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O dilema das ruas
1R ~OWLPR GLD  GH PDLR XP ViEDGR FHQWHQDV GH PLlhares de pessoas ocuparam ruas e praças em atos contra o
DWXDOSUHVLGHQWHGR%UDVLO-DLU%ROVRQDUR(QWUHDVSDXWDVPDLV

Impactos da pandemia no SUS

89

GHVWDFDGDVGR0HVWDYDRSURWHVWRFRQWUDDVSROtWLFDVQDFLRnais de enfrentamento da pandemia (ou a falta delas), cobrando
PDLVYDFLQDomRRDXPHQWRGRYDORUGRDX[tOLRHPHUJHQFLDOHD
responsabilização ou o impedimento do presidente. O movimento se estendeu por 200 cidades brasileiras, de todas as unidades
federativas, e outra dúzia mundo afora. Cada capital reuniu dezenas de milhares de pessoas, chegando a 80 mil em São Paulo,
FRPSRXFRRXQHQKXPFRQIURQWRjH[FHomRGR5HFLIHRQGHD
3ROtFLD0LOLWDUGH3HUQDPEXFRVHODQoRXFULPLQRVDPHQWHVREUH
os manifestantes. Em um balanço dos organizadores, fala-se em
450 mil pessoas no total, número macabramente próximo do
VDOGRGHYtWLPDVGDFRYLGQR%UDVLOQDTXHOHPRPHQWR
“Se o povo vai às ruas protestar em plena pandemia...”,
como se lia nos cartazes empunhados, “...é porque o governo é
PDLVSHULJRVRTXHRSUySULRYtUXVµ6LPDMXVWLÀFDWLYDpLPSHcável, mas, claramente, há um dilema aqui. Estávamos, como
ainda estamos, no olho do furacão da crise sanitária. Mesmo
tomando as melhores precauções, como se tomou (o uso e a distribuição de máscaras e álcool em gel, e os esforços de se manter
algum distanciamento), juntar tanta gente, em tantos lugares do
SDtVpXPUHIRUoRjOLQKDGHWUDQVPLVVmRGR6DUV&R9
O dilema se impõe, sem deixar de ser dilema, pois os esforços do governo federal e de seus aliados, protagonizados pelo
próprio presidente, sempre visaram facilitar a disseminação do
YtUXVVHMDDEHUWDPHQWHQDGHIHVDGDLPXQLGDGHGHUHEDQKRRX
PDWL]DGRVSRUDUJXPHQWRVHFRQ{PLFRV ´DIRPHPDWDPDLVTXHR
YtUXVµ SVLFROyJLFRV DIHEUHGDFDEDQD RXIUDQFDPHQWHGHOLUDQtes, como atribuir a origem da pandemia a uma manobra geopoOtWLFDGHEDVWLGRUHV$HVWUDWpJLDGRJRYHUQRIRLGRFXPHQWDGDHP
um recente relatório do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito
Sanitários, da USP (CEPEDISA, 2021), entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito, no Senado Federal, sobre a pandemia.
É inevitável pesar o 29M no contexto das manifestações
SURPRYLGDV H HVWLPXODGDV SRU %ROVRQDUR TXH UHVSLUDP
QHJDFLRQLVPRFLHQWtÀFRQRGLVFXUVRHQDSUySULDGLQkPLFDGRVDWRV
minimização da doença, ataques ao isolamento, ao uso de máscara

90

e às vacinas, e, por outro lado (com efeitos idênticos no mau
FRPSRUWDPHQWR FROHWLYR  HVWtPXOR DR XVR GH GURJDV PLODJURVDV
Como disputar as ruas com o negacionismo, se as ruas são seu
SDOFR SUHIHUHQFLDO" *RVWDUtDPRV GH HVWHQGHU HVWD SHUJXQWD SDUD
XPD DUHQD VLPLODU TXH p R GHEDWH SROtWLFR HP FLrQFLD RX VH VH
TXLVHU R GHEDWH FLHQWtÀFR QD SROtWLFD  FRPR TXHVWLRQDU R DID]HU
FLHQWtÀFRFRPRSHQVDUDVFRQVHTXrQFLDV S~EOLFDV GRTXHID]HP
e dizem os cientistas, em um momento em que a autonomia das
ciências tem sido o alvo preferencial do governo?
O fato é que, a despeito da gritaria bolsonarista contra a
FLrQFLDQmRHQWHQGHPRVFRPUDUtVVLPDVH[FHo}HVRPHFDQLVPRGHGRHQoDVLQIHFFLRVDVDJXGDVHFU{QLFDV(PVXPDDLQGD
QmR HQWHQGHPRV D FRYLG 2 FRQWiJLR FRP R 6DUV&R9 p
QHFHVViULR PDV QmR VXÀFLHQWH SDUD UHVXOWDU QD GRHQoD JUDve, que surge preferencialmente, mas não apenas, em idosos
e pessoas debilitadas por comorbidades. As crianças parecem
particularmente resistentes aos sintomas respiratórios graves,
embora sejam, em pequena porcentagem, afetadas por outro
WLSR GH SDWRORJLD LQÁDPDWyULD 1mR HQWHQGHPRV DLQGD D TXH
LVVR VH GHYH 3RGHPRV UHSHWLU WUDQVSRVWR SDUD R YtUXV R TXH
GLVVHRSDWRORJLVWDDOHPmR&DUO:HLJHUWHPPHDGRVGRVpFXOR
;,;DVEDFWpULDVSRGHPVHUDFDXVDPDVQmRDH[SOLFDomRGDV
doenças infecciosas.
Como corolário dessa lacuna em nosso conhecimento,
é preciso reconhecer que tampouco entendemos plenamente
como as vacinas funcionam. O que é bem diferente de, como
ID]HPRVDUDXWRVGDGHVLQIRUPDomRFRORFDUHPTXHVWmRDHÀcácia geral das vacinas que temos hoje, à nossa disposição, na
corrida para a diminuição de casos graves da covid-19. Ao lado
do entendimento precário da relação de nossos corpos com o
YtUXVQmRpVHQVDWRSHQVDUPRVDYDFLQDomRHMXQWRFRPHOD
a metáfora da imunização – a blindagem individual de nossos
corpos contra um invasor externo – como a solução para as
causas ou para os efeitos da pandemia. O buraco em que nos
metemos é sistêmico, tem escala global, e não se trata, nem de
ORQJHGHXPDJXHUUDFRQWUDRYtUXV
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Onde foi parar o organismo?
Ainda não entendemos as doenças infecciosas, porque não
HQWHQGHPRVDLQGDDQDWXUH]DGRVVHUHVYLYRV1DLPXQRORJLDR
organismo é apenas o lugar ou a dimensão em que se dão as
respostas imunes à invasão de materiais estranhos. Durante 40
DQRV XP GH QyV 1HOVRQ 9D]  WHYH R SULYLOpJLR GH FRPSDUWLOKDU
LGHLDV VREUH HVVHV SUREOHPDV FRP R ELyORJR FKLOHQR +XPEHUWR
Maturana, recentemente falecido. Em uma troca de e-mails, em
maio de 2018, conversando sobre o mecanismo de doenças infecFLRVDV0DWXUDQDGLVVH´/HPEUHVHGHTXHQmRVmRQHPRVDQWtgenos, nem os próprios anticorpos, que levam à recuperação da
VD~GHPDVDUHFXSHUDomRGDFRQWtQXDUHDOL]DomRGDKDUPRQLDGD
DXWRSRLHVHPROHFXODUµ0DWXUDQDH9D]WHQWDYDPHVFUHYHUMXQWRV
um texto que aplicasse à imunologia as ideias sobre a biologia do
FRQKHFHU H D OLQJXDJHP 0$785$1$   &RP D GHOLFDGH]D
TXHOKHHUDFDUDFWHUtVWLFD0DWXUDQDHVSHUDYDTXH9D]HQWHQGHVVHHPVHXVSUySULRVWHUPRVRTXHLVVRVLJQLÀFD0DVFRPRIDODU
aos colegas imunologistas sobre “harmonia da autopoiese molecular” se, com raras exceções, eles estão todos empenhados em
HQWHQGHUDUHJXODomRGHUHVSRVWDVLPXQHVHVSHFtÀFDV"
O sistema imunológico de que falam os especialistas sequer é um sistema, no sentido mais aceito deste termo. Sistemas
são entidades compostas que mudam sem se transformar em
outra coisa, sem mudar de identidade de classe. O sistema imuQROyJLFR RÀFLDO p XP DJORPHUDGR GH OLQIyFLWRV H SURGXWRV PROHFXODUHV GH OLQIyFLWRV FRPR DQWLFRUSRV H FLWRFLQDV 1mR p XP
sistema, porque sistemas derivam sua identidade das conexões
entre seus componentes. Assim descrito, como um conjunto deVDUWLFXODGRGHFORQHVOLQIRFLWiULRVRVLVWHPDLPXQROyJLFRRÀFLDO
como que habita o organismo, e o defende, mas não pertence a
HOHSRUTXHQmRRFRQWDFWDÀVLRORJLFDPHQWH
Os contatos mais frequentes e mais abundantes com maWHULDLVLPXQRJrQLFRVVHGmRFRPSURWHtQDVGRVDOLPHQWRVHSURdutos de uma imensa microbiota nativa. Em animais sadios,
esses contatos não resultam em respostas imunes progressivas,
como as que se observam nas doses “de reforço” das vacinas. O
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corpo não desenvolve uma “memória imunológica” de sua comida e dos micróbios que traz sobre a pele e as mucosas, e com os
TXDLVFRQYLYHHPKDUPRQLD0DVRFRUSRQmRLJQRUDHVVHVDQWtJHQRVDWLYDOLQIyFLWRVHSURGX]DQWLFRUSRVTXHUHDJHPFRPHOHV
mas não o faz de maneira progressiva. Estabelece patamares de
reatividade que são robustamente mantidos durante todo o viver
sadio, embora o corpo troque continuamente de linfócitos por
outros que lhes são equivalentes.
Esta estabilidade robusta da atividade imunológica natural se manifesta em padrões de reatividade que podem ser visualizados e estudados tanto em imunoglobulinas “naturais”,
ou seja, que são produzidas espontaneamente pelo corpo, como
HPUHSHUWyULRVGHOLQIyFLWRV76HPFRQKHFHUDQDWXUH]DGHVWHV
SDGU}HVFRPRHOHVVHIRUPDPHRTXHVLJQLÀFDPQmRVDEHUHmos sequer quais perguntas devemos fazer. Esses padrões se
alteram de maneiras não aleatórias durante doenças infecciosas
graves, doenças alérgicas e autoimunes. A maneira de estudar
esses padrões é expor as imunoglobulinas naturais ou os linIyFLWRV 7 D PLVWXUDV GH PXLWRV DQWtJHQRV DTXL WUDWDGRV PHUDPHQWHFRPR´OLJDQWHVµRXVHMDGHXPDIRUPDLQHVSHFtÀFDTXH
QmREXVFDLGHQWLÀFDU´DQWLFRUSRVHVSHFtÀFRVµHVLPDQDOLVDUR
conjunto complexo de atividades que resulta nos padrões observados. A conservação e as alterações destes padrões são aquilo
que Maturana apontava ao se referir à harmonia da autopoiese
PROHFXODU4XDQGRSURSULDPHQWHGHÀQLGRRVLVWHPDLPXQROyJLco será visto como um subsistema de organismos vertebrados,
composto por linfócitos e produtos de linfócitos que se voltam
sobre si mesmos, isto é, que exibem uma organização invariante
DGHVSHLWRGHFRQWtQXDVPXGDQoDVHVWUXWXUDLV
Organização e estrutura são dois termos propostos por
0DWXUDQDH9DUHOD  SDUDVHUHIHULUjHVWDELOLGDGHHjPXGDQoD FDUDFWHUtVWLFD GH VLVWHPDV GLQkPLFRV HQWUH RV TXDLV VH
GHVWDFDPRVVHUHVYLYRV'HYHPRVD-RUJH0SRGR]LVXPSHQVDPHQWR QRWiYHOXVDGR FRPR HStJUDIH HP XP SHTXHQR OLYURTXH
HOHHVFUHYHXFRP1HOVRQ9D]HRXWURVDXWRUHV 9$=et al 
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+i SODVWLFLGDGH QRV PRGRV GH GHVHQYROYHU 2V
caminhos do desenvolvimento têm plasticidade
em todos os momentos, e isso é o que permite
essa maravilhosa diversidade de linhagens de
seres vivos. Mas o problema não é o que é plástico, e sim o que se conserva. Se a mudança é
uma condição constitutiva do viver, então, como
se conserva aquilo que se conserva? 9$=et al.)

5HVSRVWDVLPXQHVHVSHFtÀFDVPHGHPDTXLORTXHRLPXnologista deseja medir, na suposição de que a reatividade imuQROyJLFDVHMDHVSHFtÀFD 9$= 1HVVHPRGRGHYHUDVYDFLQDV VHULDP FRPDQGRV ELRTXtPLFRV D TXH R FRUSR REHGHFH
IRUPDQGR DQWLFRUSRV H DWLYDQGR OLQIyFLWRV HVSHFtÀFRV 2 FRUpo, no entanto, não obedece! O corpo faz a si mesmo, mantém
VXDDXWRSRLHVHPROHFXODU+iVLWXDo}HVH[FHSFLRQDLVQDVTXDLV
VH IRUPDP DQWLFRUSRV HVSHFtÀFRV VXÀFLHQWHV SDUD LPSHGLU D
FKHJDGD GH GHWHUPLQDGDV WR[LQDV RX YtUXV D UHFHSWRUHV FHOXlares. Felizmente, isso ocorreu na covid-19, e a infecção pelo
6DUV&R9RXRGHVHQYROYLPHQWRGHTXDGURVJUDYHVSXGHUDP
ser evitados pela vacinação. Em múltiplas outras situações,
tentativas similares falharam. Um exemplo notável é a busca
SRUXPDYDFLQDDQWL+,9SDUDDSUHYHQomRGDDLGV
Os invasores de corpos
Muito antes do surgimento da atual crise pandêmica, tanto nas universidades e institutos de pesquisa como na indústria
IDUPDFrXWLFDKDYLDPXLWDSHVTXLVDHPFXUVRVREUHYtUXVHVREUHYDFLQDV2DFODPDGRVXFHVVRGDVYDFLQDVGHP51$FRPR
D 3À]HU%LR17HFK D 0RGHUQD H D FKLQHVD :DOYD[ DLQGD HP
promissora terceira fase de testes), deveu-se a pesquisas básiFDVVREUHLPXQL]Do}HVFRP51$H'1$UHDOL]DGDVKiGpFDGDV
Apesar disso, apenas uma pequena parte do mecanismo de funcionamento das vacinas, bem-sucedidas ou não, é conhecida.
A imensa maioria das tentativas de se criar novas vacinas está
destinada ao fracasso, e ainda se trabalha por tentativa e erro,
exatamente como Pasteur fazia há um século e meio. Sem dúvida, ciência e tecnologia estão entrelaçadas neste propósito, mas

94

DYDFLQDomRpXPDYLWyULDPXLWRPDLVWHFQROyJLFDGRTXHFLHQWtÀFD$YDFLQDFRQWUDDYDUtRODDSULPHLUDDVHULQYHQWDGDIRLR
PDLRUEHQHItFLRMiFULDGRSHODPHGLFLQD&DOFXODVHTXHDYDUtROD
WHQKD PDWDGR GHVÀJXUDGR H FHJDGR PDLV GH  PLOK}HV GH
SHVVRDVDQWHVTXHDYDFLQDVHWRUQDVVHGLVSRQtYHO0DVTXDQGR
DYDFLQDFRPHoRXDVHUXWLOL]DGDHPODUJDHVFDODQDGDVDEtDPRV
GDH[LVWrQFLDGHPLFUyELRVHYtUXVHPXLWRPHQRVGHDQWLFRUSRV
Entender o que acontece parece secundário, desde que a
YDFLQDomRIXQFLRQH$EXVFDGHH[SOLFDo}HVSHODSUiWLFDFLHQWtÀFDpPDLVGLItFLOSRUTXHQmRWUD]UHVXOWDGRVLPHGLDWRV(PYH]GH
JHUDUGLQKHLURDSHVTXLVDFLHQWtÀFDUHTXHULQYHVWLPHQWRVHVHXV
UHVXOWDGRVVmRLQFHUWRV2VÀQDQFLDGRUHVGDFLrQFLDVHMDPHOHV
RÀFLDLVRXSULYDGRVVmRJHUDOPHQWHPDOLQIRUPDGRVVREUHRTXH
VHSDVVDHDIDFHPDLVYLVtYHOGRVSUREOHPDVpPDLVWHFQROyJLFDTXHFLHQWtÀFD$VVLPDSHVDUGHFRQVLGHUDUPRVDLPXQRORJLD
como a ciência por excelência por trás das pesquisas, o debate
TXHLQXQGRXDPtGLDHDVUHGHVVRFLDLVGHVGHRDQ~QFLRGDSDQdemia, é mais propriamente uma vacinologia, que imunologia.
A pandemia tem sido encarada como uma emergência bioSROtWLFDHPVLPHVPDTXHGHYHVHUHQIUHQWDGDFRPHVWUDWpJLDPLOLWDUXPDJXHUUDFRQWUDXPDJHQWHLQYDVRUHPTXHRQRYRFRURQDYtUXVpRLQLPLJRHDVYDFLQDVDVQRVVDVDUPDV1mRpVHQVDWR
YHURVYtUXVFRPRLQYDVRUHVDFLGHQWDLVGHQRVVRVFRUSRV$VSDUWtFXODVELROyJLFDVPDLVFRPXQVQDQDWXUH]DVmRYtUXV$iJXDOLPSDGRVRFHDQRVHVWiUHSOHWDGHYtUXVFRPRRVEDFWHULyIDJRVTXH
LQIHFWDPEDFWpULDVPDULQKDV+iPLOKDUHVGHYtUXVDVVRFLDGRVD
todo e qualquer ser vivo, inclusive, claro, os humanos. Em certos
animais, como os morcegos, de que existem mais de mil linhaJHQV DV FRQGLo}HV DQWLLQÁDPDWyULDV TXH FRPSHQVDP H[WHQVDV
OHV}HV FHOXODUHV FULDGDV GXUDQWH R YRR VmR SURStFLDV D DEULJDU
KDUPRQLRVDPHQWHYiULRVWLSRVGHYtUXVLQFOXLQGRPXLWRVFRURQDYtUXV0HVPRHPKXPDQRVHQRFDVRHVSHFtÀFRGDFRYLG
sabemos que há casos assintomáticos, ou seja, pessoas que poGHP FRQYLYHU SRU PXLWR WHPSR HP KDUPRQLD FRP R YtUXV VHP
nem mesmo saber que foram contagiadas, transmitindo-o para
RXWUDVSHVVRDV(VWHFDUiFWHUIXUWLYRGDLQIHFomRSHOR6DUV&R9
GLÀFXOWDRFRQWUROHHSLGHPLROyJLFRSRULVRODPHQWRVRFLDO
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A linhagem humana levou 400 mil anos para atingir o primeiro bilhão de habitantes e, no século seguinte, gerou outros 6
ELOK}HVXPDYHUGDGHLUDH[SORVmR&RPRYLYHUGHVDUP{QLFRTXH
levou à destruição do ambiente natural e à extinção de múltiplas
espécies, à crise do clima e à contaminação por microplásticos,
HVWHVSUREOHPDVVHHQWUHODoDPFRPR´WUDQVERUGDPHQWRµGHYtrus e bactérias que vivem em harmonia nos animais silvestres.
9DFLQDV H LVRODPHQWR VRFLDO VmR PHGLGDV LPSRUWDQWHV PDV VH
destinam a combater sintomas desta situação. Os esforços de
retomada de nosso viver em um “novo normal” contemplam a
retomada de um curso nitidamente suicida, e não as mudanças radicais de conduta necessárias a frear minimamente estes
SUREOHPDVJLJDQWHVFRVRXFRPROHPEUD$LOWRQ.UHQDN  
´DGLDURÀPGRPXQGRµ1RFDVRGDYDFLQDomRpLPSRUWDQWHTXH
ela não tome emprestada a racionalidade subjacente à defesa
do uso de drogas (a hidroxicloroquina e a ivermectina são as
personagens clássicas), elevadas, contra todas as evidências, à
condição de tratamento precoce da covid-19.
O resultado de manifestações públicas, como a de Donald
7UXPSLQFHQWLYDQGRRXVRGHVVHVIiUPDFRVUHSOLFDGRDWpKRMH
QDVUHGHVEROVRQDULVWDVHQRGLVFXUVRRÀFLDOGRJRYHUQREUDVLOHLro, é uma disposição coletiva autodestrutiva, que vê, na ingestão
de balas mágicas, a alternativa a mudanças comportamentais
WLGDVFRPRGLItFHLVRXDPHDoDGRUDVVHMDjOLEHUGDGHLQGLYLGXDO
seja a uma imaginada tradição cultural.
Sim, devemos tomar as vacinas e apoiar a vacinação em
PDVVD2IDWRGHQRVSRVLFLRQDUPRVÀUPHPHQWHFRQWUDRQHJDFLRQLVPR FLHQWtÀFR QmR GHYH QR HQWDQWR LPSHGLU R TXHVWLRQDmento incessante que, de resto, não é estranho à prática cienWtÀFD$VFLrQFLDVSRGHPHGHYHPVHUPDLVGHEDWLGDV SRUWDQWR
SROLWL]DGDV DVVLPFRPRD ERD SUiWLFDSROtWLFDFRQYLGDjPDLRU
FRPSUHHQVmRGRVIHQ{PHQRVSRUSDUWHGDSRSXODomRTXHSRGH
DVVLP VH HQJDMDU GH IRUPD TXDOLÀFDGD QR GHEDWH S~EOLFR GHVDVQDU FRPR GL]LD 'DUF\ 5LEHLUR  -XVWDPHQWH SRU HVWDUPRV
diante de um obscurantismo pernicioso, os cientistas precisam
ser convidados a se sentar à mesa como interlocutores produtivos, com toda a sua experiência de articular procedimentos e
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IHQ{PHQRVHQmRFRPRXPDFDVWDGHWUDGXWRUHVSULYLOHJLDGRVGD
natureza. Uma analogia pode ser útil.
2DQWURSyORJR&OLIIRUG*HHUW]  OHPEUDTXHQRFRQtexto do macarthismo, nos EUA, criou-se o conceito de “anti
anticomunismo”. Ou seja, sem implicar, necessariamente, uma
DGHVmRDWHVHVPDU[LVWDVHUDSUHFLVRFRQIURQWDUDLJQRUkQFLDH
DSHUYHUVLGDGHGDFDoDjVEUX[DVGHQXQFLDURSHULJRUHDOGHVH
FRPEDWHUXPSHULJRLPDJLQiULR1DPHVPDOyJLFDSURSRPRVR
FRQFHLWRLVRPyUÀFRGHDQWLDQWLYD[(FRPR*HHUW]OHPEUDPRV
que se trata de uma semelhança formal. Os partidários antivacina não são, por extensão, anticomunistas (mesmo que alguns,
de fato, o sejam). O que está em jogo é nos posicionarmos conWUDDGLVVHPLQDomRGHQRWtFLDVIDQWDVLRVDVPDOIXQGDPHQWDGDV
e, sobretudo, perigosas para a população, e, ao mesmo tempo,
podermos discutir abertamente as abordagens dos cientistas e
DVSROtWLFDVS~EOLFDVGHVD~GHWDQWRQRTXHGL]UHVSHLWRjVGLQkPLFDVLPHGLDWDVGRRUJDQLVPR HPVHXHQFRQWURFRPRYtUXV 
quanto o caráter global, sistêmico, e de responsabilidade coletiva da pandemia.
Animais políticos
Em sua Política, Aristóteles fez a famosa declaração de que
´RKRPHP>LVWRpRKXPDQR@pSRUQDWXUH]DXPDQLPDOSROtWLFRµ$DÀUPDomRGHFRUUHGDVXJHVWmRGHTXHRHVSDoRGRGHbate público, a pólis, existe por natureza e, sendo assim, nossa
condição de organismos de determinado tipo – um animal – e a
ocupação dos espaços de debate são, ambas e ao mesmo tempo, naturezas humanas. Podemos aproveitar algo da sugestão
de Aristóteles, sem precisarmos restringir essa convergência enWUHRQDWXUDOHRVRFLDODRGRPtQLRGRKXPDQR2YtUXVQmRp
obviamente, um animal (ou mesmo, um organismo unicelular,
diferença elusiva para certos médicos bolsonaristas), mas penVHPRVRDQLPDOFRPDVGHYLGDVOLFHQoDVSRpWLFDHSROtWLFDFRPR
XPDUHIHUrQFLDjFRQGLomRHVWUXWXUDOGRYtUXVDTXHDWULEXtPRV
anima TXDQGRHOHSDUWLFLSDGDGLQkPLFDFHOXODU0DVSRULVVR
PHVPRRYtUXVWDPEpPWHPXPDKLVWyULDGHHQFRQWURVFRPRXtros organismos, incluindo o humano. E é isso, evidentemente,
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o que nos interessa e nos preocupa. Em um cenário como a
pandemia, em que nunca agimos sozinhos (seja como cienWLVWDVFRPRDWRUHVSROtWLFRVRXFRPRKXPDQRV HSRUWDQWR
QHQKXPD VROXomR PRQRFUiWLFD p VDWLVIDWyULD IDUtDPRV EHP
em considerar outros atores como responsáveis, isto é, com
capacidade de responder, como efetivamente respondem, ao
comportamento dos demais participantes.
Ainda não sabemos ao certo de que animal – um morcego,
RSDQJROLP²RYtUXVWUDQVERUGRXSDUDFRUSRVKXPDQRVRXVH
isso se deu em uma área de mata virgem, ou em um tumultuado
PHUFDGRGH:XKDQ0DVQmRHVWDUtDPRVDODUPDGRVVHRYtUXV
QmRWLYHVVHVDtGRGHVHXEHUoRGHRULJHPHPLJUDGRDWUDYpVGH
corpos humanos, para outros lugarejos e outros continentes,
como continua a fazer, copiosamente. Como ocorre com outros
FRURQDYtUXV R 6DUV&R9 p GH YiULRV PRGRV XPD SDUWtFXOD
DHURWUDQVSRUWDGDSURSDJDVHORFDOPHQWHSHORDUpH[SHOLGDSHlas (e penetra as) vias aéreas dos nossos corpos, e irradia-se
globalmente usando a densa rede de linhas aéreas – ou seja, de
modernos aviões a jato – que liga em poucas horas os mais distantes pontos do planeta.
7RUQDPRQRVKXPDQRVVXVFHWtYHLVDGRHQoDVJUDYHVHSRWHQFLDLV YHtFXORV GH XP SDWyJHQR SRGHURVR QR HQFRQWUR FRP R
QRYRYtUXVDVVLPFRPRRFRURQDYtUXVVXUJHHVHGLVVHPLQDHP
coerência com os modos de vida que conservamos (ou deixamos
de conservar). Entre eles, para citar os mais eloquentes, a população vertiginosa (nossa e de nossos agrobiotas), a degradação ambiental em escala planetária e os avanços na tecnologia de transporte. Assim como nós, humanos, temos uma história (mudamos
QRHQFRQWURFRPRYtUXVDSDUWLUGHGLQkPLFDVGRQRVVRSUySULR
RUJDQLVPR RYtUXVWDPEpPWHPXPDKLVWyULDWDPEpPVXUJHH
muda em resposta às nossas ações, seguindo sua própria deriva
estrutural. É preciso deixar de encarar nosso atual modo de vida
como inevitável, se o que queremos é evitar respostas dramáticas
GH RXWURV DWRUHV HVWDV VLP DOpP GR QRVVR FRQWUROH FRPR ÀFD
escandalosamente claro na pandemia. Certamente virão outras, e
a metáfora da guerra não ajuda. É mais prudente sentar à mesa e
negociar, de preferência, com disposição para escutar.
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