não tolera dessecação até que seu teor de 
água atinja 20% estaria na mesma categoria, ou seja, também 
recalcitrante, que outra que não tolere secagem nem mesmo abaixo 
de 40%. Uma semente que tolere secagem até apenas 45%, mas que 
nessa condição possa ser armazenada por meses, seria colocada na 
mesma categoria recalcitrante de uma que tolere secagem até 20%, 
mas que não se conserva por mais que algumas semanas. E esses 
exemplos existem de fato, não é mera suposição conceitual.  

Do ponto de vista evolutivo, faz mais sentido que a semente 
fosse, primeiro, ortodoxa, então sofreria pequenas mutações em 
alguns genes específicos, apenas para se adaptar àquela condição 

ambiental peculiar.  
Contudo, isso não explicava, ainda, as variações encontradas 

dentro da mesma espécie. Portanto, assumindo isso, comecei a 
pensar as reais razões das tantas diferenças de comportamento. 

Nessa época, felizmente, começaram as pesquisas 
trabalhando com sementes da mesma espécie, mas formadas em 
diferentes condições ambientais. Trabalhos clássicos, como o que 
examinou uma espécie que ocorria em toda a Europa, mas 
separando a origem das sementes conforme a latitude, indicando que 
os graus-dia acumulados acabavam por definir o próprio nível de 
tolerância à dessecação, despertaram minha atenção para uma 
possibilidade até então não considerada: seria o ambiente o principal 
responsável pela fixação de genes ativos e não ativos nos diferentes 
graus de recalcitrância em tempos bem menores que os 
anteriormente considerados? 
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Os trabalhos que se seguiram foram evidenciando isso cada 

vez mais! Pois sementes da mesma espécie, coletadas em diferentes 
regiões, apresentavam, como posso dizer... diferentes níveis de 
recalcitrância! E, mais ainda, até porque alguém poderia questionar 
as diferenças genotípicas disso: sementes da mesma planta, 
coletadas em anos diferentes, mostravam claramente diferenças 
decorrentes das condições ambientais nas quais foram formadas! Foi 
então que começaram a ficar claros diversos pontos em que ainda 
tinha alguma dúvida. Sim, o ambiente tornou sementes ortodoxas 
em recalcitrantes e, nestas, a cada ano alguma alteração seria 

possível. 
Este, certamente, foi o conceito que mais teve resistência na 

comunidade. Porque, mais do que tratar a recalcitrância como um 
elemento recente, apomórfico, derivado da ortodoxia, ela seria 
também altamente influenciável pelo ambiente no qual aquela 
semente em particular estava sendo formada. Foi então que se fez 
necessária a publicação de nova revisão, agora inserindo mais 
conceitos que já havia trabalhado, mas considerava cedo para os 
mostrar. 

Agora, considerei a recalcitrância sob três eixos: dois 
evolutivos e um terceiro, fenotípico. Vale a pena detalhá-los, aqui. 

Sob meu ponto de vista, e não quero aqui, de forma alguma, 
considerar que sou conhecedor da verdade sobre sementes 
recalcitrantes, mas apenas descrevo minha forma de ver essas 
sementes, algumas coisas são bem evidentes. Faço ressalva a 

algumas raras espécies que atravessaram todas as mudanças globais 
e mantiveram suas sementes com características próximas às 
ancestrais de todas as gimno e angiospermas, e que sempre as trato 
como exceções, não como regra. Portanto, excetuando-se estas, as 
sementes recalcitrantes das espécies sobreviventes em nosso planeta 

são derivadas de espécies que tinham sementes ortodoxas e que, 
conforme o ambiente, foram se especializando em diferentes 
características, se amoldando ao ambiente e às exigências deste. E 
isso envolve várias características, não apenas as intrínsecas às 
sementes. 

A característica mais importante, para mim, que acabou 
definindo muitas das tão diversificadas características das 
recalcitrantes, foi o ambiente no qual eram dispersas. Aqui, é muito 
importante notar que o conceito principal é o da influência do 
ambiente no qual há dispersão, ou seja, com enfoque pontual e 
específico, e não apenas do ambiente no qual a espécie ocorre, de 
enfoque amplo e geral. E, vale ressaltar: ambos são igualmente 
importantes. Algumas coisas estavam bem claras, como a 
necessidade de que esse ambiente não tivesse períodos típicos e 
prolongados de seca ou gelo. Deveriam ser ambientes quentes e 
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úmidos, daí a grande frequência de espécies com sementes 

recalcitrantes serem em regiões tropicais úmidas. Novamente, é 
importante lembrar das exceções, que sempre existem, mas que não 
são a regra principal.  

A tolerância à dessecação e a dormência tegumentar, por 
exemplo, não apresentavam qualquer vantagem num ambiente desse 
em que a rápida colonização se faz essencial. E, notem: são duas das 
características evolutivas que mais exigem o... como posso dizer... 
ah, sacrifício de outras características. E também é importante 
ressaltar: são duas características a serem desenvolvidas ao final da 

maturação das sementes. Portanto, se alguma espécie produzisse 
sementes que fossem dispersas antes do momento em que se 
tornassem tolerantes à dessecação ou dormentes, o prejuízo na 
competição com outras espécies seria mínimo. Por outro lado, ter 
sementes que germinassem muito bem, ainda que imaturas, 
investindo em alguma vantagem no ambiente, como a produção de 
compostos alelopáticos ou inibidores de microrganismos ou insetos, 
certamente traria grande vantagem na competição e na agressividade 
da colonização. 

Então, por que manter uma semente acoplada à planta-mãe 
até que fossem desenvolvidas características que não seriam, 
absolutamente, importantes para o estabelecimento da prole no 
ambiente? Para mim, isso não fazia qualquer sentido lógico. Pensar 
que as sementes eram mantidas na planta-mãe como qualquer outra 

ortodoxa até o final era algo insustentável sob a ótica da evolução, da 
seleção natural, da competição. Como já havia me expressado 
claramente no artigo anterior, eu sempre considerei que seria muito 
mais fácil entender isso sob o ponto de vista de uma semente 
ortodoxa dispersa ainda imatura, do que associar todos esses 
eventos a uma possível capacidade de atravessar milênios sob uma 

condição totalmente inadequada às mudanças globais. 
Como disse antes, na verdade a ideia toda já circulava em 

minha mente quando da publicação da primeira revisão, mas tive 
tempo para enriquecê-la, questioná-la (sim, porque ao contrário de 
muitos, eu permanentemente questiono meus próprios conceitos, 
minhas próprias convicções) e ajustá-la conforme novas ideias 
surgiam. Foi então que publiquei a segunda revisão. 

Nela, tento deixar ainda mais clara a ideia de que as 
diferenças nas sementes recalcitrantes, ou seja, a gigantesca 
diversidade de comportamentos que se verifica nas espécies com 
sementes recalcitrantes, e que só aumenta quanto mais se estudam 
novas espécies, especialmente as de regiões tropicais úmidas, são 
decorrentes de: 

1) seleção natural, mutação, evolução, seleção natural, 
mutação, evolução... um processo contínuo, incessante, permanente, 
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consistente, persistente, no qual o momento ideal de dispersão da 

semente varia conforme o interesse da espécie de colonizar e 
perpetuar-se em cada ambiente específico. Assim, a antecipação da 
dispersão clássica, ou seja, a antecipação do momento em que 
naturalmente ocorre a dispersão da semente ortodoxa, se mostra 
como essencial para obter vantagens naquele ambiente particular; 

2) ajustes a essa antecipação da dispersão. Tendo em vista 
que o processo de maturação clássico, até as últimas transformações 
descritas anteriormente, não seria vantajoso, descartam-se processos 
que estariam relacionados às últimas fases da maturação, como 

tolerância à dessecação, capacidade de ser armazenada por décadas 
ou séculos e dormência, em prol de características mais imediatas, 
como germinação rápida, crescimento abundante de plântulas, entre 
outros. 

A partir dessas definições, há necessidade de ajustes nas 
características de cada ambiente. Primeiro, há que se considerar 
quais são, efetivamente, as características vantajosas em cada 
ambiente, que evidentemente irão variar em cada situação.  Depois, 
o quanto cada espécie investe em cada característica, e o quanto é 
capaz de sacrificar. 

Quando se utilizam exemplos, frequentemente a 
compreensão fica mais fácil. Então, vamos lá: 

Imaginemos uma espécie com sementes ortodoxas clássicas 
como ponto de partida. 

Agora, esta espécie está situada em ambiente que teve 

grande transformação, por exemplo, a concentração de umidade e o 
aumento da temperatura, permitindo uma explosão de crescimento 
de diversas espécies. Aqui, neste ambiente, não há sazonalidade de 
clima: durante todo o ano, e durante todos os anos, há favorecimento 
ao crescimento, ao desenvolvimento vegetal e animal. A competição 

atinge seus extremos, somente as espécies mais agressivas e mais 
resistentes podem se manter. Muitas espécies sofrerão competição 
até limites que chegarão à agressividade da propagação, porque é 
inevitável que adultos, cedo ou tarde, acabem sucumbindo. Nesse 
ambiente extremamente competitivo a probabilidade de que se 
abram clareiras grandes e duradouras é raríssimo. A abertura de 
clareiras é frequente, mas são rapidamente colonizadas por diversas 
espécies. Este é nosso ambiente, e é nele que as espécies dispersam 
sementes ortodoxas clássicas. 

Agora, imagine que uma determinada espécie sofra uma 
mutação e que suas sementes sejam dispersas antes de atingirem o 
máximo grau de maturação. O que controla o momento da dispersão 
não é algo que necessite milênios de evolução, mas algo 
relativamente simples. As sementes dessa espécie, agora, não 
passarão por todo o processo de aquisição de tolerância à 
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dessecação, toda a estruturação de um estado vítreo para 

armazenamento a longuíssimo prazo, todas as características 
relacionadas ao vigor para enfrentar intempéries, germinação sob 
condições desfavoráveis, etc. Por outro lado, não encontrará 
qualquer restrição à germinação como, por exemplo, a alta 
concentração de ácido abscísico e outros inibidores, a necessidade de 
algum grau de secagem para reverter o metabolismo e os RNAs 
relacionados ao acúmulo, para um metabolismo e RNAs voltados à 
germinação. 

Essa espécie conseguiria repor seus adultos perdidos 

rapidamente, e também conseguiria alta taxa de colonização. Agora 
imagine que, ao longo dos tempos, mutantes dessa espécie 
começaram a antecipar o desenvolvimento da capacidade 
germinativa, para cada vez mais germinar muito, mesmo que as 
sementes ainda estejam imaturas. Certamente teriam grandes 
vantagens no meio. Isso poderia ser representado graficamente, e foi 
isso que incluí na revisão. 

Pense, então, em duas espécies com essas características, 
ambas no mesmo ambiente, competindo não mais com as outras, 
mas entre si. Uma delas sofre mutações que permitem que sacrifique 
qualquer esforço para alguma tolerância à dessecação em prol de um 
maior acúmulo de reservas importantes não para atingir o estado 
vítreo, mas para produtos prontamente utilizáveis nas fases iniciais 
de germinação, fornecendo energia e substrato suficientes para uma 
ainda mais rápida germinação. Certamente teria grandes ganhos na 
competição com sua concorrente adaptada àquele ambiente. Isso 
poderia ser obtido com uma dispersão ainda mais precoce, afastando 

os processos típicos do final da maturação para pontos praticamente 
inatingíveis, uma vez que a maturação seria interrompida muito cedo 
pelo próprio desligamento da semente de sua planta-mãe. 

A antecipação da capacidade germinativa seria apenas uma 
das características que poderia ser alterada com a antecipação da 
dispersão. Em determinado ambiente, um maior e mais rápido 
acúmulo de massa seca, por exemplo, poderia ser muito importante 
em determinados ambientes em que há necessidade de fornecimento 
de reservas para fases mais extensas do estabelecimento. Já em 
outro ambiente, uma menor velocidade de perda de água, 
dispersando sementes mais úmidas, poderia ser vantajosa quando a 
disponibilidade hídrica apresenta limitações. Algum investimento em 
ampliação da capacidade de armazenamento, não por décadas como 
nas ortodoxas clássicas, mas por alguns meses, escapando de 
alguma condição inadequada ao estabelecimento no momento em 
que as sementes estão prontas e são dispersas, poderia garantir 
maiores chances, no tempo, de colonização. A antecipação da 
tolerância à dessecação, mas com formação de estado vítreo mais 
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fraco, que não garantisse armazenamento prolongado, mas ao menos 

garantisse alguns meses em condição seca, poderia ser interessante 
em ambientes com grande oscilação da disponibilidade hídrica. O 
investimento em alguma capacidade de regeneração da germinação 
inicial seria extremamente importante em ambiente com grande 
intensidade de predação, e o investimento em produção contínua de 
propágulos, tendo sempre alguns em condições de serem dispersos e 
germinarem em qualquer época do ano, seria excelente para 
ambientes em que há grande variação nas condições climáticas, mas 
não de forma previsível. 

 
 
Enfim, são muitas as possibilidades de variações sob essa 

ótica, o que perfeitamente explicaria a grande variedade de 
comportamentos quando se fala em sementes recalcitrantes ou 
intermediárias. 

Dessa forma, com pequenas mutações seria possível às 
espécies uma rápida adaptação aos diferentes ambientes tropicais, 
cada vez mais tornando-se mais competitivas, e dificultando a 
concorrência para as clássicas ortodoxas. Evidentemente, estas 
ainda teriam grandes vantagens, mas a situações bastante 
específicas. A durabilidade no solo por décadas, ou séculos, 
certamente é característica extremamente competitiva, pois pode 
aguardar transformações de longuíssimo prazo no ambiente. 
Também é importante lembrar que as sementes são somente uma 
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parte da competição, mas as características dos adultos representam 

importante papel nisso tudo, e não necessariamente têm relação 
única e direta com as características das sementes. 

Finalmente, restavam as variações dentro da mesma espécie. 
Isso também era bastante difícil de aceitar sob o ponto de 

vista da separação das sementes em categorias, e de que as 
recalcitrantes e intermediárias atuais seriam mais primitivas que as 
ortodoxas.  

Se o conceito de divisão em categorias fosse o mais provável, 
as diferenças dentro de uma mesma espécie não deveriam ser muito 

grandes. O ambiente poderia interferir, claro, mas não tanto a ponto 
de causar diferenças de comportamento como se estivéssemos vendo 
diferentes espécies.  

Isso acontece, por exemplo, com as ortodoxas clássicas: o 
ambiente interfere, mas não a ponto de mudar o comportamento. 
Pode modificar o vigor, a velocidade de germinação, a quantidade de 
reservas, mas muda muito pouco a tolerância à dessecação, a 
capacidade de armazenamento, o teor de água no momento da 
dispersão, entre outras características. Já para as recalcitrantes e 
intermediárias, há relatos em que se notam maiores similaridades de 
comportamento entre sementes de diferentes espécies de um mesmo 
local, do que entre sementes da mesma espécie de diferentes locais.  

Ora, sob o ponto de vista da categorização, e de um caráter 
mais primitivo das recalcitrantes, isso pra mim não fazia o menor 
sentido! Já sob o ponto de vista da antecipação da dispersão, tudo se 
encaixava: o momento em que são dispersas em diferentes ambientes 
poderia, sim, causar diferenças tão grandes quanto as que diferem 

as espécies.  
Isso começou a ficar ainda mais interessante quando se 

começaram a estudar as sementes da mesma planta, ou seja, com 

mínimas variações genéticas, mas produzidas em anos diferentes, 
especialmente quando o clima entre os anos apresentou grandes 
diferenças na temperatura e no regime hídrico. Até mesmo 
características que deveriam sofrer pouca variação em função das 
condições ambientais, como a tolerância à dessecação, começavam a 
apresentar diferenças muito expressivas. Novamente, sob o ponto de 
vista da categorização, ou seja, de que 'recalcitrantes dispersas são 
maduras por terem sido dispersas, e são assim mesmo', ficava difícil 
explicar tão grande variação de comportamentos dentro da mesma 
planta. Já sob o ponto de vista da antecipação da dispersão, basta 
analisar uma semente ortodoxa clássica em suas fases imaturas e 
tudo começa a ficar mais claro. 

Então, para representar isso foi necessário incluir o terceiro 
eixo, das ações do ambiente sobre o processo de maturação.  
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Pela minha própria dificuldade com desenhos, não 

conseguiria uma representação mais digerível, apenas conseguia 
incluir o terceiro eixo no gráfico e simular uma resposta de um 
plano, no qual o momento da dispersão seria um corte perpendicular 
ao eixo do tempo, girando-se então o gráfico até que o plano se 
tornasse uma linha: essa linha representaria o comportamento 
esperado para aquelas sementes específicas, daquela condição 
ambiental particular e naquele momento de dispersão. 

 

 

 
Evolutivamente falando, essa ideia também tornava ainda 

mais fácil compreender a evolução das diferentes características até 
que estivessem fixadas o suficiente para produzir novas espécies. Aí, 
novamente, este artigo recente só veio confirmar ainda mais minhas 
convicções.  

Quando comecei a plotar os dados desse artigo no tempo 
geológico as coisas começavam a ficar ainda mais evidentes.  

A Terra sofreu grandes transformações muito tempo depois 
da criação das primeiras sementes ortodoxas. E essas 
transformações foram globais, não apenas pontuais. As épocas de 
aridização e resfriamento, a alta atividade geológica, com deriva de 
continentes, junção de grandes massas de terra interrompendo o 
fluxo dos oceanos, as mudanças climáticas decorrentes das 
alterações nessas movimentações das grandes massas de terra, para 
o lado e para o alto, e até mesmo as glaciações, foram eventos que 
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causaram alterações na fauna e flora de todo o planeta. Raras seriam 

as regiões pouco afetadas por essas transformações.  
Aí tínhamos duas fases, para mim essenciais à compreensão 

da evolução das sementes: o final do Paleógeno, especificamente o 
Eoceno e o Oligoceno, e o Neógeno todo. Os dois primeiros, junto 
com a primeira fase do Neógeno, o Mioceno, foram cruciais por terem 
concentrado a grande maioria das famílias e espécies em que as 
características ortodoxa e recalcitrante foram plesiomórficas.  

Ficava evidente que a ortodoxia foi a característica 
plesiomórfica predominante, deixando para a recalcitrância um papel 

totalmente secundário. Além disso, não podemos esquecer que a 
ortodoxia é a característica que tem pouquíssima variação: sementes 
ortodoxas são sementes ortodoxas, apenas isso. Já a recalcitrância 
tem grandes variações. Portanto, como recalcitrância deve-se 
entender desde as mais recalcitrantes, ou mais afastadas do 
comportamento ortodoxo, até as menos recalcitrantes, ou seja, as 
mais próximas do comportamento ortodoxo, mas com pequenas 
variações suficientes para não classificá-las como ortodoxas.  

Sei que parece confuso, mas é importante o exercício de 
tentar entender isso para saber o quanto a ortodoxia poderia ser 
ainda mais expressiva como caráter plesiomórfico. Então, se se 
houvesse separado as recalcitrantes em diferentes grupos, em função 
do caráter que as situava como recalcitrante, a análise poderia 
oferecer uma visão ainda melhor. Mas, como foi um artigo pioneiro, 
sem dúvida trouxe os elementos que faltavam para solidificar ainda 

mais quem foi descendente de quem. 
Ao final desse período em que há a maior concentração da 

fixação das características, ortodoxas e recalcitrantes, vem um longo 
período de clima mais árido e mais ameno, já no Neógeno, 
favorecendo, por exemplo, as gramíneas. Há predomínio de espécies 

herbáceas, além de coníferas. Em seguida, novo período de 
aridização e resfriamento, inclusive com glaciações.  

Para mim, ficava evidente que poucas espécies conseguiriam 
sobreviver a esses períodos de mais difícil sobrevivência, 
especialmente se tivessem sementes não ortodoxas. Com a chegada 
do Pleistoceno, a Terra começava a adquirir a conformação mais 
próxima da atual, mas ainda com tempo suficiente para grandes 
transformações nos vegetais, especialmente nas adaptações das 
sementes em função de seu momento de dispersão. 

É evidente que uma análise pontual sobre as transformações 
na Terra e o caráter plesiomórfico ou apomórfico da ortodoxia ou 
recalcitrância não é suficiente para se compreender todo o complexo 
de comportamentos existente hoje. Porém, também não são 
suficientes as avaliações pontuais sobre composição química, ou 
sobre características fisiológicas, ou sobre a genética. Contudo, no 
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conjunto de todas elas, e com o surgimento cada vez maior de 

informações sobre sementes de novas espécies ainda não estudadas, 
ou de espécies estudadas mas em diferentes regiões, fui ficando cada 
vez mais convicto sobre o conceito da dispersão antecipada na 
maturação como condicionante do comportamento da semente, de 
seu grau de recalcitrância ou ortodoxia, e de seu investimento 
evolutivo em cada ambiente específico. Porém, também me parece 
perfeitamente plausível que diversas espécies podem ainda ter a 
recalcitrância de suas sementes como característica primitiva, não 
derivada da ortodoxia, mas me parece cada vez mais evidente que 

são exceções, e não propriamente a regra. 
Agora, uma coisa ainda me incomoda muito. Essa discussão 

tem sido restrita a um público muito pequeno, somente dos que 
trabalham especificamente no assunto. E não deveria ser assim. Eu 
preciso tornar tudo isso claro, mas não apenas para os especialistas 
da área. Preciso usar alguma ferramenta em que tudo isso seja 
compreensível a qualquer interessado no assunto, mesmo que 
totalmente leigo na área. Mas como fazer?  

Se continuar publicando artigos, somente os que trabalham 
na área terão interesse. Se publicar revisões, talvez um número um 
pouco maior tenha curiosidade de ler, mas ainda assim serão 
somente os que trabalham na área ou em áreas afins.  

Já publicamos um livro em que abordamos isso em um dos 
capítulos, mas mesmo assim, mesmo procurando utilizar uma 
linguagem mais acessível, noto alguma dificuldade de compreensão 
do público em geral. Muitas vezes, até mesmo de quem trabalha em 
áreas relacionadas ao tema. Como fazer? 

Hummm..., a não ser que... sim, talvez assim fosse possível... 
se fosse um livro... não um livro técnico, mas apenas um livro de 
história... um livro em que pudesse resgatar muitas informações 

sobre a própria evolução da semente... fosse apresentando o assunto 
por diferentes ângulos, para que o leitor fosse acostumando com a 
ideia, inserindo assuntos técnicos com curiosidades, com uma 
história mesmo.  

Talvez assim fosse possível tornar esse assunto mais 
digerível. Então poderia finalizar com um capítulo mais técnico, mais 
específico, de linguagem um pouco mais difícil, mas ainda assim 
compreensível... 

Sim, um livro!  
Mas um livro utilizando-se somente da realidade não me 

permitiria divagar nas ideias, tampouco eu teria suficiente 
conhecimento dos assuntos para discorrer sobre eles.  

A não ser que... sim, talvez... isso: um livro de ficção! Um 
livro que possa despertar algum interesse até em quem nunca se 
interessou por esses assuntos. Um livro que fosse agradável de ler, 
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não apenas cheio de informações técnicas. Isso mesmo, acho que é 

isso!  
Um livro de ficção!  
Vou começar agora mesmo!" 
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Epílogo 
 

Estamos em algum lugar no Oceano Pacífico, na extremidade 
de uma ilha banhada pelo Mar da Tasmânia, no final do ano de 
2163. Ali, no já conhecido laboratório, agora encontramos somente 
uma pessoa. Todos foram comemorar o grande feito, aquele que seria 

lembrado por séculos como um dos mais importantes avanços 
científicos da história da humanidade. Mas um deles ainda ficou. 

É Riccardo, que ainda não consegue assimilar tudo que 

aconteceu naquelas últimas horas.  
Ainda carrega aquele caderno nas mãos. Vai até o disco 

para, mais uma vez, virá-lo de lado, repetindo o ato tantas vezes 
realizado durante o retorno. Escolhe cuidadosamente a música: "Let 
us cling togheter". Sim, aquela canção que, juntamente com "Show 
must go on", formava as duas músicas que ele havia pedido que 
tocassem no velório de sua cremação. Coloca para tocar... e caminha 
pelo laboratório... 

Olha para todo o espaço, todos os equipamentos. Um longo 
filme passa em sua mente, desde as primeiras ideias. Todos os 
fracassos, mas também todos os sucessos, tudo se misturando em 
sua mente na velocidade da luz. Aqueles que o incentivaram, mas 
também os que tentaram fazê-lo desistir.  

 
When I'm gone... 
 
Sim, houve muitos que, por várias vezes, o fizeram ter 

dúvida de si mesmo, de seu trabalho, da competência de seu grupo. 

E o fizeram pelos mais variados motivos: a falta de confiança nele e 
no grupo... a intenção do desprestígio... algumas vezes, poucas, a 
sensação de não ter sido o idealizador daquela ideia, ou de não ter 

aceitado participar do projeto... a pouca perspectiva de que pudesse 
resultar em algo economicamente viável, com tanto tempo de 
investimento e a incerteza de sucesso... as desavenças pessoais... a 
sensação de ficar à sombra.  

 
Though I'm gone... 
 
Ah, mas houve também os que jamais o desacreditaram: os 

que o seguiram... os que não desistiram... os que realmente o 
admiraram, e não apenas os que o bajularam... os que nem faziam 
parte da ciência, mas mesmo não o entendendo, confiaram e 
estiveram sempre ao seu lado. Tudo vai passando frente aos olhos de 
Riccardo tão rapidamente quanto o caminho percorrido por aquelas 
imagens que, também rapidamente, seriam esparramadas pelo 
mundo científico. 
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Let us cling together as the years go by... 

 
Mas está sozinho... Caminha pelo laboratório, como se 

estivesse medindo todas as distâncias. Chega no grande 
equipamento, aquele mágico descortinador do passado. Toca em um 
controle e, instantaneamente, uma imagem tridimensional forma-se 
no ar. Riccardo olha para a projeção tridimensional no meio da sala e 
vê uma imagem congelada, uma visão de algum lugar em algum 
tempo, mas não há como identificar onde ou quando. Parece ser de 
um local árido, mas se vê alguma construção humana, talvez canais 

de coleta ou contenção da água do rio.  
 

"手を取り合って このまま行こう 

愛する人よ 

静かな宵に 

光を灯し 

愛しき教えを抱き" 

 
Há uma pessoa agachada na margem desse rio. Parece estar 

pensativa. Riccardo gira a imagem e a amplia, está fora de foco. 
Riccardo afasta a cadeira próxima ao equipamento para conseguir 
acesso aos controles, aquela mesma cadeira em que se sentou para 
folhear o caderno. Ele ajusta o foco, mas agora a imagem fica muito 
reduzida. Riccardo faz nova aproximação e ajusta o foco novamente. 

"Essa pessoa, parece tão familiar..." 

 
Still think of me the way you've come to think of me...  
 
Ele identifica a figura de um homem. Melhora a definição da 

imagem e percebe que não, não é um homem, mas um menino. 

 

" रातें लंबी हो जाती हैं 
लेकिन सपने जीते हैं" 
 
"Deve ter uns doze anos...".  
A imagem ainda está distante. A vestimenta parece mais 

como um pano enrolado em volta da cintura, caindo sobre as pernas, 
sem cortes definidos. Seu tronco está desnudo, a pele e o cabelo são 
escuros. Está descalço. Parece olhar para alguma coisa em suas 

pequenas mãos. Parecem grãos... sim, são grãos. Ele aproxima a 
imagem e direciona para o rosto.  

 
"Esse rosto... tão familiar...", 
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When I'm gone 

They'll say we're all fools and we don't understand 
Oh be strong, Don't turn your heart 
We're all, You're all 
For all 
For always... 
 
Mas não consegue nitidez suficiente. Começa a trabalhar em 

outros controles, fixando um, alterando outro. Finalmente encontra o 
ajuste que estava precisando. Agora Riccardo consegue a nitidez, o 

foco e a definição que precisava, mas a imagem já girou, a face está 
do outro lado. Ele gira lentamente a imagem até que consegue 
visualizar com perfeição a face daquele ser. 

 
In the quiet of the night 
Let our candle always burn 
Let us never lose the lessons we have learned... 
 
Nessa hora, solta um grande suspiro, arregala os olhos e cai 

para trás, justamente onde estava a cadeira, como que lhe esperando 
sentar. Riccardo põe uma mão na testa. Em seguida, a outra mão, 
que estava solta, vai ao coração, largando no chão alguns grãos que 
segurava. A música acabou... O grãos rolando no chão produzem o 
único som em todo o laboratório. O rosto de Riccardo ganha 
expressão de espanto, como quem viu um fantasma. Nessa hora, 
consegue dizer, num sussurro, apenas uma palavra: 

"Makdaro!?..." 
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Posfácio - sobre pessoas que pensam 
 

Para mim, as pessoas que pensam poderiam ser divididas em 
dois grupos distintos. 

No primeiro estão as pessoas de mente tão brilhante que 
podem contra-argumentar qualquer teoria. Estão sempre muito bem 

embasadas em leis, conceitos, definições e argumentos, tem sempre 
um discurso muito convincente e será sempre muito difícil provar 
qualquer coisa que as convença do contrário de suas crenças. São 

pessoas que obtém muito sucesso em praticamente todas as áreas de 
seu interesse, conseguem sempre muita projeção em diversos meios, 
obtém muito respeito e angariam muitos admiradores. 

No segundo estão as pessoas que, mais do que tentar 
convencer os demais sobre o quanto estão certas, concentram 
esforços em tentar compreender o ponto de vista alheio, procurando 
extrair o máximo de informações que podem e, assim, mais 
rapidamente conseguem efetivamente evoluir. 
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