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CAPÍTULO 1

ANNUS HORRIBILIS

Os subúrbios exuberantes e abastados de Wilmington, rodeados pelos 
bosques do vale Brandywine, são populares entre os herdeiros da fortuna 
química da família Du Pont. As propriedades e jardins estão escondidos 
naquele que é conhecido como o Chateau Country de Delaware. Tendo 
em conta estes padrões, Joe Biden e a sua esposa, Jill, vivem numa pro-
priedade modesta situada numa encosta de 1,5 hectares com vista para 
um pequeno lago.

Quando faltavam 99 dias para as eleições visitei a casa de Biden. Para 
evitar contágios, os seus assessores levaram-me para uma antiga garagem, 
a pouco menos de 100 metros da casa onde vive a família. «Bem-vindo 
à casa da minha mãe», gritou Biden do fundo da escada, um instante 
antes de a sua cabeleira branca se tornar visível quando chegou ao pri-
meiro piso do chalé. Vestia uma camisa azul, as mangas enroladas até 
aos cotovelos, uma caneta enfiada entre os botões e uma máscara N95 
branca sobre o rosto.

Biden estava a três semanas de se tornar o candidato a presidente 
pelo Partido Democrata. O título da primeira página do Washington 
Post dessa manhã dizia: «A posição dos Estados Unidos no mundo está 
no seu ponto mais baixo.» O número de vítimas da pandemia do coro-
navírus aproximava-se dos 150 000, três vezes mais do que o número 
de vidas americanas perdidas no Vietname; a economia desmoronara-se 
mais depressa do que em qualquer outro momento da história da nação; 
em Portland, Oregon, agentes federais com uniformes sem distintivos lan-
çavam gás lacrimogéneo contra manifestantes, a quem Donald Trump 
chamara «anarquistas e agitadores doentes e tresloucados». Nesse dia, 
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no Twitter, Trump avisara que os manifestantes iriam «destruir as nossas 
cidades americanas e seria ainda pior se o Joe Biden Dorminhoco, a 
marioneta da esquerda, chegasse a ganhar. Os mercados colapsariam e 
as cidades arderiam».

O homem que se interpunha entre os norte-americanos e mais quatro 
anos de Trump parecia contente por ter visitas. Naquele estranho verão 
de 2020, a residência de Biden parecia tão solene e reclusa como uma 
abadia. O chalé, decorado com temas celtas (persianas verdes, almofa-
das com padrões de cardos), também servia de centro de comando para 
o Serviço Secreto; homens enormes com armas nos coldres entravam e 
saíam a toda a hora. Biden sentou-se num cadeirão do outro lado da sala 
e estendeu as mãos numa saudação socialmente distanciada. «Os médicos 
mantêm-me sob um controlo apertado», explicou.

Nessa tarde, os Biden deveriam ir a Capitol Hill prestar homenagem 
ao recém-falecido John Lewis, da Geórgia, um ícone da luta pelos direitos 
civis que sofreu uma fratura craniana às mãos dos polícias estaduais em 
Selma, no Alabama, antes de fazer parte da Câmara dos Representantes 
e de se tornar conhecido como a «consciência do Congresso». Seria uma 
saída rara. Desde que começara o confinamento por causa da Covid-19, 
em março, Biden circulava quase exclusivamente entre o alpendre das 
traseiras, onde realizava eventos de angariação de fundos pelo Zoom, o 
ginásio no piso superior e a sala de jogos na cave, onde se sentava para 
dar entrevistas televisivas, em frente de uma estante de livros e uma ban-
deira dobrada. A estrutura da campanha estava distribuída pelas casas 
de cerca de 2300 funcionários.

Antes de lhe ter feito qualquer pergunta, explicou-me as origens do 
chalé. Quando o seu pai, Joe Sr., adoeceu, em 2002, Biden remodelou 
a cave da casa principal e instalou aí os pais. «Deus o tenha, só resistiu 
seis meses», disse-me. «Pensei que a minha mãe iria ficar.» Mas ela tinha 
outros planos. (A falecida mãe de Biden, Jean Finnegan, desempenha um 
papel formidável na sua narração da história da família. Na escola pri-
mária, recorda o próprio, uma freira gozou com ele por gaguejar, e a sua 
mãe, uma católica devota, disse à freira: «Se voltar a falar assim com o 
meu filho, venho cá e arranco-lhe essa capota da cabeça.»)

Depois de Jean enviuvar, contou Biden, ela fez-lhe uma proposta: 
«Disse-me: “Joey, se me construíres uma casa, mudo-me para lá.”  
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Eu respondi: “Querida, não tenho dinheiro para te construir uma casa.” 
Ela explicou: “Eu sei que não tens, mas falei com os teus irmãos e com a 
tua irmã. Vende a minha casa e constrói-me um apartamento.”» Durante 
anos, Biden, que dependia do seu salário do governo, foi um dos membros 
menos prósperos do Senado dos Estados Unidos. (Nos dois anos após 
ter deixado a vice-presidência, os Biden ganharam mais de 15 milhões 
de dólares entre discursos, aulas e contratos editoriais.) Biden remode-
lou uma velha garagem e a mãe mudou-se para lá. «Eu entrava e via-a na 
cadeira lá de baixo, em frente à lareira, a ver televisão», conta. «Havia 
sempre uma cuidadora sentada junto dela, a ouvir as suas confissões.»

Nas suas próprias palavras, Joe Biden é um «homem público» há cinco 
décadas, ocupando cargos, dando entrevistas e partilhando pequenas 
histórias. A última vez que o entrevistei, sobretudo acerca de assuntos 
de política externa, foi em 2014, quando ele estava na Casa Branca e 
Donald Trump apresentava a temporada 14 do programa The Apprentice. 
Biden tem 77 anos e parece mais magro do que há seis anos, mas não é 
demasiado notório. Despediu-se da juventude com relutância. O sorriso 
adquiriu um brilho que inspirou um tweet popular durante a campanha 
de 2012: «Os dentes de Biden são tão brancos que votam em Romney.» 
O couro cabeludo foi reflorestado, o seu rosto parece sereno, e Biden pro-
jeta geralmente o brilho de um avô acabado de regressar do ginásio, o que 
acontece com frequência. A sua verborreia é tão tortuosa como sempre. 
James Comey, ex-diretor do FBI, escreveu certa vez que a conversa típica 
de Biden começava na «Direção A» antes de «se desviar para a Direção 
Z». (Em dezembro de 2019 a campanha de Biden divulgou um resumo 
dos seus registos médicos, que o declarava um homem «saudável e vigo-
roso» para a sua idade.)

De alguma forma, as implicações da idade pairavam sobre a corrida 
presidencial. Trump tomou posse como o presidente mais velho da histó-
ria. No verão de 2020, tinha 74 anos. Para afastarem as questões sobre 
a sua acuidade mental, o presidente e seus aliados representaram Biden 
como um homem senil, tema que dominou as televisões de direita e o  
Twitter. Isto passou ao lado de Biden, pois não frequentava redes sociais. 
(Em comparação com Trump, a campanha de Biden fez um uso muito 
limitado destas plataformas. Trump tinha mais de 114 milhões de segui-
dores entre o Twitter e o Facebook, Biden tem menos de dez milhões.)
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Se houvesse algum acontecimento importante, a sua equipa incluía um 
tweet no agregado de notícias matinais que Biden lia no seu telemóvel. 
Mas, disse ele, «não olho muito para os comentários. Passo o meu tempo 
a tentar concentrar-me nas dificuldades que as pessoas estão agora a 
enfrentar».

Em finais de agosto, dez semanas antes das eleições, Biden ia à frente 
de Trump com uma média de pelo menos oito pontos percentuais. No 
entanto, nenhum habitante da Terra esperava um final de campanha vulgar. 
Algumas sondagens mostravam que a diferença se estava a reduzir e que 
podia ser invertida por um abalo inesperado na economia, no Congresso 
ou no Supremo Tribunal. «Sinto-me bem com a forma como as coisas 
estão a correr», disse Biden. «Mas sei que isto vai ficar muito, muito 
feio.» Enquanto Trump questionava a legitimidade do voto por correio, 
o diretor dos serviços postais reduzia descaradamente os serviços, o que 
podia impedir que os boletins fossem contados. Ruth Bader Ginsburg, 
a juíza mais velha do Supremo Tribunal, começara recentemente um tra-
tamento de quimioterapia, aumentando as probabilidades de uma luta 
partidária renhida sobre a sucessão. Agentes republicanos estavam a aju-
dar Kanye West, a estrela de hip-hop apoiante de Trump, a figurar nos 
boletins de voto em vários estados, manobra que os críticos suspeitavam 
que iria roubar votos dos afro-americanos a Biden. Entretanto, os serviços 
de informações dos Estados Unidos advertiam que, tal como em 2016, os 
russos estavam a esforçar-se por prejudicar o opositor de Trump, desta 
vez com gravações telefónicas manipuladas, que sustentavam o rumor de 
que Biden usara a vice-presidência para ajudar o filho, Hunter, a ganhar 
dinheiro na Ucrânia.

Para alguém que estava à frente nas sondagens, Biden não estava muito 
otimista. «Preocupa-me que lixem o resultado das eleições», disse ele. 
«Onde raio já se ouviu um presidente dizer que “não tenho a certeza se 
aceitarei o resultado”?»

As provações de 2020 desmantelaram algumas das histórias mais básicas 
que os norte-americanos contam a si mesmos. O país mais rico e pode-
roso do mundo falhou nas respostas até mais rudimentares à pandemia 
– obter máscaras e realizar testes – e algumas instituições revelaram-se 
tão antiquadas e tão desprovidas de recursos que usavam máquinas de 



| 19ANNUS HORRIBILIS

fax para partilhar dados. A Casa Branca propunha medidas que pare-
ciam uma sátira de Kafka; enquanto as pessoas eram aconselhadas a não 
comer fora, o governo propunha um incentivo fiscal empresarial para os 
almoços e jantares de negócios.

Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, quando os norte-americanos 
de classe média pouparam nos produtos básicos – carne, açúcar, café –, 
muitos norte-americanos da era da Covid-19 rejeitaram os apelos para 
ficar em casa e cobrir o rosto. Alguns fizeram pequenas férias de prima-
vera, enquanto os repositores de lojas, os auxiliares de lares de idosos e 
os distribuidores regressavam ao trabalho com ordens de que eram tra-
balhadores «essenciais». Em Washington até os preceitos mais básicos 
da coesão política estavam a falhar. Quando Larry Hogan – governador 
republicano de Maryland, de costas voltadas com Trump – encomen-
dou testes da Coreia do Sul, sentiu a necessidade de mobilizar a sua 
polícia estadual e soldados da Guarda Nacional para protegerem o car-
regamento, temendo que o governo federal tentasse confiscá-lo. Trump 
vangloriou-se de ter retido auxílio e equipamento aos estados gover-
nados por democratas. «Não ligues ao governador de Washington», 
recorda-se de ter dito ao seu vice-presidente, Mike Pence. «Não ligues à 
mulher de Michigan.» Em abril, na Fox News, Jared Kushner, genro do 
presidente e um dos líderes da equipa de resposta ao coronavírus, decla-
rou que os esforços da administração foram «uma enorme história de 
sucesso». Nos quatro meses que se seguiram morreram pelo menos outras  
110 000 pessoas.

Além disso, em plena pandemia, a morte de George Floyd sob o joelho 
de um polícia deu início a uma nova viragem marcante na história norte-
-americana – um confronto com a entrincheirada hierarquia do poder, a 
que Isabel Wilkerson, no seu livro Caste, chamou «o porteiro silencioso 
num cinema escuro, que ilumina as coxias com a lanterna, guiando-nos 
para os nossos lugares».

Cornell William Brooks, professor de Harvard, ativista e ex-diretor da 
Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor (NAACP, na 
sigla em inglês), comparou o assassínio de George Floyd ao de Emmet Till 
em 1955, que inspirou o movimento pelos direitos civis em Montgomery. 
A escala dos protestos refletia uma fúria que transcendia o horror que 
a provocara. «O ingrediente mais quente deste caldeirão é a esperança 
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frustrada. Muitos de nós recordam a “esperança e a mudança”, mas o 
que obtivemos depois foi literalmente fúria e medo. As pessoas estão sim-
plesmente fartas», disse Brooks.

Biden acreditava que as falhas de liderança de Trump, em particular 
durante a pandemia, se haviam tornado claras até para os seus defenso-
res republicanos mais ferrenhos. «Toda a gente sabe, até os que o apoiam: 
tem tudo que ver com os seus próprios interesses. É tudo sobre ele», disse-
-me Biden. «Isto tem exercido um impacto profundo na capacidade de as 
pessoas viverem as suas vidas.» Contudo, admitiu que isso poderia não 
ser suficiente para mudar a opinião dos eleitores. Quando Biden descre-
veu os apoiantes de Trump, não os caracterizou como pessoas enganadas, 
culpadas ou deploráveis. «Acreditam que ficarão materialmente melhor 
se ele for presidente», afirmou. «Trump convence-os, penso que em certo 
grau – talvez cerca de 40% –, ao dizer coisas como “os democratas são 
socialistas. Estão aqui para vos retirarem tudo o que têm”.»

Há muito que os republicanos acusam os democratas de conspirarem 
para introduzir sub-repticiamente o socialismo nos Estados Unidos. No 
entanto, levantar esta acusação contra Biden, cuja carreira se distinguiu 
sobretudo por um centrismo cauteloso, era uma tarefa complicada. Biden 
entrou nas primárias democráticas com um objetivo específico: acabar 
com a presidência de Trump. A maioria dos norte-americanos, declarou, 
não queria uma revolução. Num dos primeiros eventos de angariação de 
fundos em Nova Iorque, Biden prometeu não «diabolizar» os ricos e disse 
que «nada mudará em termos fundamentais». (Na Internet, as pessoas 
partilharam cartazes de campanha falsos, semelhantes aos da campanha 
de Obama, que diziam «Esperança», com o slogan «Nada mudará em 
termos fundamentais».) No entanto, quando Biden ganhou efetivamente 
a nomeação, em março, já começara a descrever a sua candidatura como 
uma aposta numa mudança sistémica à escala do New Deal de Franklin 
Roosevelt. Segundo um dos principais assessores de Bernie Sanders, Biden 
disse a este, numa conversa telefónica sobre um potencial apoio de Sanders 
à sua candidatura: «Quero ser o presidente mais progressista desde 
Franklin Roosevelt.»

Esta evolução confundiu os críticos de todas as cores políticas. Biden 
era simultaneamente acusado de ser uma marioneta socialista e um cúm-
plice neoliberal. Para os seus detratores de esquerda – em especial os 
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democratas mais jovens, com maior nível de educação e mais ideológicos, 
especialmente ativos na Internet –, Biden era uma criatura do ancien 
régime e um apoiante do Estado de segurança nacional, com apetites 
tão tímidos pela mudança que, quando ganhou na super-terça-feira, o 
valor das ações do sector da saúde subiu. Os liberais sentiam-se desa-
lentados por o campo presidencial mais diverso da história ter dado 
como fruto um homem branco na sua oitava década de vida. Era como 
se um empregado tivesse voltado da cozinha com a notícia de que os 
pratos o dia haviam acabado e tudo o que restava eram papas de aveia.  
(É claro que sempre tinham a opção de mais veneno para ratos.)

Maurice Mitchell, diretor nacional do Partido das Famílias Operárias, 
partilhou comigo a seguinte reflexão: «As pessoas comentavam: “Ah, esse 
tipo é um mercenário.” Não é uma pessoa ideológica, e é claro que a ideo-
logia é importante para nós. Durante as primárias fez uma campanha 
retrógrada. Tudo se resumia a regressar ao caminho em que estávamos no 
tempo de Obama.» Mitchell, que também foi líder do Movimento pelas 
Vidas dos Negros, acrescentou que a mudança de tom de Biden chamou 
a atenção dos progressistas: «Percebeu que este poderia ser um momento 
rooseveltiano. Não está nem perto – ninguém pensa que Joe Biden seja 
um ícone progressista –, mas pode ser um produto tanto do pensamento 
mais cínico como do mais otimista.»

Numa entrevista já perto das eleições, perguntei a Barack Obama 
como interpretava a viragem à esquerda de Biden. «Se olharmos para os 
objetivos de Joe Biden e de Bernie Sanders, não são assim tão diferentes, 
se vistos a doze mil metros de altura», respondeu-me. «Ambos querem 
garantir que toda a população tenha acesso à saúde. Querem certificar-se 
de que toda a gente tem um emprego com um salário condigno. Querem 
garantir que todas as crianças têm uma boa educação.» Era uma questão 
de tática, sugeriu Obama. «Muitas vezes, a questão é: “Como faremos 
isto, e de que coligações necessitamos?” Penso que este momento mudou 
alguns desses cálculos, não necessariamente por Joe ter mudado, mas 
porque as circunstâncias mudaram.»

As tensões que afligiam o Partido Democrata refletiam um confronto 
entre a política a «longo prazo» de Obama e Biden e o movimento urgente 
a que Sanders chamava uma «revolução». As duas fações reclamavam 
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virtudes antagónicas: uma colocava a ênfase no realismo, na criação de 
coligações e na política pragmática; a outra sublinhava a evidência de 
que a «reforma» vigente não fora capaz de fazer frente às desigualdades 
sistemáticas, às crueldades do sistema de saúde e do sistema prisional dos 
Estados Unidos e à catástrofe ecológica.

A divisão era tão geracional quanto ideológica. Os jovens norte-ame-
ricanos haviam crescido entre fiascos – a invasão do Iraque, a resposta ao 
furacão Katrina, a crise financeira de 2008 – e acabaram por responsabi-
lizar, em parte, a gerontocracia. Em 2020, a média de idade nos Estados 
Unidos era de 38 anos. A média de idade dos senadores era de 65 anos. 
Nesse ano, o Congresso foi um dos mais velhos da história. O líder da 
maioria no Senado, Mitch McConnell, tinha 78 anos; Nancy Pelosi, a pre-
sidente da Câmara dos Representantes, tinha 80 anos. A diferença etária 
estava na raiz de uma diferença profunda na maneira de ver o mundo. 
Nas palavras de Patrick Fisher, professor de Seton Hall, especializado 
nas dinâmicas políticas da idade, «em termos demográficos, políticos, 
económicos, sociais e tecnológicos, as gerações são mais diferentes entre 
si agora do que em qualquer outro tempo da história».

Os millennials constituem hoje a geração mais numerosa dos Estados 
Unidos e a mais diversa da história da nação. Entraram no mercado de 
trabalho durante a pior recessão desde os anos 1930. As pessoas com 
menos de 25 anos enfrentam taxas de desemprego que duplicam as dos 
outros grupos etários. Em 2012, um número recorde de adultos entre os 
18 e os 31 anos vivia com os pais. Nos anos 2010, enquanto o trumpismo 
germinava na direita, um movimento político rival crescia na esquerda, 
encabeçado por jovens. Para estes, os norte-americanos mais velhos esta-
vam a usar o sistema político para desviar recursos das gerações mais 
novas. Em 2014, o governo federal gastou cerca de seis dólares per capita 
em programas para idosos por cada dólar que gastou em programas para 
crianças, isto segundo Paul Taylor, autor de The Next America, um estudo 
sobre o futuro demográfico.

Muitos jovens norte-americanos depositaram as suas esperanças em 
Obama: em 2008 obteve uma proporção impressionante de dois terços 
dos votos dos millennials. No fim do seu mandato estes jovens haviam 
concluído que, se Obama não era capaz de levar os partidos políticos a agi-
rem, então mais ninguém o conseguiria fazer. Entre 2013 e 2017 a média 
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etária dos membros dos Socialistas Democráticos da América desceu de  
68 para 33 anos. Muitos outros exprimiam o desejo de um socialismo mais 
próximo do New Deal. Em 2019 Greta Thunberg, a adolescente sueca 
que inspirou uma greve global em defesa do clima, declarou nas Nações  
Unidas: «A mudança está a chegar, quer queiram quer não.»

Quando questionei Obama sobre as tensões no seio do partido, descre-
veu-as como atributos da «ideia democrata tradicional». E disse: «Temos 
um partido muito diverso. Isto significa que toleramos, ouvimos e acei-
tamos pessoas diferentes e tentamos uni-las. Assim, trabalhamos não só 
com democratas liberais, mas também com democratas conservadores, 
e temos de estar dispostos a fazer concessões sobre vários assuntos.» Foi 
um aceno subtil aos democratas que veem a concessão como um fracasso. 
Em declarações prestadas no ano anterior, Obama lamentou o surgimento 
de um «pelotão de fuzilamento» no partido. «Esta ideia de pureza, de 
nunca fazer concessões, de estar sempre politicamente vigilante, tudo isto 
tem de ser rapidamente superado», afirmou.

Antes de ser candidato, Biden expressou a sua frustração com a fraca 
participação eleitoral dos jovens. Em 2019 queixou-se de que, no combate 
entre Trump e Hillary Clinton, «ficaram sentados em casa, não se envol-
veram». No entanto, quando discursava durante a campanha, esforçava-se 
por ser mais conciliador: «Esta geração tem sido realmente prejudicada», 
declarou. «Esta é a geração mais aberta, menos preconceituosa, mais bri-
lhante e mais bem formada da história dos Estados Unidos. E o que está 
a acontecer? Levaram com o 11 de setembro, com uma guerra, com a 
Grande Recessão, e agora com isto. Esta geração merece ajuda durante 
esta crise.» Compreendia certos aspetos das suas dificuldades. «Estou 
a pagar os empréstimos universitários de Beau Biden», declarou, refe-
rindo-se ao filho mais velho, que morreu em 2015. «Ele nunca falhou um 
pagamento, mas, quando concluiu o curso na Universidade de Direito, 
devia 124 000 dólares.»

Na primavera de 2020 Biden começou a descrever-se como um «can-
didato da transição», explicando que «não demos um lugar aos jovens 
no partido, a oportunidade de terem o holofote e de estarem sob o holo-
fote do resto do país. Há um grupo incrível de pessoas talentosas, de 
gente nova e mais jovem». Ben Rhodes, conselheiro de Obama na Casa 
Branca, disse-me: «De facto, é uma ideia muito poderosa. Ele diz: “Sou 
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um homem de 77 anos, que durante 30 anos foi senador, e compreendo 
tanto as limitações como a natureza deste país.” Isto porque, faça o que 
fizer, não pode entender completamente a frustração das pessoas. Não 
é uma crítica. É apenas a realidade.» Um funcionário da administração 
Obama observou que, naquele reconhecimento de Biden, havia uma men-
sagem mais subtil: «Este país precisa de acalmar e de ter um presidente 
aborrecido.»

Para Varshini Prakash, de 27 anos, cofundadora do Movimento Sunrise, 
uma organização de jovens que promove a ação contra as alterações cli-
máticas, Biden reconheceu a urgência de mostrar mais do que interesse 
retórico pela esquerda jovem. «Temos um candidato presidencial que, 
essencialmente, dedicou toda a carreira a defender soluções graduais. 
E, agora, Biden vê-se neste momento em que as pessoas estão fartas 
de grande parte do status quo que ele representa – um sistema econó-
mico que reinou durante quarenta anos, e que ele defendeu, mas também  
a saúde, o clima, a violência das armas, a imigração. Tudo isto chegou a 
um ponto de saturação. Penso que a Covid-19 foi o momento de rutura, 
em que Biden reconheceu que, se não tiver uma forma de juntar o seu 
gradualismo com o nível de mudança transformativa que as pessoas dese-
jam, enfrentará sérios problemas.»

Para comparecer à homenagem a Lewis, Biden deslocou-se num SUV 
preto e blindado. Mudara de roupa, do vestuário caseiro de campanha 
para um traje de luto: uma camisa branca imaculada, fato preto, gra-
vata preta e máscara preta. Na Rotunda do Capitólio, Joe e Jill foram 
recebidos por Nancy Pelosi, que não viam desde que os confinamen-
tos haviam começado. Conversaram num pequeno círculo e, depois, 
os Biden aproximaram-se do caixão de Lewis, que estava coberto por 
uma bandeira, no mesmo local onde Abraham Lincoln jazera há um 
século e meio. Como outros, Biden desafiara os republicanos a honra-
rem Lewis, restabelecendo a Lei dos Direitos de Voto – para «proteger o 
direito sagrado ao voto, pelo qual estou disposto a morrer», nas palavras 
de Biden. A lei servira de contrapeso à discriminação racial nas urnas 
desde 1965 até 2013, quando o Supremo Tribunal decidiu que as condi-
ções já não a tornavam necessária. Desde então, em muitos estados, os 
republicanos esforçaram-se por impor requisitos capciosos que excluem 
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alguns eleitores; no Senado, McConnell bloqueou projetos-lei que visavam  
restabelecer a lei.

Biden falara ao telefone com Lewis poucos dias antes de este ter fale-
cido. Quando recebeu a notícia da sua morte escreveu um comunicado à 
imprensa: «Para os pais que tentam responder às perguntas dos filhos sobre 
como entender o mundo em que hoje vivemos, falem-lhes de John Lewis.»

Durante os dias que se seguiram o caixão de Lewis percorreu o cami-
nho da luta pela liberdade dos negros, começando na sua terra natal, 
Troy, no Alabama, atravessando a ponte Edmund Pettus, em Selma, até 
à recém-batizada praça Black Lives Matter, perto da Casa Branca. No 
Capitólio, Biden pousou a mão no caixão e fez o sinal da cruz.

Trump, por seu lado, não participou na homenagem. Numa ocasião, 
Lewis afirmou que Trump não era um «presidente legítimo», ao que o 
presidente respondeu, num insulto pouco subtil, que o distrito congres-
sional de Lewis estava «infestado de crime». Sob a pressão de ter de dizer 
alguma coisa, Trump escreveu no Twitter, enquanto regressava do golfe, 
que estava triste e que «eu e Melania enviamos as nossas orações para 
ele e para a família».

Durante a corrida presidencial, as turbulências de 2020 deram a Trump 
muitas oportunidades de se mostrar racista e inepto, enquanto pouparam 
a Biden – conhecido por ser desbocado durante as campanhas – os riscos 
de ter de lidar com uma agenda saturada. A sua equipa negou sugestões 
de que estavam deliberadamente a deixar que Trump monopolizasse as 
atenções, mas, em maio, Biden disse com franqueza: «Quanto mais ele 
fala, melhor para mim.»

A contenção nunca caracterizou Biden. Mesmo em Washington, a meca 
dos tagarelas, Biden destacou-se sempre. Quando Obama, recém-chegado 
ao Senado em 2005, ouviu Biden a discursar numa reunião do Comité 
de Relações Externas, passou uma pequena nota a um dos assistentes: 
«Tirem-me daqui.» Um ex-funcionário de Biden recordou que aprendeu 
a fletir os joelhos durante os discursos do chefe para evitar desfalecer. 
Biden conhece a sua reputação e, por vezes, brinca com isso. Durante 
uma entrevista televisiva, quando o microfone deixou de funcionar, disse: 
«Estão sempre a fazer-me isto na Casa Branca.»

O conhecido apetite de Biden pelas relações humanas foi prova-
velmente um fator determinante para a sua vitória nas primárias.  
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O ex-presidente da Câmara de South Bend, no Indiana, Pete Buttigieg, um 
dos seus opositores, observou Biden nos bastidores antes de um debate. 
«Alguns candidatos falavam entre si», contou-me. «Alguns pareciam falar 
consigo mesmos.» Mas Biden socializava com o pessoal técnico ou ten-
tava animar os candidatos mais novos. «Penso que ele gosta de falar e 
interagir com qualquer pessoa que esteja por perto.»

Com as eleições a aproximarem-se, Biden enfrentava uma dificuldade: 
o seu sucesso político nunca se devera aos discursos eloquentes ou ao 
uso engenhoso das redes sociais; devera-se à ligação com as pessoas – e 
a pandemia havia feito com que fosse quase impossível aceder às pessoas. 
A questão era se conseguiria ligar-se a eleitores suficientes para derrotar 
Trump, quando muitos democratas teriam preferido outro candidato do 
partido.


