
                                         AR CONTAMINADO 

  Nos anos em que morei na capital do Estado e  trabalhava 

no centro da cidade, ao voltar à tarde para casa, em bairro então 

relativamente tranquilo, percebia a cor negra que me tingia o muco 

nasal e pensava, preocupado, que aquilo não me podia fazer bem. Eu, 

que nunca fui fumante, estaria  igualmente com brônquios e alvéolos 

enegrecidos pela fuligem, com risco de desenvolver alguma moléstia 

pulmonar? É bem possível, imagino hoje, que minha asma de hoje 

possa ter alguma ligação com aqueles tempos em que, apesar de tudo, 

devo admitir que fui muito feliz, mesmo porque pude encaminhar os 

filhos não só a um dos melhores colégios da capital, como também à 

magnífica USP para sua formação universitária.  

  Foi por isso que planejei – planejo tudo em minha vida, 

mesmo agora ao entardecer da existência – mudar-me, assim que fosse 

possível, para cidade em que pudesse respirar ar puro. Vim para o 

litoral e, enquanto pude, caminhei pelas areias de muitas belas praias, 

mergulhei em águas límpidas e até explorei trilhas mata a dentro da 

exuberante Serra do Mar. Contudo, recentemente e justo agora em 

que o amargo peso dos anos me retém a maior parte do tempo em casa, 

às voltas com leituras e escritos, vim a saber que existem mais de mil 

espécies de micróbios no ar que respiramos. Engolimos, ou melhor, 

aspiramos todo esse exército de bichinhos desconhecidos que 

seguramente não podem nos fazer nenhum bem. Melhor fora nem 

saber... 

  O estudo que chegou a tal surpreendente conclusão foi 

desenvolvido por pesquisadores da Universidade  Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e da Universidade Tecnológica de Nanyang, em 

Cingapura, cujo clima tropical é semelhante ao do Brasil, e publicado 

pela Proceedings of the National Academy of Sciences.  Ao contrário 

das pesquisas com o solo e a água dos oceanos, havia extrema 

dificuldade em fazer o mesmo com o ar, uma vez que não se conseguia 

quantidade suficiente de material adequado para os exames.  

  Especula-se, diante dessa descoberta, o que fazer nos 

hospitais a fim de tornar o ar menos danoso à saúde dos pacientes. A 

substituição de cortinas e persianas  por vidros inteligentes, fáceis de 

serem higienizados, como os fabricados nos Estados Unidos pela  View, 

deverá ser uma tendência. Teria, da mesma forma, esse ar saturado de 

elementos vivos alguma influência no aquecimento do planeta? E para 

a saúde humana, ajudaria a criar mais fatores de resistência ou, pelo 

contrário, enfraqueceria ainda mais as defesas do organismo? São 



muitas as questões postas à espera de novos e mais aprofundados 

estudos.  

  De minha parte, admito que fiquei bastante preocupado 

com tal descoberta, principalmente porque a esposa, volta e meia, me 

diz que é preciso respirar fundo. Será mesmo que, dentre essa 

multidão de micróbios, não haverá algum malvado que vá me levar 

desta para outra? Foi por isso que resolvi consultar a Severina, aquela 

afamada benzedeira e conhecedora de mezinhas para todos os males, a 

fim de saber o que ela achava de tudo aquilo. “Vejo que o senhor está 

mesmo preocupado, seu doutor. Mas pode ficar tranquilo, pois conheço 

uma erva cujas folhas secas produzem, quando queimadas, uma 

fumacinha que mata qualquer micróbio. É só fazer a operação duas 

vezes por dia e dormir sossegado”. Que vocês acham, devo ou não 

comprar a tal planta? Não irão os vizinhos pensar que estou ficando 

ruim da cuca? 
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