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Enzo Bonito

ENZO

BONITO, italiano de 23 anos,

venceu uma prova de automóveis,

a Race of Champions, na Cidade

do México, no passado fim de semana.

Ninguém quereria saber disto (eu segu-
ramente náo),contudo acontece que Bo-

nito bateu Lucas D! Grassi, ex-piloto de

Fl atualmentena Fórmula E, e ainda Hun-

ter-Reay, que vencera três Indy 500. E

então?Orabem,Enzoßonttonuncatinha

competido em provas reaís,ésó um cam-

peão de e-sports, com carreira sentado

num banco, com volante e pedais a sé-

rio, sim, mas em frente a um ecrã e dis-

putando corridas simuladas. Foi a pri-
meira vez que talaconteceu: um piloto da

ficção venceu plotos da realidade. Come-

ça-se a redefinir fronteiras.

Na verdade, isso do real tem - ou não

andassem filósofos a discuti-lo há milé-

nios - bastante que se lhe diga. Ainda

anteontem ouvi num 90 segundos de

dênda, da Antena 1, Diana Prata, inves-

tigadora do Instituto de Biofísica e Bio-

médicadaFaculdadedeCiênciasdaUni-

versidadede Lisboa, apresentar projeto

que procura concluir de que formaonos-

so cérebro interpreta choros e risos fal-

sos e verdadeiros. Admite-se no estudo
- o que me parece interessante - que a

nossa reação possa até ser mais verda-

deira a estímulos falsos, pois esses co-

locar-nos-ão num estado intensificado

de alerta, esforçoeconcentraçãoafim de

produzir uma reação.

A respeito de mentalização na prepa-

ração para tarefas, Já agora, gosto de re-

cordar história do soldado americano

torturado durante anos no Vietname, pri-
vado de tudo. Quando libertado, anima-

lesco, uma das primeiras coisas que fez

no regresso a casa foi jogar golfe, tendo

surpreendido os amigos com a aptidão

preservada, pois para manter a sanida-

de durante o cativeiro todos os dias se

imaginavaajogar,pousandoabola,ritua-
lizando gestos, visualizando tacadas.

Imaginou tanto que treinou. E alguém

ainda fica assim tão surpreendido como

feito de Enzo Bonito?

E se os jogadores
de 'e-sports' forem

ficando melhores do que
os jogadores a sério?


