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Introdução

Não sabemos a data exata em que o novo coronavírus desem‑
barcou no Brasil. O primeiro caso foi noticiado no dia 25 de feve‑
reiro de 2020 e a primeira morte, no dia 17 de março. Ele chegou 
três meses depois de surgir na China, onde o primeiro registro de 
covid‑19 é de 1o de dezembro de 2019. 

Com sua chegada surgiu uma nova medida de tempo, um 
novo calendário. Em vez de três números, dia/ mês/ ano, o tempo 
passou a ser medido por dois números: casos/ mortes. Nessa ma‑
neira de medir, o tempo acelera seguindo as regras das progres‑
sões geométricas. Por esse motivo, junto ao título de cada crônica 
incluída aqui, indiquei a data de publicação e o número de casos 
e mortes no Brasil nesse dia.

Essa forma de medir o tempo vigorou em todos os países até 
que o número de novos casos e mortes atingisse o pico. Então o 
calendário gregoriano foi retomado e a vida da população come‑
çou a se reorganizar. Isso não aconteceu no Brasil. Enquanto a 
grande maioria dos países reduziu o distanciamento social após 
controlar o vírus, o Brasil não esperou esse estágio para iniciar a 
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reabertura. Foi nesse dia que decretei o término da primeira ba‑
talha dos brasileiros com o sars‑cov‑2. Vitória do vírus. Agora 
iniciamos a segunda batalha, em que poderemos observar o estra‑
go que o coronavírus vai fazer tendo se libertado de parte das 
amarras que dificultavam sua difusão.

Todas as crônicas reunidas aqui foram publicadas no jornal 
O Estado de S. Paulo entre 0/ 0 e 498   440/ 28   834,* que no calen‑
dário gregoriano correspondem ao tempo decorrido entre os dias 
8 de fevereiro de 2020 e 30 de maio de 2020. São 113 dias, melhor, 
2712 horas. As 27 crônicas são relatos, comentários, previsões, 
manifestações de desespero, raiva e esperança, escritas na pressão, 
cem horas em cada crônica. No jornal elas foram reduzidas e edi‑
tadas. Aqui optei por publicá‑las em sua extensão original, geral‑
mente mais longa, com novo trabalho de edição de texto. 

Interpretações que depois se revelaram incorretas não foram 
alteradas. O ódio presente em algumas crônicas e o desespero com 
a carnificina estão aí para serem lidos. Previsões superestimadas 
ou subestimadas tampouco foram corrigidas. Este não é um livro 
de história, mas de impressões e sentimentos vividos durante o 
período de chegada do sars‑cov‑2 ao Brasil.

O que não aparece nas crônicas é minha relação de íntima 
admiração pelos vírus. Meu primeiro contato com essas criaturas 
foi através de uma antiga cópia do livro Microbe Hunters, escrito 
por Paul de Kruif em 1926, que encontrei na estante de meu pai 
na adolescência. Cursando biologia fiquei fascinado com a sim‑
plicidade dos vírus e como conseguem se aproveitar da maquina‑
ria celular para se reproduzir. 

Meu doutoramento em Nova York coincidiu com o apareci‑

* Todos os números de casos confirmados de covid‑19 e de mortes em decor‑
rência da doença informados ao longo do livro provêm dos dados oficiais do 
Ministério da Saúde do Brasil.
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mento da aids no Village. Lembro com perfeição uma reunião 
clínica em que foram discutidos os primeiros casos dessa nova 
doença, muito antes da descoberta do hiv, o vírus que a causa. Na 
época uma pesquisadora usava nosso laboratório para isolar an‑
ticorpos do sangue dos primeiros pacientes, pois acreditava que a 
doença era causada por uma reação imune do corpo à presença 
de espermatozoides no reto de homossexuais altamente promís‑
cuos. Quando, meses mais tarde, o vírus foi descoberto, comemo‑
ramos o fato de nenhum de nós ter se contaminado enquanto 
limpávamos sem o menor cuidado o sangue dos pacientes espar‑
ramado sobre os equipamentos. Foram anos até o aparecimento 
do coquetel de drogas que controla, mas não cura, a aids. Até 
hoje leio sobre a vacina que ainda não chegou.

Na Inglaterra, e depois na usp, utilizei vírus que atacam bac‑
térias para clonar e sequenciar genes. Esses vírus provocam estra‑
gos impressionantes nas populações de bactéria. E assim minha 
vida acadêmica, que nunca foi dedicada a estudar vírus, sempre 
teve uma relação íntima com esses seres microscópicos.

Na última década passei a me interessar pelo papel dos vírus 
na história da humanidade: escrevi sobre a epidemia de h1n1, 
sobre sars, mers e zika. Alguns livros me marcaram e merecem 
ser lidos, como Plagues and People (1970), de William H. McNeill, 
The Great Influenza (2004), de John M. Barry, e, durante esta 
pandemia, tenho adormecido nas páginas de The Rules of Conta-
gion: Why Things Spread and Why They Stop (2020), do epide‑
miologista Adam Kucharski.

Essa relação com os vírus me convenceu de que eles são os 
únicos seres vivos que podem levar a humanidade a abandonar 
sua arrogância destrutiva, exercida sem pudor sobre o resto dos 
habitantes deste planeta. Se no passado os homens eram contidos 
pelo medo dos leões que os devoravam nas estepes, mais tarde 
substituídos pelos fenômenos naturais, e por deuses vingativos, 
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hoje a humanidade acredita ser dona e imperatriz do planeta: 
queima e mata sem culpa ou medo do futuro. Passei a acreditar 
que nada pode conter nossa expansão destrutiva e nos colocar no 
devido lugar a não ser um vírus. O que o h1n1 e o hiv não con‑
seguiram, o sars‑cov‑2 está conseguindo. Ele está nos mostran‑
do que somos frágeis e pequenos, capazes de entrar em pânico ao 
ver nosso mundinho egoísta e injusto destruído no espaço de al‑
guns meses por um ser vivo simples e eficiente cujo único desejo 
é reproduzir.

A primeira crônica desta coletânea foi escrita quando perce‑
bi que talvez tivesse surgido na China o grande punidor da huma‑
nidade; descrevi suas características como se elas fossem produto 
do desejo de um ser superior, com doses de uma crítica nada sutil 
aos criacionistas que haviam chegado ao poder no Brasil (0/ 0). 
Logo descobri que a ameaça era real e imediata e que se espalharia 
pelo mundo (2/ 0). Tentei avisar que o Brasil estava brincando 
com fogo ao não se preparar para sua chegada (52/ 0). E então o 
vírus caiu sobre nós. 

Piracaia, 772   416/ 39   680, 11 de junho de 2020
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O design inteligente do coronavírus
8 de fevereiro de 2020 
O Brasil tinha 0 casos confirmados de covid‑19.

A mente responsável pelo design inteligente que algumas 
pessoas acreditam determinar a evolução dos seres vivos tem uma 
visão pouco simpática dos humanos. São valentões, brutos e vio‑
lentos que atormentam e abusam das outras formas de vida. Ex‑
tinguem espécies, destroem o meio ambiente e ocuparam o pla‑
neta escravizando plantas e animais. Naquele dia ela decidiu que 
algo precisava ser feito, o setor de reclamações estava soterrado 
de queixas. Mas teve uma dúvida: seria melhor mudar o rumo da 
evolução dos seres humanos ou direcionar a evolução de um ou‑
tro ser vivo no sentido de domar o valentão? Ficou com a segun‑
da opção.

Os coronavírus, os escolhidos para a missão, tinham um pla‑
no. Alojados no interior de morcegos, conheciam o ponto fraco 
dos humanos: três buracos que levam a uma cavidade úmida, re‑
coberta por uma camada de células relativamente desprotegidas. 
Por esses orifícios entra e sai uma quantidade razoável de ar car‑
regado de gotículas de água. São gotículas que os coronavírus 
usam para migrar de um morcego para outro faz milhões de anos. 
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