
••• Jaime Machado tem 40 anos e é

estudante de mestrado de Engenharia
Electrotécnica e de Computadores do

Instituto Superior Técnico. É o único

português que colabora com o Global
Consciousness Project (GCP). Há dez
anos instalou em casa um gerador de

números aleatórios, que recebeu pelo
correio da Universidade de Princeton.

O que o fez aderir ao projecto?
Fiz um percurso de vida em que fui

ganhando interesse por fenómenos que
a ciência não compreende. Fui pesqui-
sando e aprendendo. No campo religio-
so, passei de céptico a agnóstico e final-
mente a crente. No campo científico e

paranormal, evoluí da descrença de tudo

o que a ciência clássica não explica para
a compreensão de que existe muito no

nosso universo que a ciência actual não

compreende mas que um dia compreen-
derá. Há mais ou menos dez anos, come-
cei a interessar-me pelo estudo labora-
torial de fenómenos paranormais, feito

por pessoas com formação clássica. Nes-

ses estudos usavam equipamento seme-
lhante ao usado no GCP - geradores de
números aleatórios electrónicos. Uma
vez que eram efectuados por pessoas
sérias e com métodos rigorosos, isso

permitiu-me ter confiança nos resulta-
dos. A certa altura soube da existência
do projecto, contactei o responsável e

ofereci-me para colaborar.

Que rotinas implicam no seu dia-a-
-dia?
Tenho uma pequena caixa de plástico
e metal com uma ficha que é ligada à

porta série do meu PC. Lá dentro há

um circuito electrónico que produz 200
bits em cada segundo, 0 ou 1, numa
cadência regular. Estes bits são recebi-
dos pelo PC, guardados e depois envia-

dos regularmente pela internet para o

computador central do projecto. Tem
de estar 24h por dia ligado e não tenho
de fazer mais nada. Passo semanas sem
me lembrar sequer que ele lá está.
Mudou a sua visão do mundo?
Foi mais ao contrário: ofereci-me para
colaborar porque a minha visão do mun-
do já tinha começado a mudar. Há uma

aparente relação entre emoções fortes
sentidas simultaneamente por um ele-
vado número de pessoas e os dados

gerados por geradores de números

supostamente aleatórios, e que alteram

ligeiramente o seu comportamento nes-

ses momentos. Como esses geradores
se baseiam em processos quânticos para
gerar os dados (ruído eléctrico, decai-
mento atómico, etc). ponho a hipótese
de que a nossa realidade é bastante mais

complexa do que a compreendemos e

que estes resultados são uma manifes-

tação dessa complexidade, uma ponta
do icebergue que passa despercebido
no dia-a-dia.

Alguma vez vai haver uma conclusão
sobre os resultados?
É difícil ignorá-los. Cada evento mundial
individual é correlacionado com os dados

gerados por dezenas de geradores. Esses

dados deveriam ter 50% de zeros e 50%
de uns (ou muito perto). No entanto, apa-
rentemente há tendência para um des-

vio quando existem acontecimentos com
elevada carga emocional. Cada evento
individual não é muito significativo e

poderíamos argumentar que a variação
se deve ao acaso. Mas a probabilidade
de os resultados combinados obtidos em
todos os eventos há mais de 10 anos ser
devido ao acaso é de 1 para mais de
1 000 000 000 000. Interpretar o que
significa é mais complicado. Não sei se

existe uma consciência global. Acho que
estamos ainda longe de compreender o

que significam e provavelmente as res-

postas não virão de projectos como este

mas da ciência clássica.

Quando fala disto a alguém qual costu-

ma ser a reacção?
No início estava fascinado e tinha mui-
ta vontade de interessar os outros. Como

em geral há um grande desconhecimen-
to e preconceito sobre tudo o que a ciên-

cia não explica, tornou-se desagradável
partilhar estes assuntos e sentir-me olha-

do de lado. Habituei-me a guardar tudo

para mim e deixar os outros descobri-

rem nos seus ritmos próprios.
Que outros estudos o têm entusiasma-
do?

Existem muitos estudos e experiências
com resultados surpreendentes. Por
exemplo, apoiando os efeitos do Reiki,
da premonição, da telepatia, da influên-
cia da intenção ou emoção humana na
matéria ou no funcionamento de máqui-
nas. E existem muitos outros que não
mostram qualquer efeito. Por esse moti-
vo continua a existir tanta controvérsia.
O GCP tem a característica de aparen-
temente os resultados serem consisten-

tes, ao contrário do que parece aconte-
cer nas restantes áreas.

Influenciou a sua passagem a crente?
Foi uma transição muito progressiva e

demorada. Sem dúvida que todos estes

estudos contribuíram mas o mais impor-
tante foram outros relacionados com

experiências de quase-morte e reencar-

nação. Um livro muito importante para
mim nesse aspecto é o "Vida depois da

Vida", do médico psiquiatra Raymond
Moody, que relata a sua experiência
pessoal como médico e a investigação
que fez.

Português voluntário no
projecto: "Resultados são
uma ponta do icebergue
que passa despercebido"


