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Para Lottie.

Seja bem-vinda também.
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1. Como construir um humano

Tão semelhante a um deus!

William Shakespeare, Hamlet

Há muito tempo, quando chegava ao fim do ginásio, nos Estados Unidos, 

me lembro de ouvir um professor de biologia dizer que todas as substâncias quí-

micas que compunham o ser humano podiam ser compradas num armazém 

por cinco dólares ou algo assim. Não me recordo da soma exata. Talvez fossem 

2,97 ou 13,50 dólares, mas sem dúvida era muito pouco, até para valores da dé-

cada de 1960, e me lembro de ficar chocado com o pensamento de que era pos-

sível produzir uma criatura desajeitada e espinhenta como eu por quase nada.

Foi uma revelação tão espetacularmente humilhante que permaneceu 

comigo todos esses anos. A questão é: era verdade? Valemos de fato tão pouco 

assim?

Muitos especialistas (entenda-se por isso “estudantes universitários de 

ciências solitários na sexta à noite”) tentaram diversas vezes, em geral só por 

passatempo, fazer as contas de quanto custaria o material necessário para 

construir um ser humano. Talvez a tentativa mais respeitável e abrangente 
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em anos recentes tenha sido conduzida pela Real Sociedade de Química, que, 

como parte do Festival de Ciências de Cambridge de 2013, calculou os ele-

mentos necessários para construir o ator Benedict Cumberbatch. (Cumber-

batch foi um convidado especial do festival naquele ano e, por sorte, era um 

humano de tamanho médio.)

No total, segundo a Real Sociedade,1 são necessários 59 elementos para fa-

zer um ser humano. Seis deles — carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, 

cálcio e fósforo — respondem por 99,1% de nossa composição, mas a maior par-

te do restante é um pouco inesperada. Quem teria imaginado que não seríamos 

completos sem um pouco de molibdênio, ou de vanádio, manganês, estanho e 

cobre? Nossa necessidade de alguns deles, diga-se de passagem, é excepcional-

mente modesta, e suas quantidades são medidas em partes por milhão ou mes-

mo partes por bilhão. Precisamos, por exemplo, de apenas vinte átomos de co-

balto e trinta átomos de cromo para cada 999 999 999,5 átomos de todo o resto.2

O componente mais abundante em qualquer ser humano, ocupando 61% 

da capacidade disponível, é o oxigênio. Pode parecer um pouco contraintuitivo 

sermos compostos de dois terços de um gás inodoro. O motivo de não sairmos 

quicando por aí como um balão é que a maior parte desse oxigênio está ligada 

a átomos de hidrogênio (que compõem outros 10% de você) para produzir 

água — e a água, como você deve saber se já tentou mover uma piscina inflável 

cheia ou se já andou por aí com a roupa encharcada, é surpreendentemente 

pesada. É um pouco irônico que duas das coisas mais leves da natureza, o oxi-

gênio e o hidrogênio, formem uma das mais pesadas quando combinadas, mas 

a natureza é cheia desses contrassensos. O oxigênio e o hidrogênio também 

estão entre os elementos mais baratos do seu corpo. Todo o seu oxigênio cus-

taria apenas 8,90 libras, e o seu hidrogênio, um pouco mais de dezesseis libras 

(presumindo que você e Benedict Cumberbatch tenham o mesmo tamanho). 

Seu nitrogênio (2,6% de você) sai ainda mais em conta, a meros 27 pence por 

corpo. Mas daqui para a frente começa a ficar bem salgado.

Você precisa de cerca de catorze quilos de carbono, e isso vale 44,3 mil 

libras, segundo a Real Sociedade de Química. (Eles usam apenas a forma mais 

purificada de tudo. A Real Sociedade jamais faria um humano com matéria-

-prima de segunda.) Cálcio, fósforo e potássio, embora necessários em quan-

tidades bem menores, ficariam no total em mais de 47 mil libras. Quase todo 

o resto é ainda mais caro por unidade de volume, mas, felizmente, exigido 
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apenas em quantidades microscópicas. O grama de tório custa quase 2 mil 

libras, mas ele constitui apenas 0,0000001% de você, então é possível comprar 

a quantidade necessária para seu corpo por 21 pence. Todo o estanho reque-

rido pode ser seu por meros quatro pence, enquanto zircônio e nióbio vão lhe 

custar apenas dois pence cada. O samário, correspondente a 0,000000007% 

de você, pelo jeito nem vale a pena ser cobrado. O extrato da Real Sociedade 

contabiliza o custo como zero libra.

Dos 59 elementos encontrados em nosso corpo, 24 são tradicionalmente 

conhecidos como “elementos essenciais”, porque de fato não dá para fazer nada 

sem eles. O resto é uma grande mistureba. Alguns são sem dúvida benéficos; 

outros podem ser benéficos, mas ainda não temos muita certeza de que manei-

ra; outros não são prejudiciais nem benéficos, mas apenas “pegaram carona” 

em nós, por assim dizer; e outros são um desastre. O cádmio, por exemplo, é 

o 23º- elemento mais comum no corpo humano, constituindo apenas 0,1% da 

nossa massa, mas é altamente tóxico. Nós o temos não porque o corpo precise 

dele, mas porque penetra nas plantas pelo solo e depois em nós, quando come-

mos as plantas. Se você vive na América do Norte, é provável que ingira cerca 

de oitenta microgramas de cádmio todos os dias, mas isso não faz nada bem.

Muito do que ocorre nesse nível elementar ainda está sendo compreen-

dido. Por exemplo, qualquer célula do seu corpo tem mais de 1 milhão de 

átomos de selênio, mas até pouco tempo atrás ninguém fazia a menor ideia 

do porquê de sua presença. Hoje sabemos que o selênio compõe duas enzimas 

vitais cuja deficiência foi ligada a hipertensão, artrite, anemia, alguns tipos 

de câncer e até, possivelmente, baixa contagem de espermatozoides.3 Assim, 

sem dúvida é uma boa ideia ingerir um pouco de selênio (ele é encontrado em 

oleaginosas, pão integral e peixe, entre outros), mas, ao mesmo tempo, o nu-

triente consumido em excesso pode envenenar irremediavelmente o fígado.4 

Como quase tudo na vida, encontrar o equilíbrio é um negócio complicado.

Ao todo, segundo a Real Sociedade, o custo de construir um novo ser 

humano, usando o prestativo Benedict Cumberbatch como padrão, seria de 

exatas 96 546,79 libras. A mão de obra e os impostos aumentariam esse valor, 

é claro. Você provavelmente teria sorte se conseguisse comprar um Benedict 

Cumberbatch por um preço final muito inferior a 200 mil libras — o que não 

é fortuna, levando tudo isso em consideração, mas está bem longe da bagatela 

sugerida pelo meu professor. Isso posto, em 2012, o Nova, um programa sobre 
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ciências muito famoso da rede de tv americana pbs, fez uma análise igual a 

essa num episódio chamado “Caçando os elementos” e chegou ao valor de 168 

dólares para os componentes fundamentais do ser humano,5 ilustrando uma 

questão que se tornará inescapável à medida que você prosseguir na leitura 

deste livro: quando o assunto é o corpo humano, os detalhes muitas vezes são 

surpreendentemente incertos.

Mas é claro que isso tudo não faz tanta diferença. Qualquer que fosse o 

volume do investimento ou o cuidado ao escolher os melhores materiais, ain-

da assim seria impossível criar um ser humano. Mesmo reunindo os maiores 

gênios (vivos ou já falecidos), dotados da totalidade do conhecimento huma-

no, todos eles juntos não conseguiriam produzir uma única célula viva, que 

dirá uma réplica de Benedict Cumberbatch.

Este é inquestionavelmente o fato mais espantoso a nosso respeito: so-

mos um mero conjunto de componentes inertes, os mesmos encontrados 

num punhado de terra. Eu já disse em outro livro, mas creio que vale a pena 

repetir: o que é especial nos elementos que nos constituem é o fato de eles nos 

constituírem. Esse é o milagre da vida.

Passamos a vida toda nesse cálido e balouçante invólucro carnal e no 

entanto quase sempre o subestimamos. Quem seria capaz de apontar mais ou 

menos onde fica o baço e dizer para que serve? Ou a diferença entre tendões 

e ligamentos? Ou o que fazem nossos gânglios linfáticos? Quantas vezes por 

dia nós piscamos? Quinhentas? Mil? Você não faz ideia, claro. O.k., piscamos 

14 mil vezes por dia — no total, nossos olhos ficam fechados por 23 minu-

tos enquanto estamos acordados.6 Só que ninguém precisa pensar a respeito 

dessas coisas, porque a cada segundo, todos os dias, nosso corpo executa uma 

quantidade literalmente incalculável de tarefas — um quatrilhão, um noni-

lhão, um quindecilhão, um vigintilhão (porque essas quantidades existem); 

enfim, um número que vai muito além da nossa imaginação — sem exigir um 

instante da sua atenção.

Desde que você começou a ler esta sentença, há pouco mais de um se-

gundo, seu corpo produziu 1 milhão de glóbulos vermelhos. Eles já estão per-

correndo seu corpo, viajando depressa por suas veias, mantendo-o vivo. Cada 

um desses glóbulos vermelhos vai circular por você cerca de 150 mil vezes, 
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levando oxigênio a suas células sem parar, e depois, gastos e inúteis, se apre-

sentarão a outras células e serão calmamente aniquilados em função do bem 

maior que é você.

No total, são necessários 7 bilhões de bilhões de bilhões (ou seja, 

7 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ou 7 octilhões) de átomos para fazer 

você. Não se sabe por que esses 7 bilhões de bilhões de bilhões de átomos sen-

tem uma urgência tão grande de serem você. Afinal, são partículas sem vida, 

não há pensamentos ou ideias nelas. E contudo, de algum modo, enquanto 

existirmos, eles continuarão a construir e manter funcionando todos os in-

contáveis sistemas e estruturas necessários para que você continue em movi-

mento, para que você seja você, para que você tenha esse formato, permitindo 

que usufrua da condição rara e sumamente agradável conhecida como vida.

É um trabalho muito maior do que se imagina. Desembalado, certa-

mente você é imenso. Seus pulmões esparramados cobririam uma quadra de 

tênis, e as vias aéreas dentro deles, esticadas, iriam de Londres a Moscou. 

A extensão de todos os seus vasos sanguíneos equivale a duas voltas e meia 

na Terra.7 Mas sua parte mais notável é o dna. Você tem um metro de dna 

embalado em cada célula, e são tantas células que, se usássemos todo o dna 

de seu corpo para fabricar um fio, ele se estenderia por mais de 15 bilhões de 

quilômetros, até depois de Plutão.8 Pense nisto: é o suficiente para ultrapassar 

o Sistema Solar. Você é, num sentido muito literal, cósmico.

Mas seus átomos são apenas blocos de montar, não estão vivos. Não é fácil 

dizer com precisão onde a vida começa. A unidade básica da vida é a célula — 

todo mundo concorda nesse ponto. A célula é cheia de partes superatarefadas 

— ribossomos e proteínas, dna, rna, mitocôndrias e muitas outras bizarrices 

microscópicas misteriosas —, mas nenhuma delas é viva em si. A própria célu-

la — do latim “quarto pequeno” — é apenas o compartimento que as contém, 

ou seja, é tão sem vida quanto qualquer compartimento. Porém, de alguma 

forma, quando todas essas coisas se unem, há vida. E isso é um mistério para a 

ciência. Parte de mim torce para que permaneça sempre assim.

E o mais impressionante nisso tudo é que não há nada no comando: cada 

componente da célula reage a sinais de outros componentes, todos se empur-

rando e se chocando, como carrinhos de bate-bate no parque de diversões. 

No entanto, de algum modo essa movimentação aleatória resulta numa ação 

suave e coordenada, não só dentro da célula como também em todo o cor-
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po humano, conforme elas se comunicam umas com as outras em diferentes 

partes do seu cosmos particular.

O coração da célula é o núcleo. Ele contém o dna celular — que mede 

um metro, como já adiantamos, espremido em um espaço que poderíamos 

tranquilamente chamar de infinitesimal. O motivo para tanto dna caber em 

um núcleo celular é a sua estreiteza extrema: seriam necessários 20 bilhões 

de filamentos de dna lado a lado para atingir a largura de um fio de cabelo 

humano.9 Toda célula do seu corpo (a rigor, toda célula com núcleo) contém 

duas cópias do seu dna. É por isso que você tem uma quantidade suficiente 

para ir até Plutão e além.

O dna existe com uma única finalidade — criar mais dna. Seu dna não 

passa de um manual de instruções para fabricar você. Uma molécula de dna, 

como você certamente vai se lembrar de ter visto em incontáveis programas 

de televisão ou ainda nas aulas de biologia, é composta de duas fitas conecta-

das por pontes para formar a célebre escada em caracol conhecida como dupla 

hélice. Um pedaço de dna é dividido em segmentos chamados cromossomos 

e em unidades individuais mais curtas chamadas genes. A soma de todos os 

seus genes é o genoma.

O dna é extremamente estável. Pode durar dezenas de milhares de anos. 

Hoje em dia, é o que possibilita aos cientistas desvendar a antropologia do pas-

sado muito antigo. É provável que todas as coisas que você possui neste exato 

momento — uma carta, uma joia, uma relíquia de família — não existirão mais 

daqui a mil anos, mas seu dna sem dúvida seguirá por aí e será recuperável, 

caso alguém se dê o trabalho de procurar. O dna passa informação adiante com 

extraordinária fidelidade. Comete aproximadamente um erro a cada bilhão de 

letras copiadas. Mesmo assim, isso gera cerca de três erros (ou mutações) por 

divisão celular. A maioria dessas mutações é ignorada pelo corpo, porém às ve-

zes elas podem ter uma importância mais significativa. Isso é a evolução.

Todos os componentes do genoma têm um propósito único: manter a 

sua linhagem viva. O fato de carregarmos genes antiquíssimos e possivelmen-

te — até a atualidade, de todo modo — eternos nos faz perceber como somos 

insignificantes. Você vai morrer e desaparecer, mas seus genes continuarão 

a existir, contanto que seus eventuais descendentes continuem a produzir 

descendentes. E é impressionante considerar que nem uma única vez em  

3 bilhões de anos, desde que a vida começou, sua linhagem pessoal de ascen-
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dência foi interrompida. Para você estar aqui, agora, cada ancestral seu teve 

de passar seu material genético adiante para uma nova geração, antes de ser 

morto ou de algum outro modo eliminado do processo reprodutivo. É uma 

cadeia extremamente bem-sucedida.

A função exata dos genes é fornecer instruções para construir proteínas. 

As coisas mais importantes do corpo são feitas de proteínas. Algumas acele-

ram as reações químicas e são conhecidas como enzimas. Outras transmitem 

mensagens químicas e são conhecidas como hormônios. Outras, ainda, ata-

cam os patógenos e são chamadas de anticorpos. A maior proteína de todas, 

a titina, ajuda a controlar a elasticidade muscular. Seu nome químico tem 

189 819 letras, configurando a maior palavra da língua inglesa — isto é, se os 

dicionários admitissem nomes científicos.10 Ninguém sabe quantos tipos de 

proteína existem dentro de nós, mas as estimativas vão de algumas centenas 

de milhares a 1 milhão ou mais.11

O paradoxo da genética é que somos todos muito diferentes e ainda as-

sim praticamente idênticos, em termos genéticos. Os seres humanos compar-

tilham 99,9% de seu dna, porém não existem dois humanos iguais.12 O meu 

dna e o seu diferem em 3 milhões a 4 milhões de trechos, uma fatia pequena 

em relação ao total, mas o suficiente para gerar muitas diferenças entre nós.13 

Há também dentro do seu corpo cerca de cem mutações pessoais — trechos 

de instruções genéticas exclusivos seus, que não batem exatamente com ne-

nhum dos genes transmitidos pelos seus pais.14

Os detalhes de como tudo isso funciona permanecem um grande mis-

tério. Apenas 2% do genoma humano codifica proteínas, ou seja, apenas 2% 

executam uma função prática de forma demonstrável e inequívoca. Ninguém 

sabe exatamente o que o restante faz. Uma boa parte — sardas na pele, por 

exemplo — apenas está ali no seu canto. Mas muito desses 98% não faz o 

menor sentido. Uma porção curta de dna conhecida como sequência Alu se 

repete mais de 1 milhão de vezes em todo o nosso genoma, inclusive, às vezes, 

no meio de importantes genes codificadores de proteínas.15 Até onde sabemos, 

é uma baboseira sem lógica, e no entanto constitui 10% do nosso material 

genético. Toda essa parte misteriosa por um tempo foi chamada de dna lixo, 

mas hoje recebe o nome mais elegante de dna escuro, no sentido de que não 

sabemos sua função ou por que existe. Um tanto está envolvido na regulação 

dos genes, mas boa parte do restante permanece incógnita.
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O corpo costuma ser comparado a uma máquina, mas ele é muito mais 

que isso: opera 24 horas por dia durante décadas sem (praticamente) exigir 

manutenção regular ou a instalação de peças sobressalentes, funciona à base 

de água e alguns compostos orgânicos, é macio e bastante gracioso, além de 

móvel e flexível, reproduz-se com fervor, faz piadas, sente afeição, aprecia um 

pôr do sol avermelhado e uma brisa refrescante. Conhecemos quantas máqui-

nas capazes disso? É indiscutível. Você é um prodígio, sem dúvida. Embora 

uma minhoca, diga-se de passagem, também seja.

E como celebramos a glória da nossa existência? Bem, para a maioria 

das pessoas, exercitando-se minimamente e comendo muito. Pense em toda 

a porcaria que você enfia na boca e em quanto tempo passa esparramado 

num estado quase vegetativo diante de uma tela brilhante. Contudo, de um 

modo benigno e milagroso, nosso corpo cuida da gente, extrai nutrientes da 

miscelânea de coisas que comemos e consegue nos manter inteiros, em geral 

num patamar bastante elevado, por décadas. Suicidar-se pelo estilo de vida 

leva uma eternidade.

Mesmo quando fazemos praticamente tudo errado, nosso corpo nos sus-

tenta e nos preserva. Somos um testemunho vivo disso, de um modo ou de 

outro. Cinco em cada seis fumantes não terão câncer de pulmão.16 A maioria 

dos muito propensos a um ataque cardíaco jamais terá um. Todos os dias, 

estima-se, de uma a cinco células suas se tornam cancerígenas, e seu sistema 

imune as captura e extermina.17 Pense nisso. Dezenas de vezes, toda semana, 

bem mais de mil vezes por ano, você desenvolve a doença mais temida da 

atualidade, e seu corpo sempre o salva. É claro que muito de vez em quando 

um câncer pode evoluir para algo mais grave e possivelmente fatal, mas, no 

geral, o câncer é raro: a maioria das células no corpo é replicada bilhões e bi-

lhões de vezes sem que nada de errado aconteça. O câncer pode ser uma causa 

de morte comum, mas não é um evento comum na vida.

Nosso corpo é um universo de 37,2 trilhões de células* operando em 

conjunto praticamente o tempo todo.18 Uma dor, uma pontada de indigestão, 

* Esse número é uma estimativa, claro. As células humanas vêm numa variedade de tipos, 

tamanhos e densidades e são literalmente incontáveis. A quantidade de 37,2 trilhões foi calcu-

lada em 2013 por uma equipe de cientistas europeus liderados por Eva Bianconi, da Universi-

dade de Bolonha, na Itália, e publicada nos Annals of Human Biology.
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um hematoma ou uma espinha são as coisas que denunciam nossa imperfec-

tibilidade durante o curso normal da vida. Existem milhares delas capazes 

de nos matar — pouco mais de 8 mil, segundo a Classificação estatística in-

ternacional de doenças e problemas relacionados à saúde (cid) compilada pela 

Organização Mundial de Saúde — e escaparemos de todas, menos de uma. 

Para a maioria, não é mau negócio.19

Estamos longe de ser perfeitos, ninguém duvida. Nossos terceiros mola-

res têm pouco espaço para irromper porque o maxilar ficou pequeno demais 

para acomodar todos os dentes com que fomos agraciados; temos a pelve pe-

quena demais para o bebê passar sem causar uma dor excruciante na mãe. 

Somos irremediavelmente suscetíveis a dores nas costas. Temos órgãos que 

em geral não conseguem se consertar sozinhos. Se um peixe-zebra machuca o 

coração, um novo tecido cresce no lugar. Se você machucar seu coração, bem, 

não é nada bom. Quase todos os animais produzem a própria vitamina C, 

mas nós somos incapazes disso. Realizamos todas as partes do processo, ex-

ceto, inexplicavelmente, o último passo, a produção de uma única enzima.20

O milagre da vida humana não é sermos dotados de algumas fragilida-

des, mas estarmos repletos delas. Não esqueça que seus genes vêm de ances-

trais que na maior parte do tempo não eram nem sequer humanos. Alguns 

eram peixes. Muitos outros eram minúsculos, peludos e viviam em tocas. 

Herdamos nosso projeto corporal desses seres. Você é produto de 3 bilhões 

de anos de ajustes evolucionários. Estaríamos em situação bem melhor se pu-

déssemos começar do zero e nos presentear com um corpo construído para 

nossas necessidades particulares de Homo sapiens — caminhar eretos sem 

acabar com os joelhos e as costas, engolir sem forte risco de engasgar, expe-

lir bebês mecanicamente. Mas não fomos construídos para isso. Começamos 

nossa jornada pela história como organismos unicelulares flutuando em ma-

res quentes e rasos. Tudo o que veio depois foi um longo e interessante aciden-

te, mas um acidente glorioso, também, como espero que as páginas a seguir 

mostrem com clareza.
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2. Por fora: pele e pelo

A beleza não vai além da pele, mas a feiura chega até a medula.

Dorothy Parker

i

Pode ser um pouco surpreendente pensar a respeito, mas nossa pele é o 

maior órgão do corpo, e talvez o mais versátil. Ela mantém as entranhas do 

lado de dentro e as coisas nocivas do lado de fora. Amortece impactos. É a 

responsável pelo sentido do tato, proporcionando prazer, calor, dor e quase 

tudo o mais que nos faz nos sentirmos vivos. Produz melanina para nos pro-

teger da luz ultravioleta. É capaz de se regenerar sozinha quando abusamos 

do sol. É parte integrante do que entendemos por belo no ser humano. Ela 

zela por nós.

O nome formal da pele é sistema tegumentar. Ela tem cerca de dois me-

tros quadrados no total e pesa entre 4,5 e sete quilos, embora naturalmente 

isso dependa da sua altura e de quanta pele é necessária para envolver suas 

nádegas e sua barriga. É mais fina nas pálpebras (com espessura de apenas 
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um milésimo de polegada) e mais grossa no calcanhar e na metade inferior 

da palma da mão. Ao contrário do coração ou do rim, a pele nunca falha. 

“Nossas costuras não estouram, não sofremos pequenos vazamentos espon-

tâneos”,1 diz Nina Jablonski, professora de antropologia na Universidade Es-

tadual da Pensilvânia e autoridade máxima em assuntos cutâneos.

A pele é composta de uma camada interna, a derme, e uma externa, a epi-

derme. A camada mais superficial da epiderme, por sua vez, chamada estrato 

córneo, é composta apenas de células mortas. É surpreendente pensar que 

tudo o que faz de você um ser humano bonito está morto. Onde o corpo e o ar 

se encontram, somos todos cadáveres. Essas células externas são substituídas 

mês a mês. Soltamos pele copiosamente, de forma quase descuidada: cerca de 

25 mil flocos por minuto, mais de 1 milhão de pedacinhos a cada hora.2 Se 

você passar o dedo por uma prateleira empoeirada, fragmentos de seu antigo 

eu ficarão grudados nele. Silenciosamente, implacavelmente, viramos pó.

Chamamos de descamação essa perda de flocos de pele. Cada um deixa 

em seu rastro cerca de meio quilo de poeira por ano.3 Se você queimar o con-

teúdo recolhido por um aspirador de pó, o odor predominante será o cheiro 

inconfundível que associamos a cabelo queimado. Isso acontece porque a pele 

e o cabelo são feitos na maior parte da mesma coisa: queratina.

Sob a epiderme fica a derme, um ambiente fértil onde residem todos os 

sistemas ativos da pele — os vasos sanguíneos e linfáticos, as fibras nervosas, 

as raízes dos folículos capilares, as reservas glandulares de suor e sebo. Sob ela, 

mas não tecnicamente parte da pele, fica uma camada subcutânea de gordura. 

Embora ela não componha o sistema tegumentar, é uma parte importante de 

seu corpo, pois armazena energia, fornece isolamento e prende a pele ao corpo.

Ninguém sabe ao certo quantos buracos há na pele, mas somos bem mais 

furados que um queijo suíço. A maioria das estimativas sugere algo entre  

2 milhões e 5 milhões de folículos capilares e talvez o dobro de glândulas 

sudoríparas. Os folículos cumprem dupla função: desenvolvem pelos e secre-

tam sebo (pelas glândulas sebáceas), que se mistura ao suor para formar uma 

camada oleosa na superfície. Isso ajuda a manter a pele elástica e a deixá-la 

inóspita para inúmeros organismos estranhos. Às vezes os poros ficam blo-

queados por pequenos tampões de pele morta e sebo seco e formam o que 

chamamos de cravos. Se o folículo em seguida infecciona e inflama, o resul-

tado é o terror dos adolescentes conhecido como espinha. A juventude é ator-
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mentada por espinhas simplesmente porque suas glândulas sebáceas — como 

todas as suas demais glândulas — são bastante ativas. Quando a condição fica 

crônica, o resultado é a acne, palavra de derivação incerta.4 Parece ter relação 

com o grego acme, denotando um feito elevado e admirável, coisa que um 

rosto coberto de espinhas com certeza não é. Como uma coisa ficou ligada 

a outra não está claro. O termo aparece em língua inglesa em 1743, em um 

dicionário médico britânico.

Amontoados na derme há também uma variedade de receptores que nos 

põem em contato com o mundo. Se uma brisa leve bate em seu rosto, você 

é informado disso pelos corpúsculos de Meissner.* Quando encosta em um 

metal quente, os corpúsculos de Ruffini fazem soar o alarme. As células de 

Merkel reagem à pressão constante; os corpúsculos de Pacini, à vibração.

Os corpúsculos de Meissner são os prediletos de todo mundo. Eles detec-

tam o contato mais leve e são particularmente abundantes nas zonas erógenas 

e em outras áreas de sensibilidade acentuada: ponta dos dedos, lábios, língua, 

clitóris, pênis e assim por diante.5 O nome se deve a um anatomista alemão, 

Georg Meissner, que recebeu o crédito pela descoberta em 1852, embora seu 

colega Rudolf Wagner alegasse ser o verdadeiro descobridor. Os dois se afasta-

ram depois disso, prova de que nenhum detalhe em ciência é pequeno demais 

para uma animosidade.

Todos esses receptores são intricadamente ajustados para permitir que 

você sinta o mundo. O corpúsculo de Pacini consegue detectar um movimen-

to levíssimo de 0,00001 milímetro — praticamente nulo. Mais do que isso, 

eles nem precisam estar em contato com o material que interpretam. Como 

David J. Linden observou em Touch: The Science of the Hand, Heart, and Mind 

[Tato: a ciência da mão, do coração e da mente], quando você enfia a pá no 

cascalho ou na areia, percebe a diferença entre os dois, mesmo tocando só 

na pá.6 Curiosamente, não temos receptores para umidade.7 Temos apenas 

sensores termais a nos guiar, e é por isso que, ao sentar no molhado, em geral 

não sabemos dizer na hora se o lugar está mesmo molhado ou apenas gelado.

* A palavra “corpúsculo”, do latim, é um termo um pouco vago, anatomicamente falando. 

Pode significar tanto células livres, flutuando a esmo, quanto corpúsculos sanguíneos, ou 

significar aglomerados celulares que funcionam de forma independente, como os corpúsculos 

de Meissner.
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As mulheres são muito mais dotadas que os homens de sensibilidade tá-

til com os dedos, mas só porque têm mãos menores e, assim, uma rede mais 

densa de sensores.8 Uma coisa interessante sobre o tato é que o cérebro não lhe 

diz apenas como é a sensação, mas como ela deve ser. É por isso que a carícia 

amorosa é um deleite, mas a mesma carícia feita por uma pessoa estranha é 

repulsiva, horrível. Também por isso é tão difícil fazer cócegas em si mesmo.

Um dos episódios mais memoravelmente inesperados que presenciei en-

quanto escrevia este livro aconteceu numa sala de dissecação na Faculdade de 

Medicina da Universidade de Nottingham, quando um professor e cirurgião 

chamado Ben Ollivere (sobre o qual ainda falaremos bastante) cortava com 

delicadeza e erguia um pedaço de pele de cerca de um milímetro de espessura 

do braço de um cadáver. Era translúcido de tão fino. “Nisto aqui”, ele disse, 

“fica a cor da sua pele. Raça é isso — um fiapo de epiderme.”

Comentei isso com Nina Jablonski quando estive em sua sala no distrito 

de State College, na Pensilvânia, pouco depois. Ela balançou a cabeça enfa-

ticamente, concordando. “É extraordinário que uma faceta tão pequena da 

nossa composição receba tanta importância”, disse. “As pessoas agem como 

se a cor da pele fosse um determinante de caráter, quando se resume a uma 

reação à luz do sol. Biologicamente, a raça não existe de verdade — em ter-

mos de cor da pele, feições faciais, tipo de cabelo, estrutura óssea ou qualquer 

outra coisa que seja uma característica definidora dos povos. E, no entanto, 

veja quanta gente foi escravizada, odiada, linchada ou privada dos direitos 

fundamentais ao longo da história por causa da cor da pele.”

Alta e elegante, de cabelos curtos e prateados, Jablonski trabalha numa 

sala muito organizada no quarto andar do prédio de antropologia no cam-

pus da universidade, mas seu interesse pela pele surgiu há quase trinta anos, 

quando era uma jovem primatologista e paleobióloga da Universidade da 

Austrália Ocidental, em Perth. Preparando uma palestra sobre as diferenças 

entre a cor da pele de primatas e humanos, ela se surpreendeu ao descobrir 

que havia pouca informação sobre o assunto, e nunca mais parou de estudá-

-lo. “Começou como um projeto pequeno e sem grandes pretensões e acabou 

tomando grande parte da minha vida profissional”, afirma. Em 2006, publi-

cou o aclamado Skin: A Natural History [Pele: uma história natural], seguido, 
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seis anos mais tarde, de Living Color: The Biological and Social Meaning of Skin 

Color [Cor viva: o significado biológico e social da cor da pele].

A cor da pele se revelou mais cientificamente complicada do que qual-

quer um imaginava. “Mais de 120 genes estão envolvidos na pigmentação dos 

mamíferos”, diz Jablonski, “então é bem difícil desempacotar tudo isso.” Po-

demos dizer o seguinte: a pele obtém sua cor por uma variedade de pigmen-

tos, dentre os quais o mais importante, de longe, é uma molécula cujo nome 

formal é eumelanina, mas que é universalmente conhecida como melanina.9 

É uma das moléculas mais antigas da biologia, encontrada por todo o mundo 

dos seres vivos. Ela não dá cor à pele, apenas: é o que colore a plumagem das 

aves, proporciona a textura e a luminescência das escamas dos peixes, tinge o 

nanquim da lula com seu preto arroxeado. Está envolvida até em fazer a fruta 

ficar marrom. Em nós, também dá cor aos cabelos. Sua produção cai de forma 

drástica à medida que envelhecemos, por isso muita gente fica grisalha.10

“A melanina é um filtro solar excelente”,11 afirma Jablonski. “É produzida 

nas células chamadas melanócitos. Todos nós, não importa nossa raça, temos 

a mesma quantidade de melanócitos. A diferença está na quantidade de me-

lanina produzida.” A melanina com frequência reage de modo irregular à luz 

do sol, resultando em sardas, tecnicamente conhecidas como efélides.12

A cor da pele é um exemplo clássico do que se conhece por convergência 

evolutiva — ou seja, efeitos similares da evolução em dois ou mais lugares 

diferentes. As pessoas do Sri Lanka ou da Polinésia, digamos, têm pele mar-

rom-clara não por possuírem uma ligação genética direta, mas porque evo-

luíram de forma independente para lidar com as condições de onde viviam. 

Costumava-se achar que a despigmentação provavelmente levava de 10 mil 

a 20 mil anos, mas hoje, graças à genômica, sabemos que pode ocorrer bem 

mais depressa — talvez apenas 2 mil ou 3 mil anos. Sabemos também que esse 

processo aconteceu diversas vezes. A pele de cor clara — “pele despigmenta-

da”, como Jablonski a chama — evoluiu pelo menos três vezes na Terra. A 

adorável gama de matizes exibida pelos humanos é um processo em constante 

transformação. “Estamos no meio de um novo experimento em evolução hu-

mana”, nas palavras de Jablonski.

Já foi sugerido que a pele clara pode ser consequência da migração hu-

mana e do surgimento da agricultura. O argumento é que caçadores-coletores 

obtinham bastante vitamina D com a pesca e a caça, e que essas atividades 
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diminuíram abruptamente quando as pessoas passaram a cultivar a terra, so-

bretudo à medida que se mudavam para latitudes mais setentrionais. Logo 

passou a ser uma grande vantagem ter pele mais clara, para sintetizar vitami-

na D extra.

A vitamina D é essencial à saúde. Ela ajuda a construir ossos e dentes 

resistentes, fortalece o sistema imune, combate o câncer e nutre o coração. Só 

faz bem. Podemos obtê-la de duas formas: com os alimentos que ingerimos 

ou com a luz do sol. O problema é que a exposição excessiva aos raios ultra-

violeta do sol danifica o dna das nossas células e pode causar câncer de pele. 

A quantidade certa é um equilíbrio complicado. Os humanos contornaram 

o problema evoluindo uma gama de tons de pele para se adequar à intensi-

dade solar de diferentes latitudes. Quando o corpo humano se adapta a cir-

cunstâncias alteradas, o processo é conhecido como plasticidade fenotípica. 

Mudamos a cor da nossa pele o tempo todo — quando nos bronzeamos ou 

nos queimamos sob o sol forte ou quando coramos de vergonha. O vermelho 

do sol é causado pelos minúsculos vasos sanguíneos nas áreas afetadas se di-

latando com sangue, deixando a pele quente ao toque.13 O nome formal da 

queimadura de sol é eritema.14 Mulheres grávidas costumam passar por um 

escurecimento dos mamilos e, às vezes, de outras partes do corpo, como o 

abdômen e o rosto, consequência da produção aumentada de melanina. Isso é 

chamado de melasma, e não se sabe por que ocorre.15 O rubor de quando fica-

mos zangados é um pouco contraintuitivo. Quando o corpo se prepara para 

brigar, desvia parte do sangue para onde é realmente necessário — a saber, os 

músculos —, então por que mandar sangue para o rosto, sem que isso confira 

um benefício fisiológico óbvio? A questão permanece um mistério. Uma pos-

sibilidade sugerida por Jablonski é que isso ajuda de algum modo a mediar a 

pressão arterial. Ou talvez sirva apenas como um sinal para que seu oponente 

recue, avisando que você está com bastante raiva.

Em todo caso, a lenta evolução de diferentes tons de pele funcionava per-

feitamente quando as pessoas permaneciam mais em um só local ou migra-

vam devagar, mas hoje em dia a facilidade de deslocamento resultou em muita 

gente indo parar em lugares onde os níveis de sol e os tons de pele não foram 

feitos uns para os outros. Em regiões como a Europa setentrional e o Canadá, 

não é possível, nos meses de inverno, obter vitamina D suficiente em razão 

da luz solar enfraquecida, por mais pálida que seja sua pele. Dessa forma, a 
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vitamina D deve ser extraída da comida, então é difícil obter o suficiente — o 

que não surpreende. Para atender às necessidades dietéticas só com alimento, 

você teria de comer quinze ovos ou três quilos de queijo diariamente ou, tal-

vez mais plausível, embora não mais palatável, tomar meia colher de óleo de 

fígado de bacalhau. Nos Estados Unidos, o leite é suplementado com vitamina 

D, o que ajuda, mas isso oferece apenas um terço das necessidades diárias de 

um adulto. Consequentemente, estima-se que 50% das pessoas no mundo 

sofram de deficiência de vitamina D pelo menos durante parte do ano. Em 

climas mais ao norte, isso pode chegar a 90%.16

À medida que a pele clara evoluía nos humanos, as pessoas também de-

senvolveram olhos e cabelos mais claros — mas apenas bem recentemente.17 

Olhos e cabelos de coloração mais clara surgiram em algum momento nas 

imediações do mar Báltico, cerca de 6 mil anos atrás. Não existe uma ex-

plicação óbvia. A cor do cabelo e dos olhos não afeta o metabolismo da vi-

tamina D, nem de algo que seja fisiológico, aliás, de modo que não parece 

haver nenhum benefício prático. A hipótese é que essas características foram 

selecionadas como marcadores tribais ou porque as pessoas as achassem mais 

atraentes. Se os seus olhos são azuis ou verdes, não é por você ter maior quan-

tidade dessas cores em sua íris do que as outras pessoas, mas simplesmente 

menos das demais cores. É a ausência de outros pigmentos que deixa os olhos 

azuis ou verdes.

A cor da pele mudou durante um período muito mais longo — pelo me-

nos 60 mil anos —, mas não foi um processo simples e direto.18 “Alguns po-

vos se despigmentaram, outros se repigmentaram”, explica Jablonski. “Alguns 

mudaram bastante de tom de pele, à medida que se deslocavam para novas 

latitudes; outros continuaram praticamente iguais.”

As populações indígenas da América do Sul, por exemplo, têm a pele 

mais clara do que se esperaria em função das latitudes que habitam.19 Isso 

porque em termos evolucionários são recém-chegadas. “Elas conseguiram 

chegar aos trópicos muito rápido e estavam bem equipadas, inclusive com 

alguma vestimenta”, contou-me Jablonski. “Então, em essência, frustraram a 

evolução.” Um tanto mais difícil de explicar é o povo khoisan, da África meri-

dional.20 Eles sempre viveram sob o sol do deserto e nunca migraram grandes 

distâncias. Contudo, sua pele é 50% mais clara do que o ambiente levaria a 

prever. Acredita-se que uma mutação genética para pele mais clara tenha sido 
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introduzida entre eles por forasteiros em algum momento nos últimos 2 mil 

anos. Mas não se sabe exatamente quem foram esses estrangeiros.

O desenvolvimento nos últimos anos de técnicas para analisar dna an-

tigo significa que estamos aprendendo mais o tempo todo, e boa parte do 

que descobrimos é surpreendente — e o resto, desconcertante ou discutível. 

Usando análise de dna, no início de 2018 os cientistas do University College 

London e do Museu de História Natural da Inglaterra anunciaram, para per-

plexidade geral, que um antigo bretão conhecido como Homem de Cheddar 

tinha pele de “escura para negra”.21 (O que afirmaram de fato foi que sua 

probabilidade de ter pele escura era de 76%.) Também parece ter tido olhos 

azuis. O Homem de Cheddar estava entre as primeiras pessoas a regressar às 

ilhas britânicas após o fim da última era glacial, cerca de 10 mil anos atrás. 

Seus antepassados estiveram na Europa por 30 mil anos, tempo mais do que 

suficiente para terem evoluído, ficando com a pele clara — de modo que, se ele 

realmente tinha pele escura, seria uma surpresa de verdade. Entretanto, ou-

tras fontes autorizadas sugerem que o dna estava bastante degradado, e nossa 

compreensão da genética da pigmentação era titubeante demais para permitir 

alguma conclusão sobre a cor da pele e dos olhos do Homem de Cheddar.22 

Foi, no mínimo, um lembrete de como ainda temos muito a aprender. “No 

que se refere à pele, ainda estamos, em muitos sentidos, apenas nos primór-

dios”, afirmou Jablonski.

A pele vem em duas variedades: com e sem pelos. Pele sem pelos é cha-

mada de glabra e existe em pouca quantidade. Nossas partes de fato sem pelos 

são os lábios, os mamilos e a genitália, bem como a palma das mãos e a sola 

dos pés. O resto do corpo é coberto por pelos visíveis, chamados pelos termi-

nais, como na sua cabeça, ou por penugem, como os pelos que vemos no rosto 

de uma criança. Na verdade, somos tão peludos quanto nossos primos prima-

tas.23 Acontece que nosso pelo é bem mais fino e delicado. No todo, calcula-se 

que tenhamos 5 milhões de pelos, mas a quantidade varia com a idade e as 

circunstâncias e, em todo caso, não passa de uma estimativa.24

Pelos são exclusivos de mamíferos. Como a pele sob eles, servem a uma 

multiplicidade de fins: fornecem calor, amortecimento e camuflagem, prote-

gem o corpo da luz ultravioleta e permitem a membros de um grupo sinalizar 

14413-miolo-Corpo.indd   2514413-miolo-Corpo.indd   25 12/16/19   6:18 PM12/16/19   6:18 PM




