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À memória de meus pais,

que sobreviveram ao sistema de castas,

e à memória de Brett,

que o enfrentou
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Pois, mesmo que eu falasse, ninguém acreditaria 
em mim. E não acreditariam em mim justamente 
porque saberiam que era verdade.

James Baldwin1

Se a maioria conhecesse a raiz desse mal, o cami-
nho para curá-lo não seria longo.

Albert Einstein2
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13

O homem na multidão

Existe uma famosa imagem em preto e branco da época do Terceiro Reich. É uma 

foto tirada em 1936 em Hamburgo, na Alemanha, com cem ou mais operários por-

tuários, todos olhando na direção do sol. Eles fazem uma saudação em uníssono, 

com o braço direito rigidamente estendido declarando lealdade ao Führer.

Olhando com atenção, podemos ver um homem no canto superior direito que 

se diferencia dos outros. Seu rosto tem uma expressão calma, mas inflexível. As 

reproduções modernas dessa foto costumam acrescentar um círculo vermelho em 

volta do homem ou uma flecha apontando para ele. Ele está cercado por concida-

dãos que caíram sob o fascínio dos nazistas. Mantém os braços cruzados no peito, 

a poucos centímetros das mãos estendidas dos demais. Só esse homem se recusa a 

fazer a saudação. É o único que se levanta contra a corrente.

Olhando em retrospecto, é a única pessoa em toda a cena que está no lado certo 

da história. Todos ao redor estão tragicamente, fatidicamente, categoricamente 

errados. Naquele momento, só ele conseguia enxergar isso.

Acredita-se que seu nome era August Landmesser. Na época, ele não tinha 

como saber o rumo facínora que aquela histeria em torno dele iria tomar. Mas já 

vira o suficiente para rejeitá-la.

Ele próprio, anos antes, havia se filiado ao Partido Nazista. Mas àquela 

altura já sabia por experiência própria que os nacional-socialistas estavam ali-

mentando os alemães com mentiras sobre os judeus, os párias da época, e que, 

mesmo naqueles anos iniciais do Reich, haviam causado instabilidade, terror e 

destruição. Ele sabia que os judeus não eram Untermenschen; sabia que eram 

cidadãos alemães, humanos como todos os demais. Ariano, amava uma judia, 

mas por causa da recente implantação das Leis de Nuremberg a relação se tornara 
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14  Casta

ilegal. Eles estavam proibidos de se casar ou de ter relações sexuais, o que, nos dois 
casos, constituía o que os nazistas chamavam de “infâmia racial”.1

Sua experiência pessoal e sua íntima ligação com a casta tomada como bode 
expiatório lhe permitiam enxergar para além das mentiras e estereótipos tão pron-
tamente abraçados por membros sugestionáveis — a maioria, infelizmente — da 
casta dominante. Embora ariano, ele tinha clareza quanto à humanidade das 
pessoas ditas inferiores e se importava com o bem-estar delas, com seus destinos 
unidos ao dele. Via o que seus conterrâneos decidiram não ver.

Num regime totalitário como o do Terceiro Reich, erguer-se contra todo um 
oceano constituía um ato de bravura. Todos nós queremos crer que faríamos o 
mesmo. Temos a certeza de que, se fôssemos cidadãos arianos sob o Terceiro 
Reich, sem dúvida enxergaríamos mais além, nos ergueríamos como ele, sería-
mos aquela pessoa que, diante da histeria da massa, resistira ao autoritarismo 
e à brutalidade.

Queremos crer que tomaríamos o caminho mais difícil de se postar contra a 
injustiça, em defesa dos párias. Mas, a menos que todos nos dispuséssemos a ven-
cer nossos medos, a suportar o desconforto e a ridicularização, a sofrer o escárnio 
de parentes, vizinhos, amigos e colegas de trabalho, a cair em desgraça entre talvez 
todos os nossos conhecidos, a enfrentar a exclusão e até a expulsão, seria nume-
ricamente impossível, humanamente impossível, que todos nós fôssemos aquele 
homem. Qual o custo de sê-lo em qualquer época? Qual o custo de sê-lo agora?
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parte i

Toxinas no gelo e o calor  
aumentando por todos os lados
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17

1. A sobrevivência dos patógenos

No terrível verão de 2016, uma onda de calor incomum atingiu a tundra 
siberiana no ponto extremo daquilo que, outrora, os antigos chamavam de 
Finisterra, Fim da Terra. Acima do Círculo Ártico e longe da colisão entre 
as placas tectônicas da política americana, o calor aumentou sob e sobre a 
superfície terrestre, o ar atingindo inconcebíveis 35°C na península russa 
de Yamal. Incêndios alastraram-se e bolsões de metano explodiram sob o 
solo normalmente congelado da região polar.

Logo os filhos dos nenets, os pastores nômades nativos, foram aco-
metidos por uma doença misteriosa, que muita gente não reconheceu e 
nunca vira antes. Um menino de doze anos teve febre alta e fortes dores 
no estômago e morreu. As autoridades russas decretaram estado de emer-
gência e começaram a transferir de avião centenas de nenets doentes para 
o hospital mais próximo, em Salekhard.

Os cientistas então identificaram o que havia atingido os povoados 
siberianos. O calor insólito penetrara no permafrost a uma profundidade 
muito maior do que a normal, atingindo uma toxina que estava enterrada 
debaixo dela desde 1941, quando o mundo estava em guerra. Era o antraz, 
um bacilo patogênico que havia matado rebanhos inteiros de renas várias 
décadas antes e, durante todo esse tempo, permanecera oculto nas carcaças 
enterradas no gelo. Uma carcaça contaminada se descongelou e aflorou à 
superfície naquele verão, e então o bacilo despertou, intacto e poderoso 
como sempre fora.1 Os esporos patogênicos se infiltraram nas pastagens, 
infectaram as renas e depois os pastores que cuidavam e conviviam com 
os animais. O antraz, tal como os patógenos humanos do ódio e do triba-
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18  Toxinas no gelo e o calor aumentando por todos os lados

lismo neste século, nunca morrera. Ele aguardou, adormecido, até aflorar 
à superfície e voltar à vida por ação de circunstâncias extremas.

No outro lado do planeta, a democracia mais antiga e mais poderosa 
do mundo convulsionava por causa de uma eleição que iria monopolizar 
a atenção do mundo ocidental e causar uma ruptura psíquica na história 
americana que provavelmente será estudada e dissecada por gerações. Na-
quele verão, no outono e nos anos seguintes, entre comentários sobre ex-
pulsar muçulmanos, mulheres desagradáveis, muros na fronteira e nações 
de merda, era comum ouvir em certos círculos exclamações incrédulas 
como “Isso não são os Estados Unidos”, “Não reconheço meu país” ou 
“Não é isso que nós somos”. Só que este era e é o nosso país, e é isso que 
éramos e somos, saibamos ou não, aceitemos ou não.

O calor aumentou no Ártico e em confrontos espalhados pelos Estados 
Unidos. Mais tarde naquele verão, na cidade de Nova York, um porto se-
guro num estado solidamente democrata, um artista branco no Brooklyn 
ajudava uma senhora branca de meia-idade a carregar suas sacolas de com-
pras até uma estação de metrô da linha de Coney Island.

Na época, era impossível não falar sobre a campanha. Tinha sido uma 
temporada política sem precedentes. Pela primeira vez na história, uma 
mulher concorria à presidência do país como candidata de um dos partidos 
principais. Muito conhecida, era uma figura nacional sensata, altamente 
qualificada segundo algumas avaliações, convencional e cautelosa, quando 
não insípida, de acordo com seus detratores, mas com mão firme em qual-
quer crise ou questão política que fosse chamada a resolver. O adversário 
era um bilionário impetuoso, um apresentador de reality show sempre 
disposto a insultar qualquer um que fosse diferente dele, um homem que 
nunca havia ocupado nenhum cargo público e que, segundo os analistas, 
não tinha a menor possibilidade de vencer as primárias de seu partido, que 
dirá a disputa presidencial.

Antes do fim da campanha, o candidato infernizou a oponente durante 
um debate visto em todo o globo. Ele se vangloriava de agarrar as mu-
lheres pelos órgãos genitais, ridicularizava os portadores de deficiências, 
incentivava a violência contra a imprensa e contra os que discordavam dele. 
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A sobrevivência dos patógenos 19

Seus seguidores escarneciam da candidata aos gritos de “Cadeia nela!” nos 
comícios lotados presididos pelo bilionário. Suas atividades e declarações 
eram consideradas tão grosseiras que alguns noticiários, antes da trans-
missão, apresentavam advertências aos pais.2

Ali estava um candidato “tão visivelmente não qualificado para o 
cargo”, afirmou o jornal inglês The Guardian, em 2016, “que sua candida-
tura parecia mais uma piada do que uma aposta séria para a Casa Branca”.3

O que estava em questão não era o que se costuma chamar de raça nos 
Estados Unidos. Os dois candidatos eram brancos, pertencentes à maio-
ria histórica dominante do país. Mas a candidata representava o partido 
mais liberal, composto de uma variedade de alianças de humanitaristas 
e marginalizados, por assim dizer. Seu oponente representava o partido 
conservador, que, em décadas recentes, passara a ser visto como guardião 
de uma velha ordem social que favorecia e exercia ampla influência entre 
o eleitorado branco.

Os candidatos estavam em polos opostos, sendo igualmente odiados 
pelos fãs do respectivo adversário. Os extremos daquela época obrigaram 
os americanos a tomar partido e assumir sua posição ou a lidar com a ques-
tão de alguma maneira. Assim, no dia em que o artista do Brooklyn ajudou 
a senhora a carregar as sacolas até o metrô, um dia que normalmente seria 
como qualquer outro, ela se virou de repente e perguntou em quem ele 
pretendia votar. O artista, sendo um progressista, disse que estava pen-
sando em votar na candidata democrata, mais experiente. A senhora com 
as sacolas de compras decerto já havia suspeitado disso e não gostou da 
resposta. Ela, como milhões de outros americanos da maioria histórica, se 
sentira atraída pelos discursos grosseiros do bilionário nativista.

Poucas semanas antes, o bilionário tinha dito que podia dar um tiro 
em alguém na Quinta Avenida e não perderia nenhum voto, pois seus 
seguidores eram muito fiéis.4 A mulher das sacolas era um deles. No prin-
cipal santuário democrata do país, ela ouvira o chamado e decodificara as 
mensagens do bilionário. Incumbiu-se então de esclarecer ao artista seu 
erro de avaliação e se pôs a explicar a importância premente de que ele 
votasse certo.
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20  Toxinas no gelo e o calor aumentando por todos os lados

“Sim, eu sei que às vezes ele se excede ao falar”, admitiu a mulher, 
aproximando-se de seu potencial convertido. “Mas ele vai restaurar nossa 
soberania.”

Foi aí, antes mesmo dos debates e da enxurrada de revelações que 
viriam, que o homem do Brooklyn se deu conta de que, apesar da im-
probabilidade e de todos os precedentes históricos, um apresentador de 
reality show com uma experiência formal mais ínfima do que, talvez, a de 
qualquer outro candidato anterior à presidência poderia se tornar o líder 
do mundo livre.

A campanha fora além de uma rivalidade política — era uma luta 
existencial pelo primado num país cuja composição demográfica vinha 
mudando a olhos vistos. Pessoas com a mesma aparência do artista do 
Brooklyn e da mulher a caminho de Coney Island, com origens que re-
montavam à Europa, faziam parte da maioria histórica dominante, a casta 
racial principal numa hierarquia velada, desde antes da criação da repú-
blica. Nos últimos anos, porém, o rádio e a televisão vinham divulgando 
notícias sobre o encolhimento da parcela branca da população. No verão 
de 2008, a agência de recenseamento dos Estados Unidos anunciou que, 
em 2042, os brancos provavelmente deixariam de constituir, pela primeira 
vez na história americana, a maioria num país que nunca conhecera outra 
configuração nem outra maneira de ser.5

Então, naquele outono, em meio ao que parecia ser uma crise finan-
ceira catastrófica, e como que para anunciar a possível derrocada da casta 
que por tanto tempo havia dominado, um afro-americano, um homem da-
quela que, historicamente, era a casta mais baixa, foi eleito presidente dos 
Estados Unidos. Com sua ascensão ao cargo, surgiram declarações prema-
turas sobre o surgimento de um mundo pós-racial, ao mesmo tempo que 
se formava um grande movimento com o único objetivo de mostrar que 
ele não havia nascido no país — uma campanha conduzida pelo mesmo 
bilionário que agora, em 2016, concorria à presidência.

Um ronco baixo vinha se adensando sob a superfície, os neurônios 
se alvoroçando com a perspectiva de um arrogante paladino da casta do-
minante, um porta-voz de suas ansiedades. Alguns ficaram mais ousados 
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A sobrevivência dos patógenos 21

por conta disso. Um comandante da polícia no sul de Nova Jersey falou 
em liquidar os afro-americanos e reclamou que a candidata democrata ia 
“ceder a todas as minorias”. Naquele mês de setembro, ele espancou um 
adolescente negro algemado, que fora detido por estar nadando numa 
piscina sem autorização. O comandante agarrou a cabeça do adolescente 
“como uma bola de basquete”, segundo testemunhas, e a bateu com força 
numa porta de metal. Aproximando-se a eleição, o comandante disse a 
seus policiais que o apresentador do reality show era “a última esperança 
para os brancos”.6

Analistas do mundo inteiro viam a importância da eleição. Observado-
res em Berlim e Johannesburgo, em Delhi e Moscou, em Beijing e Tóquio, 
ficaram acordados até altas horas da noite ou até a manhã seguinte para 
acompanhar os resultados naquela primeira terça-feira de novembro de 
2016. O resultado, uma coisa difícil de entender para muitos fora dos Esta-
dos Unidos, era decidido não pelo voto popular, mas pelo Colégio Eleitoral, 
uma invenção americana da época da escravidão por meio da qual cada 
estado tem voz para decidir o vencedor com base nos votos de que dispõe 
no colégio e no resultado da votação popular em sua jurisdição.7

Até então, houvera apenas cinco eleições na história do país em que o 
Colégio Eleitoral ou um mecanismo semelhante prevalecera sobre o voto 
popular, com duas ocorrências concentradas no século xxi. Uma delas foi 
a eleição de 2016, uma colisão de circunstâncias incomuns.8

A eleição viria colocar os Estados Unidos na rota do isolacionismo, 
do tribalismo, do cercamento e da autoproteção, do culto à riqueza e ao 
consumo em detrimento dos outros, até do próprio planeta. Depois de 
contados os votos e declarada a vitória do bilionário, para o choque do 
mundo e daqueles talvez menos imersos na história racial e política do 
país, um homem num campo de golfe na Geórgia se sentiu à vontade para 
se manifestar. Era um filho da Confederação, que entrara em guerra con-
tra os Estados Unidos pelo direito de escravizar outros seres humanos. A 
eleição foi uma vitória para ele e para a ordem social em que nascera. Ele 
disse aos que estavam em volta: “Lembro-me de uma época em que todos 
conheciam seu devido lugar. É hora de voltarmos a isso”.
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22  Toxinas no gelo e o calor aumentando por todos os lados

O sentimento de que se retornava a uma velha ordem das coisas, à 
hierarquia fechada dos antepassados, logo se espalhou pelo país numa 
onda de crimes de ódio e violência de massa que ocuparam as manchetes. 
Pouco tempo depois da cerimônia de posse do bilionário, um homem 
branco no Kansas disparou e matou um engenheiro indiano, dizendo ao 
imigrante e a seu colega também indiano, enquanto atirava neles: “Saiam 
do meu país”. No mês seguinte, um veterano branco das Forças Armadas 
pegou um ônibus em Baltimore para Nova York, com o objetivo de matar 
negros. Ele perseguiu um negro de 66 anos na Times Square e o matou 
com um golpe de espada. O agressor se tornou o primeiro supremacista 
branco condenado por terrorismo no estado de Nova York.

Num trem lotado em Portland, no Oregon, um homem branco ber-
rando ofensas raciais e antimuçulmanas atacou duas adolescentes, uma 
das quais usava um hijab. “Caiam fora”, gritava ele. “Aqui precisamos de 
americanos.” Quando três homens brancos saíram em defesa das jovens, 
o agressor os esfaqueou. “Sou um patriota”, disse à polícia, ao ser levado 
para a cadeia, “e espero que todos que esfaqueei tenham morrido.” Tra-
gicamente, dois dos homens não sobreviveram aos ferimentos. Então, 
naquele verão de 2017, um supremacista branco se lançou de carro sobre 
manifestantes num comício contra o ódio em Charlottesville, na Virgínia, 
matando uma jovem branca, Heather Heyer, num conflito sobre os monu-
mentos à Confederação que atraiu a atenção do mundo todo.

O ano de 2017 se tornou o mais fatal em tiroteios em massa na história 
americana moderna. O maior massacre do gênero no país ocorreu em Las 
Vegas, sendo seguido por uma série de tiroteios em escolas públicas, esta-
cionamentos, ruas e supermercados de toda a nação. No outono de 2018, 
onze judeus foram mortos numa sinagoga em Pittsburgh, no pior ataque 
antissemita perpetrado em solo americano. Na periferia de Louisville, no 
Kentucky, um homem tentou um ataque parecido a uma igreja negra, 
forçando as portas trancadas para entrar e atirar nos paroquianos durante 
seus estudos bíblicos. Não conseguindo arrombar as portas, ele foi até um 
supermercado próximo e matou os primeiros negros que viu — uma mu-
lher no estacionamento e um homem comprando cartolina com o neto. 
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Um passante armado por acaso viu o atirador no estacionamento. “Não 
atire em mim e eu não atiro em você”, o atirador teria dito ao homem, 
segundo os noticiários. “Brancos não matam brancos.”

Nos meses seguintes, enquanto o novo presidente abandonava tratados 
internacionais e se empenhava em granjear o apoio de autocratas, muitos 
observadores passaram a recear o fim do regime democrático e a temer 
pela república. Por iniciativa própria, o novo líder retirou a democracia 
mais antiga do mundo do Acordo de Paris de 2016, no qual nações de todo 
o mundo haviam se unido para combater a mudança climática, para a 
angústia de muitos na corrida já em desvantagem para proteger o planeta.

Logo um grupo de importantes psiquiatras, cuja profissão só lhes per-
mite falar sobre seus diagnósticos caso a pessoa seja uma ameaça para 
si ou para outras, tomou a iniciativa extraordinária de alertar o público 
americano para o fato de que o líder recém-empossado do mundo livre 
era um narcisista maligno, um perigo para o povo. No segundo ano do 
governo, crianças latinas foram encarceradas na fronteira com o México, 
separadas dos pais que procuravam asilo. Medidas de proteção do ar, da 
água e das espécies ameaçadas, há décadas em vigor, foram sumariamente 
revogadas. Vários consultores de campanha foram presos ao se ampliarem 
investigações de corrupção, e um presidente em exercício estava sendo 
descrito como agente de uma potência estrangeira.

O partido de oposição fora derrotado nos três poderes e estava preocu-
pado com o que fazer. Ele conseguiu recuperar a Câmara em 2018, o que lhe 
deu apenas um sexto do governo — isto é, metade do Poder Legislativo —,  
e a princípio hesitou em dar início ao processo de impeachment dentro 
de sua esfera de competência. Muitos temiam que isso pudesse aumentar 
a fúria das bases do bilionário e gerar uma forte reação, em parte porque, 
embora representassem uma minoria do eleitorado, elas eram maciçamente 
formadas por pessoas da casta dominante. A obstinação cega dos seguidores 
do presidente e a angústia da oposição pareciam comprometer o sistema de 
freios e contrapesos tido como basilar, indicando que, por algum tempo, os 
Estados Unidos não eram, nas palavras de um dirigente do Partido Demo-
crata na Carolina do Sul, uma “democracia plenamente funcional”.9
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No começo do terceiro ano, o presidente foi condenado em um pro-
cesso de impeachment por seus adversários na Câmara e absolvido por 
seus seguidores no Senado, em votações que seguiam as linhas partidárias 
e refletiam as fraturas no país como um todo. Esse processo de impeach-
ment foi apenas o terceiro na história americana.10 A essa altura, tinham 
se passado mais de trezentos dias sem nenhum informe da Casa Branca 
à imprensa, um ritual de prestação de contas de Washington que cessara 
tão discretamente que poucos pareceram perceber mais essa ruptura da 
normalidade.11

Então a pior pandemia em mais de cem anos paralisou o mundo. O 
presidente descartou o problema como um vírus chinês que desapareceria 
num passe de mágica, desqualificou o alarde crescente dizendo que tudo 
aquilo não passava de uma farsa e destratou os que discordavam dele ou 
tentavam preveni-lo. Poucas semanas depois, os Estados Unidos teriam o 
maior surto do planeta, governadores solicitando kits de exames e respira-
dores, enfermeiras se enrolando em sacos de lixo para se proteger do con-
tágio enquanto atendiam os doentes. O país estava perdendo a capacidade 
de se chocar; o inexplicável se tornara parte do cotidiano.12

O que acontecera com os Estados Unidos? Como explicar que dezenas 
de milhões de eleitores tivessem resolvido deixar de lado todos os costumes 
e colocar o país — e, portanto, o mundo — nas mãos de uma celebridade 
inexperiente, um homem que nunca servira na guerra nem em qualquer 
cargo público, ao contrário de todos os anteriores, e cuja retórica parecia 
um ímã para os extremistas?13 Será que os mineiros e operários da indús-
tria automobilística estavam descontentes com a estagnação econômi0 
ca? Será que os moradores do interior estavam se vingando das elites cos-
teiras? Será que uma parcela do eleitorado simplesmente desejava uma 
mudança? Será que a mulher na disputa, a primeira a chegar tão perto do 
cargo mais alto da nação, tinha mesmo feito uma campanha que fora uma 
“confusão total”, como afirmaram dois veteranos jornalistas políticos?14 
Será que os eleitores urbanos (significando negros) não tinham compare-
cido às urnas, ao contrário dos eleitores evangélicos (significando brancos)? 
Como era possível que tanta gente, tantos trabalhadores comuns, depen-
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dentes de assistência médica e educação pública para os filhos, de proteção 
à água que bebiam e de seus salários, tivesse votado “contra seus próprios 
interesses”, como afirmaram muitos progressistas no nevoeiro daquela 
guinada na história política? Todas essas teorias ganharam popularidade 
após a divulgação dos resultados, algumas com boas doses de verdade.

A terra mudara da noite para o dia, ou pelo menos assim parecia. Há 
tempos definimos os terremotos como resultado da colisão entre placas 
tectônicas que se empurram uma sob a outra, e acreditamos que é fácil 
identificar essa luta interna sob a superfície. Nos terremotos clássicos, po-
demos sentir o solo tremendo e rachando debaixo de nossos pés, podemos 
ver a devastação da paisagem ou os tsunamis que os seguem.

O que os cientistas descobriram apenas recentemente é que os ter-
remotos mais conhecidos, aqueles que, enquanto ocorrem, são fáceis de 
medir e geram destruição instantânea, muitas vezes são precedidos por 
perturbações mais longas, lentas, catastróficas, que ocorrem mais de 35 qui-
lômetros abaixo da crosta terrestre, profundas demais para serem sentidas 
e silenciosas demais para serem medidas. Elas são tão poderosas quanto os 
terremotos que podemos ver e sentir, mas passam muito tempo sem ser 
detectadas porque se desenvolvem em silêncio, despercebidas, até que um 
grande abalo se anuncia na superfície. Só nos últimos tempos os geofísicos 
passaram a dispor de tecnologia com sensibilidade suficiente para detectar 
os movimentos ocultos mais profundos no centro da Terra. Eles são cha-
mados de terremotos silenciosos. E apenas recentemente as circunstâncias 
nos obrigaram, nessa era atual de ruptura humana, a buscar os movimen-
tos ocultos do coração humano, a descobrir as origens de nosso mal-estar.

Na época da eleição americana naquele ano fatídico, os siberianos 
tentavam se recuperar do calor que os atingira meses antes. Dezenas de 
pastores nativos foram transferidos para outros locais, alguns precisaram 
ficar em quarentena e tiveram suas tendas desinfetadas. As autoridades 
procederam à vacinação em massa dos pastores e das renas remanescentes. 
Eles haviam passado anos sem ser vacinados, pois o último surto ocorrera 
várias décadas antes, e considerava-se que o problema ficara no passado. 
“Um erro evidente”, disse um biólogo russo a um site de notícias.15 As forças 
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armadas precisaram estudar a melhor forma de se desfazer das 2 mil renas 
mortas, a fim de impedir que os esporos voltassem a se espalhar.16 Para se 
livrar dos patógenos, não bastava apenas enterrar as carcaças. Era preciso 
incinerá-las em campos de combustão a uma temperatura de até 500°C e 
encharcar as cinzas e a terra ao redor com água sanitária para matar os 
esporos e proteger as pessoas em trânsito.17

Acima de tudo, e de maneira mais preocupante para a humanidade em 
geral, havia a grave mensagem de 2016 e da segunda década em curso de 
um novo milênio: a de que o aumento do calor nos oceanos da Terra e no 
coração humano poderia reviver ameaças há longo tempo sepultadas, e a 
de que alguns patógenos jamais poderiam ser extintos, apenas contidos — 
ou, talvez, na melhor das hipóteses, controlados com vacinas em constante 
aperfeiçoamento contra suas esperadas mutações.

O que a humanidade aprendeu, espera-se, foi que um vírus antigo e 
resistente exige, talvez acima de tudo, que se tenha consciência de seu 
perigo sempre presente, que se tomem medidas preventivas contra a expo-
sição a ele, que se dê atenção ao poder de sua longevidade, sua capacidade 
de sofrer mutação, sobreviver e hibernar até ser despertado novamente. 
Esses agentes contagiosos não parecem poder ser destruídos, pelo menos 
não ainda, apenas administrados e previstos, como ocorre com qualquer 
vírus, e a previdência e a vigilância, a prudência de nunca descartar sua 
possibilidade, nunca subestimar sua persistência, talvez sejam, por ora, o 
antídoto mais eficiente.
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Os órgãos vitais da história

Quando vamos ao consultório, o médico não nos passa um tratamento sem levar 
em conta o nosso histórico — e não só o nosso, mas também o de nossos pais e 
avós. Ele só nos atenderá depois de preenchermos várias folhas numa prancheta 
que recebemos ao chegar. Não arriscará nenhum diagnóstico enquanto não souber 
o histórico pregresso de algumas gerações.

Enquanto preenchemos os papéis sobre nosso passado clínico e nossas quei-
xas atuais, informando as doenças a que nosso corpo foi exposto e aquelas a que 
sobreviveu, de nada nos vale esconder que tivemos tal ou tal enfermidade, negar 
a plena verdade do que nos trouxe até esse momento. Raramente se resolve algum 
problema ignorando-o.

Examinar a história de um país é como descobrir que o alcoolismo ou a de-
pressão são comuns na família, que o suicídio ocorre com mais frequência do que 
o habitual ou, com os avanços da genética, que uma pessoa herdou marcadores de 
mutação no gene BRCA para câncer de mama. Diante dessas descobertas, não nos 
encolhemos num canto, com vergonha ou sentimentos de culpa. Se somos sensatos, 
não impedimos que elas sejam mencionadas. Na verdade, fazemos o contrário. Nos 
instruímos. Conversamos com pessoas que passaram pela mesma situação, com 
especialistas que pesquisaram o assunto. Nos informamos sobre as consequências e 
as dificuldades, as opções e os tratamentos. Podemos rezar e meditar. Então toma-
mos precauções para proteger a nós mesmos e às gerações futuras, e trabalhamos 
para que essas coisas, sejam o que forem, não voltem a acontecer.

41030069_Casta_Final_p1_a_p172.indd   2741030069_Casta_Final_p1_a_p172.indd   27 25/03/2021   06:1125/03/2021   06:11




