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Dos Riscos Paranóicos do Coronavírus: o inimigo 
ansiosamente esperado 

Pandemia e Terror

A pandemia do novo Coronavírus, se pudermos fazer 
alguma análise sobre ela no momento em que ela 
ainda acontece, trouxe duas queixas constantes por 
conta das medidas de isolamento social, lockdown 
ou quarentena. De um lado, uma queixa bastante 
difundida entre os trabalhadores de classe média 
de que o trabalho flexibilizado em home-office, em 
que a diferenciação entre espaço de trabalho e 
espaço de descanso ou lazer ficam abolidas, tem 
trazido uma carga de trabalho bem maior do que 
o trabalho presencial. A auto responsabilização 
pela manutenção de seu posto de trabalho, faz com 
que seja abolida pelo sujeito a lógica de uma uma 
estrutura temporal de organização do trabalho. 
Consequentemente, o que temos é uma sobrecarga 
laboral, traduzida em cansaço, sobreposição do 
trabalho sob a vida privada, desimplicação do 
empregador em prover a salubridade das condições de 
trabalho, uma redução das garantias trabalhistas 
e uma diminuição salarial - resultado inversamente 
proporcional à demanda cada vez maior de 
produtividade. O home-office, apesar de sua falsa 
idéia de liberdade, não conhece agenda e todo 
momento pode virar momento de trabalho. Como diz 
uma amiga “Não há como mensurar o que é home-office 
dentro de uma pandemia”. A ruptura da experiência 
do tempo implica em um cansaço indefinido uma vez 
que, como diz outra amiga, “parece que o dia de 
trabalho dura um dia inteiro”.
De outro lado, em relação a uma parte da 

população precarizada que não tem qualificação 
necessária para o home-office, temos uma diferente 
queixa recorrente destes tempos pandêmicos - 



queixa? está mais para temor! Sobre essa parte 
da população abate-se um dilema, já que, de um 
lado, sofre por medo de perder seu emprego - 
isto quando já não perdeu - por outro sofre por 
ter de retornar às atividades laborais sem a 
mínima segurança de que não será contaminado e 
não irá morrer ou levar a morte aos seus amigos 
e familiares. Basta vermos quem é que circula 
por aqueles que podem se manter em quarentena:os 
trabalhadores de aplicativos1 - aqueles que não 
tem nenhuma garantia trabalhista, por serem 
considerados empreendedores, inteiramente 
desassistidos diante da pandemia, colocando seus 
corpos em jogo para garantirem sua sobrevivência, 
na medida em que sem bens e estabilidade, só 
possuem sua força de trabalho - sendo obrigados à 
escolha forçada: a bolsa ou a vida?. Essas duas 
queixas relativas aos efeitos da nova conformação 
do mundo do trabalho em tempos neoliberais, não 
foram inauguradas pela pandemia, porém foram 
agravadas pelos efeitos econômicos e políticos 
desencadeados pelo vírus. 
A pandemia não é um fenômeno exclusivo de ordem 

biológica, ela é também política, na medida em 
que seus efeitos se acirram diante do colapso do 
sistema de saúde mundial, enxutos durante décadas 
pelas políticas de retraimento do Estado e de 
privatizações. É inegável a marca neoliberal nas 
políticas de destruição dos serviços públicos, 
através de medidas como a Emenda Constitucional 
do Teto dos Gastos Públicos que alterou a 
Constituição brasileira de 1988 para instituir 
o Novo Regime Fiscal que congela por 20 anos o 
investimentos em políticas públicas como saúde e 
educação. A inexistência de um sistema público 
de saúde como nos EUA, ou a falta de leitos de 

1 São aqueles trabalhadores que se cadastram em aplicativos como uber ou rappi 
para atender demandas de comunidade e que, geralmente, trabalham 12 horas ou 
mais seguidas sem direito a pausas para almoço, fim de semana, etc  Desde a 
Reforma Trabalhista o número de trabalhadores de aplicativos tem aumentado 
exponencialmente. 



UTI em hospitais, ou de profissionais distribuídos 
em todo território nacional para o atendimento 
da COVID-19, são reflexos dessa política de 
retraimento estatal, em prol da lógica neoliberal 
de livre mercado. Neste sentido, se o Estado é 
também produtor da crise, sua resposta a essas 
queixas relativas ao campo do trabalho não poderia 
ser diferente da posição que sustentou até aqui. 
A proteção do capital que vemos na campanha da 
classe média alta e grandes empresários contra 
o isolamento social com o argumento de que não 
se pode parar a economia - e muito menos os seus 
lucros, é também encampada em nível político 
pela Presidência da República do Brasil. Para 
salvar a economia, um movimento “negacionista”, 
defendido por empresários, promove grandes 
carreatas, que minimizam o impacto da pandemia 
(ainda que de dentro de seus carros os empresários 
estejam de máscaras), conclamam a reabertura do 
comércio e a retomada dos postos de trabalhos 
pelos mais pobres, bloqueiam inclusive passagens 
de ambulâncias e fazem buzinaço em frente aos 
hospitais que abrigam pacientes contaminados com 
a COVID-19, flertando obviamente com a seleção 
natural. Vemos, então, queixas a respeito de uma 
aceleração da sociedade do cansaço2, da extensão 
da precarização das relações trabalhistas para o 
conjunto da classe trabalhadora e o desejo de que 
essa extensão aconteça por parte da sociedade que 
detém os meios de produção. 
O que se vê é que a Pandemia, longe de apontar a 

decadência capitalista neoliberal, entranhou-se e 
através da crise e do colapso faz sobreviver sua 
ideologia. Assistimos a especulação de preços, sem 
nenhuma intervenção do Estado, o recuo dos direitos 
trabalhistas, a justificativa para medidas econômicas 
restritivas, tudo isso apontando menos a falência da 
lógica neoliberal e mais o seu vigor. A mão visível 
do mercado faz coadunar-se com a invisibilidade do 

2 Chul-Han, Byung. A sociedade do cansaço. Petrópolis: Editora Vozes, 2015.



vírus, manipulando a falsa sensação de segurança e 
insegurança a favor do mercado. 
Como aponta Naomi Klein, em seu livro “A 

Doutrina do Choque”, são situações de caos e 
desorientação que se tornam terrenos propícios 
para aprofundamento de projetos neoliberais, para 
a chamada doutrina do choque (ou o capitalismo de 
desastre, como chamam atualmente) desenvolvida por 
Milton Friedman na Escola de Chicago, cujo projeto 
experimental foi o Chile de Pinochet que desde 
outubro de 2019 está em convulsão social por conta 
justamente dessas políticas neoliberais3. 
Resumidamente, o que a escola de Chicago tomou 

como “doutrina do choque” é o modus operandis do 
sistema neoliberal que se utiliza de “crises”, 
e aqui elas podem ser reais ou criadas, para 
implementar políticas impopulares e neoliberais 
que em situações de “normalidade” seriam tomadas 
como impossíveis de serem aceitas, mas que 
diante de uma situação de exceção provocada 
pela crise se torna uma “política inevitável”. 
Como aponta Klein, a Doutrina do Choque é uma 
estratégia política que consiste em usar crises 
em larga escala para promover políticas que 
sistematicamente aprofundam a desigualdade, 
enriquecem as elites e minam os demais. Para 
Friedman, a crise instaura a dimensão da 
impotência provocada pelo horror do choque, 
facilitando a imposição de medidas impopulares. 
Não é isso que assistimos politicamente diante da 
epidemia no Brasil hoje?
O governo brasileiro, diante da crise da saúde 

e econômica, desenha a implantação e negociação 
de medidas neoliberais de austeridade. Vimos a 
negociação da PEC Emergencial, que dentre outras 
atribuições corta salário e jornada de trabalho de 
servidores durante momentos de crise fiscal, como 
condição de liberação do auxílio emergencial de 

3 https://www.otempo.com.br/mundo/revolta-no-chile-razoes-que-levaram-as-
manifestacoes-no-pais-1.2253512



R$600,00 reais. Isso tudo sob a alegação de que 
não se trata necessariamente de corte de gastos, 
mas sim de injetar dinheiro na economia. Além 
desta, temos a Medida Provisória (MP) 936/2020, 
que institui o Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda e autoriza redução de 
jornada de trabalho e de salários e a suspensão de 
contrato de trabalho mediante acordo individual 
entre empregado e empregador, admitindo que 
durante a crise, acordo trabalhista prescinda da 
participação do sindicato. Assim, percebe-se que 
a crise desencadeada pela pandemia, torna-se o 
terreno propício para a aprovação destas medidas. 
A pandemia parece atualizar o que Foucault diria 

sobre as utopias socialistas e as capitalistas: 
enquanto as socialistas têm a propriedade de 
nunca se realizarem, as capitalistas têm a má 
tendência de se realizarem frequentemente4. Longe 
de implicar o fim do neoliberalismo, como muitos 
têm apontado em vários textos, vemos que aquilo 
que pensávamos que poderia aparecer em um futuro 
distópico, parece ter encontrado a ocasião para 
a radicalização da concentração de riquezas 
acompanhada do aumento do contingente de pessoas 
descartáveis para a grande massa da população 
mundial, não apenas baníveis como os trabalhadores 
de aplicativos ou em home-office5 , mas também 
matáveis6 por estarem expostos aos riscos da 
contaminação do novo Coronavírus em uma situação 
de precariedade social, econômica, sanitária e 
ambiental. Trata-se do que Klein vai chamar de 

4 “De fato, há duas espécies de utopias: as utopias proletárias socialistas 
que têm a propriedade de nunca se realizarem, e as utopias capitalistas que 
têm a tendência de se realizarem frequentemente”(Foucault, 1997: 110).
5 “Os big data inauguraram uma nova sociedade de classes digital. Quem está 
na categoria “lixo” pertencem à categoria mais baixa. Aos indivíduos com 
pontuação ruim são negados empréstimos. Logo, junto ao pan-óptico surge o 
“ban-óptico”. O pan-óptico monitora os internos incluídos no sistema. O ban-
óptico é um dispositivo que identifica as pessoas estranhas ou hostis ao 
sistema e as exclui (em inglês: to ban) O pan-óptico clássico serve para 
disciplinar; os ban-ópticos garantem segurança e a eficiência do sistema” 
(Chul-Han, 2018: 91). 
6 “(...) aquelas formas de soberania cujo projeto central não é a luta pela 
autonomia, mas “a instrumentalização generalizada da existência humana e a 
destruição material de corpos humanos e populações” (Mbembe, 2018: 10)



“zona de sacrifício”, territórios eleitos para a 
ação predatória das elites, onde a insalubridade 
marca a condição de existência dessas pessoas que 
nestas zonas vivem.
Mas essa ocasião de radicalização do projeto 

neoliberal diante de uma pandemia, nos parece, traz 
em seu bojo uma peculiaridade que permite também 
pensarmos em Freud e seu texto O Estranho7. Freud 
vai dizer que uma das faces maiores de terror, em 
estética, não é aquilo que é claramente monstruoso 
ou deformado e sim aquilo que, ao contrário, traz 
um estranhamento diante do familiar. É o que é mais 
próximo, o mais cotidiano que, por uma pequena 
diferença, traz o estranho e, consequentemente 
o sentimento de terror. Ora, a Covid-19 não é 
ela também um estranho no seio do familiar? A 
dimensão do estranho está posta cada vez que 
alguém se refere ao vírus como “novo corona” - o 
adjetivo “novo” nos remete ao seu outro. O estranho 
familiar, que replica seu material genético, 
apoiado nas minhas células. Pode apresentar 
sintomas de uma gripe comum, mas não sabemos 
direito como se dá o contágio e, assim, outra 
pessoa pode desenvolver sintomas mais graves que 
podem levar à morte; pode-se se tratar do mesmo 
modo que se trata outras gripes, mas pode gerar 
infecções renais ou cerebrais; pessoas podem estar 
contaminadas e serem assintomáticas, mas podem 
transmitir de maneira violenta para outras pessoas. 
Vemos este terror acompanhar uma outra 

categoria de trabalhadores que, a princípio, 
seriam os que mais estariam aptos para lidar 
com ele: os trabalhadores da área de saúde, que 
estão diretamente no enfrentamento da COVID-19. 
Esses profissionais, para os quais a dimensão da 
vida privada se encontra abolida, já que vivem 
integralmente a função de profissionais de saúde, 
estão quarentenados de suas famílias, morando 

7 Freud, Sigmund. (1919). O estranho. Em: Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud. vol. 17. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
pp. 237-270 



em apartamentos ou hotéis para não contaminar 
seus familiares, solitariamente lidando com o 
horror de perder pacientes e colegas de trabalho 
que ou estão morrendo ou sendo afastados de 
seus postos. Expostos ao risco cotidianamente, 
trabalhando várias horas ao dia, sem uma rotina, 
convocados a superar os limites possíveis diante 
da precariedade do sistema de saúde e carência de 
trabalhadores qualificados, cabe somente a eles 
cuidar para que não se contaminem. Diante da 
pergunta: “quem cuida de quem cuida?”, a resposta 
parece sempre apontar para a responsabilidade 
individual do sujeito. E é esta responsabilidade 
individual, que faz com que esse profissional tema 
por sua vida, e se isole por temer a contaminação 
de pessoas próximas. Poderíamos dizer que isso 
relaciona-se ao terror de que atitudes mais 
prosaicas possam gerar a contaminação e de que uma 
pessoa possa ser o vetor da morte de uma série de 
familiares e amigos. 
Mas este terror não fica restrito aos 

trabalhadores da área de saúde. Como nos contou 
outra amiga: “Cara, e eu que tenho sintomas 
paranoides que alguém infectou a maçaneta do carro 
de propósito!? Fiquei assim depois de um vídeo que 
o cara tirava a máscara, cuspia o dedo e passava 
o dedo nos ferros de segurar o metrô”. Temor nada 
injustificado se pensarmos que, no início dos 
casos nos Estados Unidos o jogador de basquete 
Rudy Gobert, pivô francês do Utah Jazz, zombando 
da pandemia, passou a mão nos microfones dos 
jornalistas8. Tendo logo em seguida seu diagnóstico 
confirmado, ele foi o pivô agora da suspensão do 
campeonato americano de basquete, levando aos 
jogadores de todos os times a uma testagem geral. 
Este terror se amplia com o isolamento social, 
fazendo com que a possibilidade de proximidade com 
o outro se torne um risco, convertendo o estranho 

8 https://veja.abril.com.br/esporte/jogador-infectado-que-causou-suspensao-da-
nba-havia-zombado-do-Coronavírus/



em um trauma generalizado, e não apenas o reflexo 
de um ou outro indivíduo. 
Se utilizamos a palavra terror é porque, para 

Freud, ela anda junto com o estranho. Foram 
elaboradas no mesmo momento entre os anos 1918-
1919, quando Freud estava às voltas com as 
consequências terríveis que a Primeira Guerra 
Mundial e a Pandemia da Gripe Espanhola trouxe para 
o mundo. A guerra e o vírus, elas mesmas podem 
ser manifestações do estranho familiar. Basta ver 
o sentimento desencadeado por elas: o terror. O 
terror9 não é um medo, capaz de encarnar o perigo 
em um objeto preciso, nem mesmo angústia, sinal 
que alerta a iminência de se repetir o perigo. 
Trata-se da invocação do desamparo e da estranheza, 
produzidas pela impotência do sujeito diante 
de uma situação para a qual ele não se encontra 
preparado. Essa situação não necessariamente se 
trata do que não é familiar, trata-se antes de ser 
convocado a lidar com uma mudança de estado para 
a qual todas as respostas anteriores não são mais 
suficientes. O terror aparece como efeito diante do 
despreparo e desamparo do sujeito desencadeados por 
uma situação traumática. Uma das fontes das quais 
Freud extrai as noções de estranho e de terror são 
dos sonhos traumáticos e das neuroses de guerra, 
ou seja, de uma situação tão traumática em que os 
sujeitos sonham não apenas com uma situação que 
seria distinta dos horrores da guerra ou da vida, 
mas sonham justamente com os horrores da guerra. 
Os discursos de nossas amigas indicam bastante 
isso: uma situação atual, pontual, mas que se torna 
onipresente em todas as dimensões da vida como a 
pandemia. 
Charlotte Beradt escreveu o famoso “Sonhos no 

Terceiro Reich” justamente sobre estes sonhos 
que não precisam de uma guerra para vislumbrar 
o terror, aqui de outra natureza: o terror do 

9 Freud, Sigmund (1920). Além do Princípio do Prazer. Em: Freud, Sigmund. Obras 
Completas. vol. 14. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1920. pp121-178



regime totalitário fascista. Com a ascensão 
de Hitler, antes da Segunda Guerra Mundial, 
muitos alemães já sonhavam com a mudança que 
essa vida havia trazido. Os restos diurnos não 
eram plenamente trabalhados pela lógica da 
transformação inconsciente, mas reproduziam e 
esclareciam justamente aquilo que era impossível 
de falar abertamente em um estado cada vez 
mais totalitário10: o emudecimento crescente do 
dissenso; da impossibilidade de se esconder em 
um mundo de delatores; o aumento da burocracia; 
a submissão voluntária ao terror do fascismo; a 
eugenia e a assimilação do ideário totalitário. 
Assim como na época do Reich, quando uma dimensão 
do terror levava a uma desconfiança generalizada 
em relação a todos, a COVID-19 atualiza essa 
precariedade do laço social. Como nos lembra uma 
quarta amiga11: “Eu estou ficando meio paranóica 
com a proximidade das pessoas. Me lembro das 
animações que vazaram sobre a propagação do vírus 
no ar. Tento passar o mais distante possível de 
pessoas que estão sem máscara, quando possível, 
claro. Para completar o relato, ontem cheguei 
de carro, fui à minha mãe entregar as compras 
dela. Estacionei e vi que tinha uns vizinhos 
batendo papo no caminho da escada e do elevador, 
sem máscaras, claro, como se nada estivesse 
acontecendo. Fiquei no carro alguns minutos 
esperando eles terminarem o papo, e nada. Depois 
de alguns minutos - sei lá, uns 5 minutos talvez, 
eu decidi sair, e iria dar a volta por outro 
caminho, pela rampa dos carros. Nesse momento, 
eles se dispersaram, aí eu subi as escadas.” 

10 “Tudo isso é desvendado pelo sonho: ele não mostra a realidade exterior, 
como esta se apresenta no dia a dia, mas sim uma estrutura nela escondida. 
Os sonhos revelam forças propulsoras secretas e a obrigação de se adaptar 
a partir das quais as ondas de entusiasmo foram colocadas em movimento, 
carregando ou arrastando as pessoas na época. Eles apresentam ao mesmo tempo, 
sem piedade, uma conta fatal, que não pode ser paga. Nesse sentido, nossas 
testemunhas foram verdadeiramente realistas (Reinhardt Koselleck, 2017: 177).
11 Sim, temos muitos amigos. Ainda bem! Mas os trechos selecionados das 
mensagens de amigas partiu de uma pergunta que fizemos em vários grupos de 
Whatsapp: qual o impacto sobre sua força de trabalho a pandemia trouxe?



O terror embarga a possibilidade daquilo que 
Freud chamava de elaboração. Na situação do novo 
Coronavírus, o que poderia favorecer a elaboração 
e, talvez, diminuir a tensão do terror seria a 
testagem em massa para COVID-19. Mas parece que 
aqui a COVID-19 demonstra a realização da utopia 
neoliberal: afinal, a falta de testes, ventiladores 
mecânicos e máscaras é resultado da migração das 
maiores indústrias para a Ásia - China, Singapura, 
Índia, Coreia do Norte  - em que legislação 
trabalhista e ambiental é praticamente inexistente 
ou amplamente desrespeitada não somente pelos 
governos, mas pelas empresas que preferem estar lá, 
tornando precário hoje não apenas trabalhadores, mas 
países que não tem como produzir na mesma escala em 
que o vírus se propaga pelo mundo. Isto deu início 
a uma guerra de pirataria e de assaltos a compras 
desses países: Estados Unidos conseguiu desviar 
carregamentos que iriam para o Brasil, para a Europa 
e Canadá fazendo o jogo de “quem tem mais dinheiro 
para oferecer aos asiáticos, leva”. Alemanha fez 
o mesmo com ventiladores mecânicos comprados pelo 
Maranhão; o desgoverno brasileiro fez o mesmo com 
o Paraguai e com os demais estados de federação 
a ponto de abrir processo contra o governador do 
Maranhão que conseguiu comprar da China por uma rota 
alternativa. Se o neoliberalismo é globalizado e o 
vírus não conhece fronteiras, a pandemia demonstrou 
que o real do neoliberalismo - propriedade privada e 
concorrência individualista - é característico hoje 
também dos Estados. Este terror não somente realiza 
utopias; ele desvela o que já havia sido realizado 
na sua face mais crua e cruel. 
Se os sonhos no Terceiro Reich demonstravam a 

estrutura da ascensão do nazismo, hoje, a fala 
coletada na clínica e em diversos grupos de 
amigos nos desvelam a estrutura que o terror em 
relação à COVID-19 traz para as massas: o medo 
paranóico do Outro. E é nesta situação de terror 
e de trauma generalizado engendrado pelo vírus, 



que o neoliberalismo encontra a ocasião perfeita 
para aprofundar suas utopias.

A paranóia como sustentação de uma lógica neoliberal

   

Falamos algumas vezes em utopia do neoliberalismo. 
Utilizamos também o termo paranóia. Como veremos 
a seguir este uso não é em vão. A todo momento 
escutamos que não devemos politizar a pandemia 
e que o vírus não tem ideologia12. O curioso 
é que escutamos isto de atores políticos. E 
esta expressão é utilizada tanto no sentido de 
defesa de posicionamentos técnicos em relação 
ao enfrentamento da pandemia, quanto no sentido 
daqueles que acusam ao outro de se aproveitar do 
vírus ou para desestabilizar governos ou para 
impor uma ideologia que seria nociva. 
O caso mais emblemático desse posicionamento, 

dentre os mais recentes, como não poderia deixar 
de ser, é o do chanceler brasileiro13 que, ao 
tentar refutar o texto do filósofo esloveno Slavoj 
Žižek sobre a pandemia, o acusa de promover 
um vírus que seria ainda mais perigoso: o 
comunavírus. A pandemia seria a ocasião para a 
preparação do comunismo e uma nova ordem mundial 
sem nações ou liberdades, subvertendo a democracia 
liberal e a economia de mercado para escravização 
de corações e mentes. O chanceler disse ainda, 

12 O mais emblemático é a troca de amabilidades entre o governador de São 
Paulo, João Dória, tucano que levou seu partido para um neoliberalismo 
desenfreado e o ex-presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores. 
13 https://www.metapoliticabrasil.com/post/chegou-o-comunav%C3%ADrus



que as portas do inferno do comunismo haviam sido 
fechadas com a derrocada da União Soviética, mas 
que a pandemia acabou a reabrindo com os riscos de 
acabar a liberdade individual, seja de indivíduos, 
seja de Estados-Nações. E o inimigo do comunismo 
seria, em última instância, o espírito humano. 
Žižek respondeu simplesmente que o chanceler 

não entendeu nada, que não quer impor nada e que 
apenas analisa as medidas emergenciais que estão 
sendo tomadas em diversos países e que vão na 
contramão do ideário da lógica concorrencial do 
mercado, o que seria inimaginável há seis meses 
atrás. Em seu mais recente livro, Žižek diz que 
não se trata de achar que todos estão acordando 
para um comunismo já presente, mas apenas que “meu 
argumento é que mesmo acontecimentos horríveis 
podem ter consequências positivas imprevistas”14. 
O grande cinismo dessa posição do chanceler é 
esquecer que quem está à frente de governos tem 
hoje poder político e midiático para estar em mais 
lugares do que qualquer um que venha a defender 
o retorno do comunismo. Se para Žižek pode ser 
uma oportunidade de um laço solidário, para o 
neoliberalismo é a ocasião de aprofundar ainda 
mais o que já faz. Se Žižek fala em uma utopia em 
que a solidariedade seria a renovação da esquerda 
por vir, o chanceler apresenta uma contraposição 
entre o demônio da esquerda que faria o mal e o 
liberalismo que é a realização única possível 
da liberdade. A contraposição entre o mundo que 
pode acabar e a única opção possível demonstra 
um estilo paranóico não somente na argumentação, 
mas também no modo de fazer política e mobilizar 
as massas: encontra na ocasião do terror real da 
pandemia, a ocasião do terror político para as 
massas como vemos nos discursos da extrema-direita 
não somente no Brasil, mas também no mundo. 
Estilo paranóico? Sim, e podemos estabelecer 

algumas características nos discursos da extrema-

14 Žižek, Slavoj. Pandemia: Covid-19 e a reinvenção do comunismo (Pandemia 
Capital) . Boitempo Editorial. Edição do Kindle, 2020. 



direita no poder que nos leva a essa consideração: 
a necessidade de construção de um grande inimigo 
insidioso e invisível que pode ser tanto o vírus, 
como o tal comunavírus; a necessidade de comprovar 
de que há uma conspiração em curso tomar as 
liberdades individuais e as fronteiras nacionais 
fechadas; a necessária destruição de um mundo a 
favor de um único possível que é o da propriedade 
privada, da concorrência e do livre comércio como 
uma realidade que teria se imposto, a partir 
da queda do muro de Berlim. Encontramos aqui a 
mesma estrutura de um delírio, tal como elaborada 
por Jean-Claude Maleval, a partir da indicação 
de Jacques Lacan15: parte-se de um momento de 
perplexidade que é trazida pelo terror da pandemia; 
tenta-se dar conta deste terror através da certeza 
de um complô que tenta localizar em um inimigo; 
localiza o inimigo na política e nas ideologias 
e termina com uma missão de redenção do mundo 
em defesa do neoliberalismo em torno de líderes 
carismáticos com a missão de destruição de qualquer 
ameaça que possa romper o laço do mundo novo.16 
Podemos aqui parafrasear François Jacob17 ao dizer 
que se o vírus não tem ideologia, a ideologia 
hegemônica está utilizando do vírus para aumentar 
ainda mais seu impacto sobre a população a partir 
da gestão do medo.

15 “Objeto de horror para o sujeito, inicialmente, depois aceita como um 
compromisso razoável e, desde então, decisão irreversível e motivo futuro de 
redenção concernente ao universo” (Lacan, 1958/1998: 570). 
16 As etapas lógica do delírio podem ser encontradas em Maleval, Jean-Claude. 
Lógica del delirio. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1998
17 “Porque não é apenas o interesse que leva os homens a matarem-se mutuamente. 
É também o dogmatismo. Nada é tão perigoso como a certeza de ter razão. Nada 
causa tanta destruição como a obsessão de uma verdade absoluta. Todos os crimes 
da história são consequência de algum fanatismo. Todos os massacres foram 
cometidos por virtude em nome da verdadeira religião, do nacionalismo legítimo, 
da política idônea, da ideologia justa; em suma, em nome do combate conta a 
verdade do outro, combate contra Satanás. A frieza e a objetividade que se 
reprovam tantas vezes nos cientistas, talvez sejam mais úteis que a febre e a 
subjectividade para discutir certos assuntos humanos. Porque não são as ideias 
da ciência que provocam as paixões. São as paixões que utilizam a ciência para 
sustentar sua causa. A ciência não conduz ao racismo e ao ódio. É o ódio que 
faz apelo à ciência para justificar seu racismo.Podem criticar certos cientistas 
pelo ardor com que por vezes defendem as suas ideias. Mas nenhum genocídio foi 
ainda perpetrado para fazer triunfar uma teoria científica” (Jacob: 1989: 10). 
Jacob, François. O jogo dos possíveis. Lisboa: Gradiva, 1989. 



É o que podemos depreender da ampla concorrência 
entre os países em busca de equipamentos e 
seu concomitante fechamento de fronteiras: se 
o neoliberalismo concretiza a utopia de negar 
qualquer garantia trabalhista ao trabalhador, 
é porque ele traz uma outra face do terror: 
a concorrência perpetrada pelos países só se 
sustenta na lógica paranóica de desconfiança e 
perseguição generalizada. Seja a lógica do terror 
desencadeada pelo novo Coronavírus, seja a lógica 
da concorrência e fechamento das fronteiras e a 
política do inimigo-nação a ser derrotado. 
Há uma relação entre política e a paranóia. Para 

a psicanálise, a paranóia é um modo de defesa 
- assim como a histeria, a neurose obsessiva 
- onde o propósito é rechaçar uma idéia que é 
incompatível com o ego, projetando seu conteúdo 
no mundo externo.Na paranóia há uma violência, um 
desejo de morte, a marca de um gozo excessivo e 
obsceno que é externalizada, projetada no Outro. 
É a esse Outro que o paranóico endereça a sua 
hostilidade e seu investimento, construindo um 
inimigo em torno do qual o ele concentrará a sua 
atenção. Freud afirma que, na paranóia, há um abuso 
do mecanismo psíquico de transposição ou projeção 
para fins de defesa. “O que é que as pessoas sabem 
a nosso respeito, de que nada sabemos e que não 
podemos admitir?” 18

Na paranóia, o conteúdo e o afeto da idéia 
incompatível são mantidos, porém, projetados no 
mundo externo. Assim, a idéia delirante construída 
em torno da projeção é sustentada com o mesmo 
investimento com que a outra idéia, aquela 
insuportável, foi rechaçada do ego. Freud, ao 
exemplificar a atuação de defesa da paranóia, além 
de nos apresentar exemplos clínicos, aponta para o 
deslizamento político desta modalidade defensiva: 
“A ‘grande nation não consegue enfrentar a idéia 

18 Freud, Sigmund. (1895) Rascunho H: paranóia. Em: Edição standard brasileira 
das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. vol. 1. Rio de Janeiro: 
Imago, 1996 . pp. 253-257



de ter sido derrotada na guerra. Logo, não foi 
derrotada; a vitória não conta. Constituiu um 
exemplo de paranóia de massa e cria o delírio de 
traição.’”19

Através desta apropriação, deste deslocamento 
conceitual, percebemos que o estilo paranóico, 
na política, evoca o estabelecimento de universos 
totalitários organizados em torno da construção 
de uma identidade identidade comum, do ódio à 
alteridade, racismo. Assim, a desconfiança em torno 
da construção de um inimigo é a base de toda a 
articulação paranóica, seja ela solitária, em 
seitas, religiões, ou, como vemos ao longo da 
história, nas mais variadas formas de governo. O 
paranóico, com a certeza das convicções necessária 
à sua defesa, constrói um delírio capaz de se 
coletivizar, tomando a forma do que Freud chamará 
de paranóia em massa. Nessa modalidade a liderança 
paranóica ocupa o lugar do ideal que a representa 
uma direção para as massas.20 
A relação entre paranóia e política não é nova. 

Muito menos sobre a especificidade paranóica do 
eu. Uma pandemia global que coloca a vida humana 
em risco, aliada aos modos de (mal) viver que 
apontam para o fim do mundo, escancaram o perigo 
de uma época: um mundo está acabando por conta 
da degeneração - ela pode ser moral, no caso da 
direita, ela pode ser real, por conta do vírus. 
Um interessante ensaio sobre como se encontra 

elementos de loucura21 na política e na formação 
de subjetividades é o de Richard Hofstadter sobre 

19 Freud, Sigmund. (1895) Rascunho H: paranóia. Em: Edição standard brasileira 
das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. vol. 1. Rio de Janeiro: 
Imago, 1996 . pp. 253-257
20 “(...) Assim, o neurótico encontra nas formações de grupo lideradas por 
paranóicos o ideal no lugar da causa perdida, o que pode levá-lo ao pior. A 
partir disso, o paranóico coletiviza os neuróticos divididos (S), sempre à 
procura de alguma certeza, de alguém que lhes dê respostas e indique o caminho 
a seguir – nem que seja para contestar.” (Quinet, 2006: 103). 
21 Como demonstram Márcia Tiburi (2019), Enzo Traverso (2018), Eric Santner 
(1997), Richard Hofstadter (1965), Laure Murat (2012)), Jorge Aléman (2017), 
Slavoj Zizek (2015), José Maria Álvarez (2008) e também Jacques Lacan 
(1968/2008), o discurso como laço social estrutura o poder e o poder tem 
características de organização subjetiva. 



o estilo paranóico na política americana, em 
especial, na extrema direita americana. Um dos 
aspectos interessantes é apontar para a função das 
teorias de conspiração e o de revelação da verdade 
escondida trazida por esses movimentos. Outro 
aspecto é que ele situa essa questão principalmente 
na extrema-direita e em posições que podemos 
chamar de uma função paranóica na política como 
formação de comunidades e subjetividades. Não 
restringindo esse estilo aos Estados Unidos, mas 
restringindo sua análise aos Estados Unidos, ele 
apresenta uma série de teorias de conspiração que 
perpassou a formação política dos Estados Unidos 
e teve repercussão entre as massas: o movimento 
Anti-Maçônico e o movimento Anti-Catolicismo 
como conspirações internacionais para impedir a 
assunção do Estados Unidos como nação protetora 
das liberdades individuais e autônoma22; depois, as 
conspirações que perpassam sob a marca da invasão 
comunista e a alta traição globalista de membros do 
próprio Estados Unidos. Mais do que a dita ameaça 
comunista, o que está em jogo para essas políticas 
é a política da gestão do medo. 
Uma marca desse empuxo à paranóia encontra-

se neste recurso constante à uma teoria da 
conspiração que se fundamenta em elementos de 
uma visão maniqueísta do mundo, uma vez que 
descreve uma eterna luta entre as forças do bem 
e as forças do mal, liberdade versus comunismo. 
Assim se instaura a externalização de um inimigo 
necessário, sob o qual eu fortaleço minhas 
convicções. Trata-se da necessária construção do 
inimigo, da divisão entre “nós” e “eles”. 
O estilo paranóico na política aponta para a 

22 Moreover, we need not dismiss out of hand as wholly parochial or mean-
spirited the desire of Yankee Americans to maintain an ethnically and 
religiously homogeneous society, nor the particular Protestant commitments to 
individualism and freedom that were brought into play. But the movement had 
a large paranoid infusion, and the most influential anti-Catholic militants 
certainly had a strong affinity for the paranoid style. Hofstadter, Richard. 
The Paranoid Style in American Politics: An Essay: from The Paranoid Style 
in American Politics (Kindle Single) (A Vintage Short). Knopf Doubleday 
Publishing Group. Kindle Edition. 



relação de suspeita que se estabelece com seu 
inimigo, sob permanente sentimento de ameaça, 
embasando e encorpando a fantasia conspiratória 
necessária para o ultrapassamento da ação 
política. Assim o estilo paranóico promove a 
gestão do medo social, econômico e político com 
sérias implicações ideológicas; trata-se da 
necessária construção de um outro externalizado e 
encarnado capaz de ameaçar destruir a segurança 
estabelecida de um modo de vida, ameaçar um modo 
estabelecido de gozo. É justamente a construção e 
encarnação deste Outro-inimigo-hostil que organiza 
e dá sentido às nossas ações e pensamentos. No 
caso atual, assistimos como o neoliberalismo na 
sua retórica defensiva emula o comunismo com 
um inimigo necessário para justificar os seus 
ultrapassamentos simbólicos.
Vemos isso ser manipulado de maneira cínica 

pelo presidente dos Estados Unidos e estúpida 
pelos celerados Chanceler e filhos do presidente 
brasileiro quando insistem em dizer que o vírus 
é chinês, gerando onda de protestos contra as 
embaixadas chinesas. Cínica pelos Estados Unidos 
porque, como já dito, acusa a China, mas compra 
seus equipamentos e vende soja para eles tomando 
conta de um mercado que era do Brasil; estúpida 
pelo Brasil porque além de perder mercado, é 
envergonhado sistematicamente pelo Embaixador 
Chinês no Brasil, deixando a população sem os 
equipamentos necessários para enfrentar a pandemia. 
O estilo paranóico como marca neoliberal, tem 

consequências políticas e ideológicas perigosas. 
E é justamente essa marca que faz com que sejamos 
céticos em relação aos filósofos e críticos que 
apontam para a queda da lógica neoliberal na lona 
da pandemia. Ao contrário, os efeitos paranóicos 
em torno do discurso do vírus podem ter efeitos 
políticos mais catastróficos na medida em que o uso 
do vírus pode ser justificativa para a adoção de 
regimes políticos autoritários e recrudescimento 



de políticas econômicas de austeridade que só 
interessam ao mercado financeiro. 
Esta lógica é algo que podemos encontrar em 

diversos locais governados pela extrema-direita 
que defende os princípios do neoliberalismo indo 
na direção de ter ocasião de concentração de 
poderes nas mãos de uma pessoas ou de um partido, 
mas com verniz de decisão democrática. Na Hungria, 
o presidente de ultra-direita Viktor Orbán 
conseguiu autorização do parlamento - no qual tem 
a maioria - para governar por decreto e prender 
quem divulgar informação falsa sobre a pandemia23. 
A oposição acredita que esta é uma ocasião 
que o governo possa ter de prender adversários 
políticos. Neste tempo ilimitado de estado de 
emergência também não poderá haver eleições ou 
referendos na Hungria. Detalhe: as eleições 
parlamentares iriam acontecer somente em 2022. Ou 
é uma futurologia muito precisa ou ele realmente 
pretende sustentar um poder ilimitado por um 
tempo razoavelmente longo, sem a participação ou 
possibilidade de contraditório, em uma vertente 
matizada ou nós, ou o caos. Esta é uma prova de 
que o neoliberalismo não se apóia somente em 
regimes democráticos. Aliás, Friedrich Hayek, 
em relação ao Chile, declarou que preferia “uma 
ditadura liberal, em vez de um governo democrático 
desprovido de liberalismo”.
Já nos Estados Unidos encontramos o aumento 

do isolacionismo nacionalista. É notoriamente 
conhecido que a política de Donald Trump sempre 
foi de fechamento de fronteiras para os latinos 
e indesejados, como era sua proposta de campanha 
de ampliação do muro entre Estados Unidos e 
México que deveria ser pago, segundo ele, pelos 
mexicanos. Curiosamente, o presidente do Brasil 
concorda que os Estados Unidos deve fechar suas 
fronteiras aos imigrantes brasileiros e pode 
reportar de maneira desumanitária os cidadãos 

23 https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/03/30/hungria-parlamento-da-a-
orban-poder-de-governar-por-decreto.ghtml



brasileiros que lá foram presos pela polícia de 
imigração. Trump declarou que suspenderia, para 
o enfrentamento da pandemia, a imigração para 
os Estados Unidos com a seguinte retórica: “À 
luz do ataque do Inimigo Invisível e também pela 
necessidade de proteger os empregos dos nossos 
GRANDES Cidadãos Americanos, eu vou assinar uma 
ordem executiva para suspender temporariamente a 
imigração aos Estados Unidos”24 25. Mas o curioso 
é a retórica de um Inimigo Invisível (com as 
iniciais em maiúscula, apontando sua importância), 
que está em todos os lugares e que deve ser 
combatido não para a proteção da vida - sem levar 
em consideração que o vírus é sem fronteira26 - 
mas para proteger o emprego! De quem? Dos GRANDES 
Cidadãos Americanos (agora,a primeira palavra 
com todas as letras em maiúsculas, fazendo uma 
clara ligação entre os que podem ser considerados 
cidadãos com o slogan de sua campanha e governo). 
O discurso transfere sub-repticiamente o vírus 
para a lógica do inimigo e identifica o estrangeiro 
como aquele que não vai somente contaminar a 
outros com o vírus, mas vai ser trazido pelo 
imigrante que ameaça com a perda de empregos e a 
grandeza dos Estados Unidos. 
Aqui, vemos outra utopia neoliberal ser 

realizada: se a financeirização é global, a 
contenção de seus efeitos - empregos precários - 
deve ser ser individualizada e a responsabilidade 
é ou dos países ou dos imigrantes que não fazem 
parte da aldeia global - a não ser como pessoas 
a serem exploradas em países periféricos ou como 
trabalhadores sazonais nos grandes centros, como 
demonstra a falta de trabalhadores nas colheitas 

24 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1252418369170501639?s=20
25 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/20/trump-diz-que-vai-suspender-
imigracao-aos-eua-temporariamente.ghtml
26 Sem fronteira, com certeza. Mas também não podemos esquecer que a pandemia, 
como diz David Harvey, é uma pandemia de “classe, gênero e raça” (2020:21). E 
sabemos exatamente quem são as principais vítimas...



em países da Europa27, a ponto da ministra da 
agricultura italiana tentar legalizar todos os 
imigrantes estrangeiros irregulares para ajudar 
nas colheitas. Nada como uma pandemia para 
mostrar, por outro lado, que a produção precisa de 
um elemento essencial: trabalhadores. Mas, aqui 
também se revela claramente o discurso xenófobo, 
vemos que são os trabalhos braçais, aqueles que 
os grandes centros não querem realizar. E, como 
desgraça pouca é bobagem o deputado Alessandro 
Morelli de extrema direita afirma que isso é uma 
proposta de esquerda para “explorar a emergência 
sanitária para levar a cabo uma anistia…”. 
Mas na esteira do vírus, do fechamento de 

fronteiras, da localização de inimigos vem junto 
na realização do terror, o culto à Nação. Ele 
pode ser mais brando se visto apenas do lado dos 
fechamentos das fronteiras; medianamente se visto 
pela extorsão dos países mais vulneráveis pelos 
mais poderosos financeira e militarmente; e bem 
severa quando se coloca que a pandemia atende ou 
a interesses de outros países ou a destruição 
de governos. Vemos aqui o terror proporcionar 
uma política claramente paranóica em que, diante 
da ameaça do fim do mundo, mobiliza-se as massas 
em defesa do interesse nacional, mesmo que isso 
leve à morte de milhares. Neste sentido é que o 
presidente do (des)governo brasileiro pode dizer 
que defende o fim do isolamento social, na medida 
em que esse isolamento atrapalha a economia 
nacional, prejudicando o que ele acredita ser o 
carro chefe de sua gestão: a economia. “Alguns 
vão morrer, mas não se pode parar uma fábrica de 
automóveis porque tem mortes no trânsito”28, diz 
ele como se as mortes desses fossem inevitáveis 
e, logo, melhor não se importar com quem não tem 

27 “A cada ano, a Europa necessita de 800 mil a um milhão de trabalhadores 
temporários no campo, muitos deles estrangeiros https://noticias.uol.com.br/
colunas/jamil-chade/2020/04/20/imigrantes-colheitas-europa.htm?fbclid=IwAR2PWU
7kMvgX3tuUYoblIDcWb9nJMq99TXoZ-1vQPUnpO1UNgJgzw6J-3k0
28 https://catracalivre.com.br/cidadania/alguns-vao-morrer-lamento-e-a-vida-
diz-bolsonaro-sobre-Coronavírus/



importância, ampliando a gama de pessoas matáveis. 
Assim, defender o isolamento nesta pandemia, na 
lógica paranóica de Bolsonaro, é defender a sua 
queda. Argumento este que justificou a recente 
queda do ministro da saúde.
Como consequência desses discursos vemos 

carreatas acontecendo em todo o mundo, onde 
pessoas sem cuidado, sem manter o distanciamento, 
repetem teorias conspiratórias: “estão escondendo 
a cura ou a vacina”,”o objetivo é a derrubada do 
governo”, “uma articulação entre comunistas e 
outros países para instalação de uma ditadura e 
que para evitar isso somente uma re-edição do AI-
5, dispositivo da ditadura militar”. 
O governo, em seu estilo paranóico, mobiliza 

diversos terrores, levando os sujeito a atuar 
contra eles mesmos em nome do resgate da nação. No 
Brasil, uma série de comerciantes e empresários, 
além de diversos de trabalhadores de suas empresas 
saem em carreatas dos contra o “vírus chinês” ou 
“vírus do partido comunista chinês”. Nada muito 
diferente do que vimos sair da boca do presidente 
do Brasil ou dos Estados Unidos - uma parceria 
muito peculiar entre os presidentes. 
A cena ganha cotidianamente contornos 

negacionistas cada vez mais dramáticos através dos 
efeitos desta sedução totalitária: uma série de 
evangélicos neopentecostais, não somente jejuaram 
um dia em busca da cura, mas também foram às 
ruas de diversas cidades, se ajoelhar em oração, 
orientados por pastores que demandam a autorização 
para continuarem com os cultos - e a cobrança do 
dízimo, claro. Estes defendem o fim do isolamento 
social com a afirmação de que há uma conspiração 
contra não somente o presidente, mas contra o país 
e os valores tradicionais e cristãos. Esta gestão do 
medo explica que, a despeito de toda essa distopia 
e de resultados pífios da economia brasileira, o 
presidente continua ainda com 35% de aprovação. 
Vemos que a solidariedade é deixada em segundo 

plano quando o cuidado do outro passa pela lógica 



individualista a ser responsabilidade somente dos 
indivíduos e não do Estado. Afirmações de que quem 
tem que cuidar de idosos é a família são cada vez 
mais recorrentes. Vemos como a lógica neoliberal quer 
deixar o sistema financeiro livre para a exploração, 
mas fechado para qualquer ajuda ao outro. 
A figura do presidente incita cotidianamente o 

negacionismo e a lógica do inimigo através de 
comportamentos e declarações. Ampliando a gama 
de inimigos e localizando um futuro glorioso, o 
presidente da República do Brasil participa de 
eventos a favor do fechamento de outros poderes 
constitucionais em nome do povo. “Eu estou aqui 
porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque 
acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar 
nada, nós queremos é ação pelo Brasil. O que 
tinha de velho ficou pra trás, nós temos um novo 
Brasil pela frente. Todos sem exceção no Brasil 
têm que ser patriotas e acreditar e fazer a sua 
parte pra que nós possamos colocar o Brasil no 
lugar de destaque que ele merece. Acabou a época 
da patifaria. É agora o povo no poder. Mais que o 
direito, vocês têm obrigação de lutar pelo país 
de vocês. Todos no Brasil têm que entender que 
estão submissos à vontade do povo brasileiro. 
Chega da velha política. Agora é Brasil acima de 
tudo e Deus acima de todos”29. No dia seguinte 
a esta declaração, em entrevista em frente 
ao Palácio do Planalto, ao defender que é um 
democrata e respeita a constituição e os outros 
Poderes, comete um pequeno ato falho: “Eu sou a 
Constituição”30, diz. Trata-se de um presidente que 
busca a permanência do conflito para justificar seu 
lugar de autoridade, já que o conflito lhe serve 
apenas para testar aliados e poder de influência. 
Trata-se de um presidente que diz abertamente não 
negociar nada, que anuncia a derrocada do velho 

29 https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-participa-de-ato-em-
brasilia-e-discursa-nao-vamos-negociar-nada/
30 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/democracia-e-liberdade-acima-
de-tudo-diz-bolsonaro-apos-participar-de-ato-pro-golpe.shtml



mundo e anuncia o novo em nome do povo. Trata-se 
de um presidente que convoca a todos a lutarem - 
e, quem luta, luta por alguma coisa; mas, aqui, 
luta principalmente contra algumas pessoas e 
ideologias, em nome de uma unidade nacional em que 
tanto a nação - o Brasil acima de tudo - quanto o 
resgate de valores tradicionais - Deus acima de 
todos, tem a primazia em relação à vida. 
Aqui, o vírus deu ocasião para encarnar o 

inimigo não apenas nos estrangeiros - embora a 
lógica do vírus ser chinês se destaque nas falas 
do Chanceler brasileiro para quem a China quer 
destruir o “ocidente judaico-cristão” - mas, 
principalmente entre os próprios políticos - 
identificado como a velha política neste discurso. 
A antipolítica de Bolsonaro combate a diferença, 
tal como o próprio vírus, excluindo do poder e da 
nova ordem todos aqueles que não se curvarem ao 
bolsonarismo e que, por isso, não são patriotas. 
As consequências destes comportamentos do 

referido presidente e de todo seu governo apontam 
para além de um arroubo autoritário de quem está 
no poder, aparecem nas ideias de controle que 
não tardam a aparecer vindo do cidadão comum. Um 
exemplo disso é o caso recente da socialite e 
empresária Cristiane Deyse Oppitz31 , cujo endereço 
em seus Instagram aponta claramente sua posição 
como alguém (@direitadeyseoppitz) divulga um vídeo 
nas redes sociais dizendo o seguinte : “As pessoas 
que não querem sair do confinamento, as pessoas 
que não querem trabalhar, que não querem fazer a 
economia girar porque o mais importante é a vida, 
marquem com um maço vermelho na porta, ou quando 
forem sair coloquem uma fita, por qualquer motivo, 
um médico, uma coisa vermelha. Aí nós vamos 
identificar você como uma pessoa que não quer fazer 
parte desse grupo que não quer trabalhar. Então, 
você não vai ser assistido em momento algum. Você 
não vai ter médico, você não vai ter farmácia, 

31 https://revistaforum.com.br/Coronavírus/nazismo-socialite-bolsonarista-
quer-marcar-pessoas-em-isolamento-social-com-fita-vermelha-veja-video/



supermercado, o porteiro não vai poder te atender 
por conta da marca na sua porta, você vai ficar 
em isolamento. Total. Até que passe esse grande 
vírus. Assim toda alimentação produzida vai para 
as pessoas que estão contribuindo e não para as 
que não querem contribuir.”
A lógica do inimigo aqui ganha contorno da 

humilhação pública. A todos que sempre acham 
que um vídeo de uma socialite é apenas uma 
caricatura devemos responder que são essas 
caricaturas que não foram consideradas nos 
debates anteriores a 2016. O presidente que era 
deputado na época era caricatural; os membros 
do Movimento Brasil Livre eram caricaturais em 
suas manifestações conspiracionistas. Mas, hoje, 
são essas manifestações que estão à frente do 
governo do governo anunciando não somente que 
temos um inimigo, que estamos em guerra, que um 
mundo novo está se descortinando e que aqueles 
que a ele se opõem devem ser identificados, 
desprezados por não aderirem à ordem unida. 
Serem marcados com uma fita de identificação é 
da ordem do que Lacan chama de lei de ferro: 
uma oposição marcada entre eles e nós que leva 
não somente à segregação , mas ao extermínio 
do outro. É o que encontramos nos sonhos do 
Reich analisado por Charlotte Berardt: sonhos e 
falas de pessoas comuns podem revelar melhor a 
estrutura das relações de poder do que a análise 
direta dos projetos políticos. Ler um com o 
outro não é sem importância e deve nos servir 
de alerta. Pois o que encontramos é a estrutura 
paranóica que, dentro de um discurso de 
precarização dos laços, pode nos levar ao pior. 
Vemos alertas de mudança no mundo também 

proveniente de diversos cientistas32. A 

32 https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-04-13/como-o-Coronavírus-vai-mudar-
nossas-vidas-dez-tendencias-para-o-mundo-pos-pandemia.html



historiadora Lilia Schwarcz33 é mais comedida ao 
falar de um fim do século XX que seria marcado 
pela pandemia como um evento. Não chega a fazer 
projeções para o futuro, mas demarca o fim de um 
mundo e o surgimento de outro. 
Mas o que mais nos chama a atenção é um 

exercício de futurologia, em que se afirma que o 
mundo anterior acabou e que o próximo já está em 
gestação. Tal predição, muitas vezes não atenta 
para o fato de que este discurso pode levar à 
uma radicalização do que já está acontecendo 
como a realização de uma utopia neoliberal. É um 
cuidado que temos que tomar, uma vez que diante 
do terror, há uma disputa em torno desse novo 
mundo. A narrativa biológica não deixa de fazer 
suas projeções, mesmo a despeito das grandes 
contribuições que vem dado na informação sobre 
o novo Coronavírus para a grande maioria da 
população: “O mundo mudou, e aquele mundo (de 
antes do Coronavírus) não existe mais. A nossa 
vida vai mudar muito daqui para a frente, e 
alguém que tenta manter o status quo de 2019 é 
alguém que ainda não aceitou essa nova realidade 
(...) Mudanças que o mundo levaria décadas para 
passar, que a gente levaria muito tempo para 
implementar voluntariamente, a gente está tendo 
que implementar no susto, em questão de meses”34. 
Curiosamente, ele aponta para implementação de 
mudanças no susto. Susto, por sua vez, é uma 
das definições que Freud traz do terror. Este 
terror que pode levar ao pior. E que se temos que 
aceitar essa nova realidade, temos que ver em 
torno de qual discurso ela vem se sustentando, 
principalmente quando estamos às voltas com o 
destino do laço social. E, na mesma reportagem 

33 “O professor de história terá que lidar com o fato de que a pandemia poderá 
marcar o final de um século e começo de outro, como também conseguiu parar o 
mundo em tal atividade e com tal rotatividade, e com tanta velocidade. Nós 
aceleramos muito, e agora tivemos que parar” (Schwarcz, 2020). https://www.
uol.com.br/universa/reportagens-especiais/Coronavírus-100-dias-que-mudaram-o-
mundo/#tematico-3
34 https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-04-13/como-o-Coronavírus-vai-mudar-
nossas-vidas-dez-tendencias-para-o-mundo-pos-pandemia.html



em que encontramos essa fala, encontramos também 
uma listagem de dez aspectos que mudarão devido 
à pandemia e que passa a ser considerado como um 
fato inquestionável. Mas, como veremos abaixo, 
ao afirmarem isso, afirmam o neoliberalismo como 
a saída para crise não apenas como preceito 
econômico, mas como modo de viver. E, isto, diante 
do terror e do estilo paranóico de fazer política, 
traz riscos consideráveis para o laço social.
Pessoas que se identificam como futuristas - 

que, na verdade, são operadores de marketing e 
finanças - apontam para mudanças às quais devemos 
nos adaptar para não perdermos nossa capacidade 
de inovação. Ora, mas quais são essas mudanças 
que os futuristas apontam como uma alteração 
do status quo? Clayton Melo irá elencar dez que 
agrupamos em dois tópicos e que, ao nosso ver, 
demonstram que esta mudança de status quo não leva 
em consideração o capitalismo neoliberal: 

1 - Experiências virtuais: segundo os 
futurólogos, teremos uma mudança nos modos de 
experiência a partir da pandemia. Em vez de shows 
presenciais, sair para comer em restaurantes, 
termos cursos e formação em escolas ou nos 
deslocarmos para trabalhar ou fazer compras, todos 
iremos fazer isso remotamente. A pandemia teria, 
assim, mudado para sempre as relações entre as 
pessoas, onde os encontros serão cada vez mais 
raros. Esta ideia que é vendida como uma inovação 
tem dois problemas e uma consequência. A ideia dos 
restaurantes, experiências culturais, ambientes de 
trabalho/escolas ou até mesmo ruas de lojas como 
ambiente de convivência e de possibilidades de 
encontros é deixada de lado, aumentando ainda mais 
a segregação e isto não é novo no capitalismo como 
demonstra Evgeny Morozov em Big Tech (2018): há um 
laço profundo entre neoliberalismo e digitalização 
da vida de modo a todos virem a cada vez mais a se 



isolar35. Isto traz um aumento da precarização do 
trabalho em que a exploração passa a não ter mais 
os sindicatos como espaço de luta para melhores 
condições de trabalho. A flexibilização leva ao 
sujeito a ter o seu tempo de lazer/descanso 
invadido pelo tempo de trabalho, como demonstrou 
Sadi dal Rosso em “O ardil da flexibilidade”, 
fazendo com que o sujeito acabe trabalhando 
24 horas por 7 dias36, como de certo modo já 
acontece nesta pandemia com os trabalhos em home-
office e, há mais tempo, com os trabalhadores 
de aplicativos. A educação à distância já tem 
empresas dedicadas a ela e que acabam gerando uma 
gama de cursos que podem ser acessados de todo e 
qualquer lugar, mas que retiram por outro lado, 
a necessidade de contratação de professores, 
que se torna supérflua, fato que a médio prazo 
pode prejudicar a formação de educadores e 
pesquisadores. Lojas virtuais, sejam restaurantes 
ou de outra natureza, acabam gerando uma legião 
de desempregados e o consumo será somente para 
aqueles que terão condições de ter uma boa rede de 
wi-fi. É evitar que os encontros e, principalmente, 
as associações de pessoas para encontrar 
alternativas para o terror e para o discurso que 
se pretende não apenas como hegemônico, seja 
possível. É tornar razoável e desejável uma 
segregação defendida pelo discurso neoliberal, 
mas agora sob a máscara do risco da doença. Bater 

35 “O modelo de capitalismo ‘dadocêntrico’ adotado pelo Vale do Silício busca 
converter todos os aspectos da existência cotidiana em algo rentável: tudo 
aquilo que costumava ser o nosso refúgio contra os caprichos do trabalho e 
as ansiedades do mercado. Isso não ocorre apenas pela atenuação da diferença 
entre trabalho e não trabalho, mas também quando nos faz aceitar tacitamente 
a ideia de que nossa reputação é uma obra em andamento - algo a que podemos 
e devemos nos dedicar 24 horas por dia, sete dias por semana. Dessa maneira, 
tudo vira um ativo rentável: nossos relacionamentos, nossa vida familiar, 
nossas férias e até nosso sono (agora você é convidado a rastrear o sono, a fim 
de aproveitá-lo o máximo possível” (Morozov, 2018: 34). 
36 “O processo de flexibilização das horas assinala apenas a especificidade de 
a distribuição das horas laborais ser maleável, não implicado sua diminuição. 
O alvo das empresas, muito almejado e nem sempre atendido, é fazer com 
que o trabalhador e a trabalhadora sejam, em si, flexíveis. A flexibilidade 
transformaria os momentos da vida, sem necessariamente diminuir a jornada de 
trabalho” (Dal Rosso, 2017: 11). Dal Rosso, Sadi. O ardil da flexibilidade: os 
trabalhadores e a teoria do valor. São Paulo: Boitempo, 2017. 



perna em ruas de compras é também encontrar o 
inesperado e o que será apagado do campo de visão: 
os vagabundos, mendigos, diletantes, prostitutas, 
pobres, andarilhos, proxenetas. Ou seja, a rua em 
seu esplendor. 
O vírus, por conta do pânico da contaminação, 

tornar o que já era projeto da digitalização 
neoliberal em uma natureza da não convivência. A 
resistência a esta retórica acabou. O anúncio das 
boas novas é a morte de um mundo e a construção 
de outro.
2 - Consumo e Trabalho. O consumir por consumir 

sairá de moda, porque o modelo de capitalismo 
pode ser questionado a partir de uma revisão 
de valores, tais como a ajuda a idosos no meio 
da pandemia e, além disso haverá uma busca por 
novos conhecimentos para se inserir no novo 
mercado, através de uma reconfiguração do espaço 
do comércio que diminua o medo de aglomerações, o 
que levará a pessoas a buscarem moradia perto de 
seus trabalhos para evitar grandes deslocamentos 
pela rua. Ora, essa boa nova em um mundo pós-
pandemia aponta tão somente para uma crítica 
do capitalismo, mas não uma alternativa ao 
capitalismo. A crise é o coração do capitalismo, 
como demonstra essas diretrizes de mudança37. O 
que há é um acirramento da concentração de renda 
em torno de algumas pessoas que, para não se 
deslocarem muito e procurarem morar perto dos 
trabalhadores, vão gentrificar regiões, levando os 
precarizados para mais longe de seus trabalhos 
cada vez mais intermitentes e, como vemos a 
digitalização servirá apenas para a uberização 
das relações trabalhistas. Então, se há um mundo 
novo no sentido do consumo e trabalho é tão 
somente para aqueles que poderão consumir e ter 
o mínimo de trabalho.Uma das consequências do 
vírus é a consolidação do precariado, como uma 
classe genuína orientada para o fascismo e não 

37 “Crises são essenciais para a reprodução do capitalismo” (Harvey, 2016: 9)



mais apenas em formação, como diria Guy Standing, 
levando a uma dificuldade da experiência do comum38, 
em que a solidariedade, como a ajuda aos idosos 
demonstram, se torna individual e não a formação 
de políticas públicas. É apenas a radicalização 
de um processo de individualização das ações, que 
segue a lógica neoliberal de ampla concorrência a 
favor do livre mercado.

Há tempo para outras utopias
O processo de um pensamento paranóico que faz todas 
as conexões sem freio, que aponta para um mundo 
novo que se erguerá dos escombros deste causado 
pela degradação, pode nos colocar, tal como Eric 
Santner parafraseando Walter Benjamim, em alerta 
para o perigo. Afinal, a situação pandêmica, aliada 
à nossa situação política mundial, já nos leva a 
um forçamento do sentimento de nação que deve ser 
defendida. Fronteiras são fechadas e uma guerra 
econômica já começa a ser travada para a compra 
de equipamentos chineses de proteção individual. 
Se o capitalismo financeiro permitiu a migração 
de empresas para os países em que a proteção ao 
trabalhador é cada vez mais precária, hoje o país 
quem tem o maior capital financeiro e militar compra 
de seu principal adversário todos os equipamentos 
possíveis. O alerta de Santner era para o 
vínculo que podemos encontrar não somente entre 
paranóia e neoliberalismo, mas entre a paranóia, 
o neoliberalismo e o fascismo como o detentor da 
guarda desse novo mundo que deve destruir o outro. 
Se o seu alerta se dá no momento em que havia uma 
não localização clara para um novo inimigo no 

38 “Um dos temas era que os países deveriam aumentar a flexibilidade do mercado 
de trabalho, o que passou a significar uma agenda para a transferência de 
riscos e insegurança para os trabalhadores e suas famílias. O resultado tem 
sido a criação de um ‘precariado’ global, que consiste em muitos milhões 
de pessoas ao redor do mundo sem uma âncora de estabilidade. Eles estão se 
tornando uma nova classe perigosa. São propensos a ouvir vozes desagradáveis 
e a usar seus votos e seu dinheiro para dar a essas vozes uma plataforma 
política de crescente influência. O verdadeiro sucesso da agenda ‘neoliberal’, 
aceita em maior ou menor grau por todos os tipos de governos, criou um monstro 
político incipiente. É necessário agir antes que o monstro ganhe vida” 
(Standing, 2019: 15)



pós-guerra fria, hoje se dá pela afirmação de que 
se o inimigo - o vírus e aqueles que o transmite 
- está em todos os lugares, aumenta-se o risco 
de que a utopia de um controle total por meios 
de digitalização, leve a um processo maior de 
precarização dos laços e de anulação dos sujeitos39. 
Neste mundo pós-pandemia, o que alguns autores 

trazem não é a mera preocupação com as alterações 
comportamentais, mas os riscos de se aprofundar 
o pior, não somente em termos de saúde, mas nas 
relações sociais e de processos de subjetivação. 
Mas, por outro lado, apontam que, mesmo diante 
de uma situação crítica, este tempo de suspensão 
pode ser uma possibilidade de encontrarmos 
outras alternativas à lógica paranóica que está 
gerindo a política mundial. É desta suspensão 
temporal que Achille Mbembe vai falar ao criticar 
que nesta pandemia o risco é de que a conta 
recaia sempre sobre os mais vulneráveis. E que 
a digitalização não pode ser considerada uma 
possibilidade de futuro para as relações sociais, 
mas é justamente o aumento de possibilidade de 
novas segregações. Mbembe chama o uso atual 
excessivo de webconferências e home-office - e, 
poderíamos acrescentar, as lives dos artistas - de 
uma trincheira em que muitos se refugiaram de uma 
ilusão de segurança e que sem o cuidado de todos 
e da biosfera iremos acentuar as injustiças e a 
violência da concorrência amparado nos princípios 
utópicos do neoliberalismo.40

39 “A nostalgia do mundo mais ordeiro das angústias da guerra fria parece ser 
a nostalgia de uma paranóia em que o perseguidor tinha um rosto mais ou menos 
reconhecível e uma clara localização geográfica. Embora eu não faça nenhum 
esforço por estabelecer vínculos explícitos entre a paranóia ‘pré-fascista’ 
de Schreber e nossa variedade ‘pós-fascista’, meu trabalho está imbuído da 
preocupação de que, quando existe uma cultura de paranóia, pode não estar 
muito longe de um fascismo deste ou daquele tipo” (Santner, 1997: 12). 
40 “O horizonte, visivelmente, está cada vez mais sombrio. Preso em um cerco 
de injustiças e desigualdade, boa parte da humanidade está ameaçada pela 
grande asfixia, e a sensação de que nosso mundo está em suspenso não para de 
se espalhar. Se, nessas condições, ainda houver um dia seguinte, ele não 
poderá ocorrer às custas de alguns, sempre os mesmos, da Antiga Economia. Ele 
dependerá, necessariamente, de todos os habitantes da Terra, sem distinção 
de espécies, raça, gênero, cidadania, religião ou qualquer outro marcador 
de diferenciação. Em outras palavras, ele só poderá ocorrer ao custo de uma 
ruptura giagantesca, produto de uma imaginação” (Mbembe, 2020) 



Maurizio Lazzarato irá apontar também para 
a dimensão temporal ao falar da necessidade e 
possibilidade de recomeço que o fim da pandemia irá 
exigir para aqueles que já estão sufocados, tanto 
pela lógica neoliberal, quanto pela violência que 
o estilo paranóico traz para a política41. Aponta 
para algo importante: pensar porque ficamos sem 
perspectiva estratégicas - podemos dizer: novas 
utopias para confrontar a utopia neoliberal - após 
o eclipse das revoluções. Longe de considerarmos 
que o futuro já está definido e já prever as 
mudanças comportamentais desconsiderando os 
princípios utópicos que a sustentam, é impedir 
a possibilidade de um outro mundo que prescinda 
da lógica concorrencial e individualista, que 
leva aos estilos paranóicos de fazer política. 
E Lazzarato termina seus texto apontando para a 
direção de uma pluralização da luta de classes.
Retomando Žižek: ele não fala apenas na 

possibilidade de um vírus que possibilite uma 
sociedade alternativa baseada na solidariedade 
para dar, tal como nos aponta Enzo Traverso, uma 
nova utopia ao comunismo, mas sim de uma sociedade 
baseada na confiança nas pessoas e na ciência. No 
entanto, Žižek chama a atenção para o fato de 
que essa possibilidade de solidariedade, só se 
tornou possível por conta de uma catástrofe: a 
pandemia do novo Coronavírus que coloca a vida de 
todos em risco. Além de defender que organismos 
internacionais tenham poder executivo para além 
das nações, Žižek não vai esquecer, usando a 
metáfora dos golpes dos 5 toques de Kill Bill, 
que entre o golpe - a catástrofe da pandemia - e 

41 “Mas é preciso recomeçar, porque o fim da pandemia será um início, em termos 
de luta de classes, muito duro. Vamos partir daquilo que foi visto nos ciclos 
de luta de 2011 e 2019/20, que continuam a manter diferenças significativas 
entre o Norte e o Sul. Não há nenhuma possibilidade de retomada política 
se ficarmos fechados na Europa. Temos que entender por quê os eclipses da 
revolução nos deixaram sem nenhuma perspectiva estratégica, e repensar o que 
significa uma ruptura política com o capitalismo hoje. Criticar os limites mais 
que evidentes de categorias que não dão conta minimamente da luta de classes 
em termos mundiais. Não abandonar essa categoria e organizar, ao contrário, 
a passagem teórica e prática da luta de classes, para lutas de classes, no 
plural. E sobre esta afirmação sibilina, me detenho” (Lazzarato, 2020).



a morte - a destituição do sistema capitalista- 
há um tempo42. Harvey também privilegia a dimensão 
do tempo ao perguntar: quanto tempo a pandemia 
vai durar, uma vez que ela pode levar ao aumento 
do desemprego, mesmo daqueles mais precários?43. 
Ele aponta que algumas consequências sobre o meio 
ambiente já se fazem sentir, como as consequências 
positivas da diminuição da emissão de gases sobre 
o efeito estufa por diminuição do transporte 
internacional para o consumo de turismo. E, de 
maneira próxima a Žižek, vê que a alternativa 
econômica passa pelas “únicas políticas que 
funcionarão, tanto econômica quanto politicamente, 
são muito mais socialistas do que qualquer coisa 
que Bernie Sanders possa propor e esses programas 
de resgate terão de ser iniciados sob a égide de 
Donald Trump, presumivelmente sob a máscara do 
“Make America Great Again”. (Harvey, 2020:23). 
Ora, o que os quatro autores estão apontando é 

que o terror trazido pelo novo Coronavírus pode 
ser uma oportunidade para uma outra utopia. Por 
isso o acento que eles colocam sobre o tempo. 

42 “O que torna este ataque tão fascinante é o tempo que passa entre o 
momento do golpe e o momento da morte. Posso ter uma conversa normal desde 
que me sente em silêncio, mas estou sempre consciente de que no momento em 
que começo a andar, o meu coração explodirá e morrerei. Não é semelhante à 
ideia daqueles que especulam sobre como o Coronavírus pode provocar a queda 
do governo comunista chinês? Como se fosse uma espécie de ‘técnica (social) 
de cinco pontos para explodir um coração’ dirigida ao regime comunista do 
país; as autoridades podem sentar-se, observar e lidar com formalidades 
como quarentenas, mas qualquer mudança real na ordem social (como confiar 
nas pessoas) resultará na sua ruína. A minha modesta opinião é muito mais 
radical. A epidemia do Coronavírus é uma espécie de ‘técnica de cinco 
pontos para explorar um coração” destinada ao sistema capitalista global. 
É um sinal de que não podemos continuar no caminho em que temos estado até 
agora, de que é necessária uma mudança radical”. (Žižek, 2020 :44). Žižek, 
Slavoj.Um golpe como o de “Kill Bill” no capitalismo. Em: Davis, Mike et al. 
Coronavírus e a luta de classes. São Paulo: Terra sem Amos, 2020. pp.43-47
43 “Este modelo neoliberal assenta cada vez mais no capital fictício e numa vasta 
expansão na oferta de dinheiro e na criação de dívida. Já enfrenta o problema 
da insuficiente demanda efetiva para realizar os valores que o capital é capaz 
de produzir. Como poderia o modelo econômico dominante, com sua legitimidade 
reduzida e sua saúde delicada, absorver e sobreviver aos impactos inevitáveis do 
que poderia se tornar uma pandemia? A resposta dependia muito de quanto tempo a 
ruptura poderia durar e se espalhar, pois, como Marx apontou, a desvalorização 
não ocorre porque as mercadorias não podem ser vendidas, mas porque não 
podem ser vendidas a tempo.” (Harvey, 2020:14) Em: Harvey, David. Política 
Anticapitalista em tempos de Covid-19. Em: Davis, Mike et al. Coronavírus e a 
luta de classes. São Paulo: Terra sem Amos, 2020. pp.13-23



No entanto, o que estamos trazendo aqui é que, 
se por um lado o futuro é um indecidível e que 
vai precisar de um ato para que possamos forçar 
que ele vá em uma direção mais interessante, 
por enquanto a utopia neoliberal tem conseguido 
a mobilização paranóica, até mesmo por meio da 
violência, para acelerar sua realização diante 
do terror da pandemia. Saber da articulação 
entre a pandemia, o estilo paranóico e a política 
é um passo importante, junto a outros, para 
desmontar que um outro passo seja dado pela utopia 
neoliberal: a gestão fascista da sociedade.
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Camila Jourdan
 

para além da 
calamidade



O primeiro movimento oportuno é aquele que 
cessa o querer ser produtivo. A ideia de 
que nossa saúde mental está em relação de 
bicondicionalidade com nossa capacidade produtiva 
é um dos cânones interiorizados dos quais 
precisamos nos livrar. O momento é de cuidarmos 
de si e dos outros, redescobrirmos formas que não 
sejam a mediação pelo capital, o que significa 
ao mesmo tempo não ser pelo Estado, nem pelo 
mercado. A dimensão ética é evidente: de um lado 
a sobrevivência, de outro, a economia. Nunca tão 
claramente se pode expressar a oposição central 
entre o capital e a vida como quando alguém 
afirma: “o país não pode parar porque morrerão 5 
ou 7 mil pessoas.” Mas o que é que se pararia 
exatamente? Ora, não há nada para se lamentar 
vendo este sistema ruir; podemos lamentar, 
claro, pelos pequenos comerciantes e produtores 
que perdem seu sustento, mas que essa máquina 
inteira entre em colapso só pode ser incentivado 
como uma saída, uma possibilidade aberta. Jamais 
sofreremos pelo mundo do capital entrar em ruínas 
porque temos um mundo novo em nossos corações. 
Mas nosso maior desafio agora é o isolamento que 

impede que maneiras imprevistas de solidariedade 
possam surgir. Em uma greve, existem organizações 
coletivas diretamente relacionadas à parada da 
produção, comitês, pequenas organizações, algo 
vindo do concreto que toma o lugar das unidades 
abstratas do capital. Mas como concretizar-se 
coletivo ainda que sozinho? Uma possível resposta 
é a revolta que agora está por toda parte, e que 
abre uma porta para a coletividade, pois jamais é 
um átomo aquele que se revolta. A revolta tem uma 
dimensão ética justamente porque ela nos permite 
saber pelo que vale arriscar a sua vida em um 
movimento que vai do singular ao coletivo: “eu 



me revolto, logo existimos”. E se temos isso tão 
fortemente hoje, tornar-se-ia possível responder 
também pelo sentido da nossa existência, pois 
aquilo sem o que não há vida a ser defendida é o 
que pode também justificá-la. Jamais imaginamos 
viver uma situação imprevista como esta, onde 
tudo, absolutamente tudo, parece estar em jogo e 
é mantido em suspenso. Mas é um enorme privilégio 
poder viver uma situação imprevista, de tal modo 
que o pior que poderia acontecer agora é tudo 
isso passar e voltarmos à normalidade. Isso, de 
não estar dado, é o que torna tão fundamental o 
momento presente. Pois não éramos nós aqueles que 
reclamávamos pelo aparente caráter indestrutível 
do sistema reinante? Não é justo ser imprudente 
agora com os que podem ser mais afetados. Mas 
é possível vislumbrar um caminho autônomo, 
arrancando dos governos o que é necessário à vida? 
Sem dúvida, jamais romantizar a mazela, pois seria 
aceitar a morte e a miséria, mas entender que ela 
torna evidente o que já estava posto antes e era 
disfarçado pela suposta normalidade. 

Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, 

mas é difícil acreditar neles quando se abatem 

sobre nós. Houve no mundo tantas pestes quanto 

guerras. E, contudo, as pestes, como as 

guerras, encontram sempre as pessoas igualmente 

desprevenidas. (...) Quando estoura uma guerra, 

as pessoas dizem: “Não vai durar muito, seria 

idiota”. E sem dúvida uma guerra é uma tolice, 

o que não a impede de durar. A tolice insiste 

sempre, e compreendê-la-íamos se não pensássemos 

sempre em nós. Nossos concidadãos, a esse 

respeito, eram como todo mundo: pensavam em si 

próprios. Em outras palavras, eram humanistas: 

não acreditavam nos flagelos. O flagelo não está 



à altura do homem; diz-se então que o flagelo é 

irreal, que é um sonho mau que vai passar. Mas 

nem sempre ele passa e, de sonho mau em sonho 

mau, são os homens que passam, e os humanistas 

em primeiro lugar, pois não tomaram suas 

precauções. Nossos concidadãos não eram mais 

culpados que os outros. Apenas se esqueciam 

de ser modestos e pensavam que tudo ainda era 

possível para eles, o que pressupunha que os 

flagelos eram impossíveis. Continuavam a fazer 

negócios, preparavam viagens e tinham opiniões. 

Como poderiam ter pensado na peste, que suprime 

o futuro, os deslocamentos e as discussões? 

Julgavam-se livres, e nunca alguém será livre 

enquanto houver flagelos. Albert Camus, A peste

Agora temos patrão matando empregado literalmente; 
divisão sexual do trabalho gritando em todos os 
lares; falência da família nuclear estampada na 
rotina; limites do individualismo no telejornal 
da TV; escolha direta entre quem pode viver e quem 
deve morrer. E é também verdade que alguns daqueles 
que se julgavam inatingíveis foram atingidos. 
Ninguém está imune à peste, embora ela atinja as 
pessoas de forma diferente, ou seja, ela não nos 
faz iguais, ela explicita as desigualdades. A 
resposta de todos os governos é o aprofundamento do 
controle e das medidas de exceção, escorados numa 
retórica salvacionista. Uma pessoa muito querida me 
disse: “O coronavírus de fato não possui letalidade 
alta, é o capitalismo que nunca foi capaz de cuidar 
das pessoas.” O que vamos fazer com tudo isso que 
aparece de modo tão insustentável? O que vamos 
fazer com nosso tempo acumulado se este nos for 
restituído? Resta-nos ainda o desafio de ser livre, 
apesar dos flagelos. 
Nos últimos dias, mais e mais pessoas entregaram 

voluntariamente seus dados na internet. Todas, 



absolutamente todas as atividades cotidianas foram 
voluntariamente transferidas pra rede mundial 
de computadores sob a justificativa de se evitar 
contágio e consequente quebra do sistema de saúde 
com a morte de alguns milhões. Aulas, reuniões, 
compras, atividades recreativas e laborativas, 
conversas familiares cotidianas, todas sendo 
realizadas de dentro de casa e alimentando o 
algoritmo com nossas compras, gostos, hábitos, 
opiniões, desejos. A impressão que se tem é 
que a vida real vai sendo substituída por uma 
representação holográfica, pela mediação das 
máquinas de comunicar, na qual as relações 
comerciais, sobretudo, precisariam ser mantidas. 
Mesmo aqueles resistentes à tecnologia, deixaram 
de lado esta resistência por um bem maior, e se 
entregaram de corpo e alma ao espaço virtual para 
tentar enfrentar a quarentena com menos solidão. 
Agora que nossos vínculos sociais ficaram de vez 
reduzidos ao teclado e ao touch; que não podemos 
sequer apertar a mão de um amigo diretamente; o 
que restará de nossa subjetividade? De nossas 
crianças que não verão teatros, ou aulas, ou 
contações de histórias, ou florestas, mas apenas 
telas?! Mas não há o que argumentar contra isso, 
alguns dirão. A realidade não virtual nos é 
apresentada agora como perigosa, potencialmente 
mortal. Por que não usar tais ferramentas em um 
momento de emergência como este? Certamente que 
não devemos recusar a tecnologia agora, mas não 
usá-la indiscriminadamente, pois a sociedade de 
controle não criou o vírus, mas se aproveita dele 
para impôr-se como realidade distópica ainda 
maior. Seria possível usarmos a tecnologia a nosso 
favor? Quais ferramentas autônomas temos ao nosso 
dispor para dizer fucking google? Como desalienar 
a tecnologia em prol de uma vida que não seja 



estruturada pela abstração? Creio que é um pouco 
isso que poderíamos pensar agora.
 É útil refletir sobre as medidas que nos estão 

sendo impostas, pois, como sempre não serão as 
pessoas que serão “salvas”, mas as instituições 
financeiras. Sobrará, como de todas as crises, 
aqueles que têm mais. Até mesmo o pânico pode ser 
vendável. De tal modo, que se chega a supor corte 
de salário sem renda mínima ou se ameaça prender 
as pessoas que estão saindo às ruas, corta-
se transporte público pela metade e fecha-se os 
pequenos comércios, sem que os autônomos tenham 
qualquer alternativa de subsistência. Aqueles que 
não morrerem de fome; não entrarem em depressão 
ou crise de ansiedade desde agora, certamente 
ainda terão sequelas psicológicas enormes pelos 
meses de confinamento e mania de limpeza impostos. 
No horizonte, o aceno do ‘estado de sítio’, 
permitindo poderes absolutos ao soberano. Nada 
melhor para evitar uma insurreição do que a ameaça 
de um vírus mortal, se, durante meses, a população 
do Chile não saía das ruas em revolta, agora todos 
se prostram dentro de casa, temendo pelos próximos 
acontecimentos. E os grupos chilenos que mesmo 
assim saíram, foram detidos e jogados na cadeia. 
Na rua não pode aglomerar, mas na prisão pode. E, 
diga-se de passagem, teorias conspiratórias são 
tão enganosas quanto desnecessárias, obviamente 
o vírus não foi criado em laboratório, o que não 
significa que ele seja “natural”, pois nada é 
simplesmente natural na relação entre ser humano 
e natureza, o modo de produção predatório ao qual 
estamos submetidos cria tragédias e catástrofes, 
das quais também se retroalimenta, de tempos em 
tempos. Se não viesse o vírus, as catástrofes já 
se avizinham há tempos e, algumas, aí já estão. 
Todas essas medidas até poderiam parecer uma 



simples preocupação com a saúde das pessoas, se 
houvesse contrapartes no sistema de saúde. Mas o 
que se vê até agora é que simplesmente as pessoas 
não estão sendo testadas. Isso tem uma dimensão 
política, evidentemente, porque casos crescentes 
pressionam o governo a tomar providências e geram 
revolta. A temeridade diante do sistema de saúde 
quebrado não deve ser igualada à preocupação com 
as pessoas no reino do capital, ela apenas lembra 
que as pessoas ainda estão aí, talvez de um modo 
um pouco indesejado, e que, se podem trabalhar, 
podem também se revoltar; que se morrem aos montes 
sem atendimento, isso pode fazer o castelo de 
cartas mercadológico, senão ruir totalmente, ao 
menos perder a aparência sólida.  Há uma escolha 
em se investir na segurança – aprofundando o 
Estado policial e as medidas de exceção – e 
não se investir em saúde, em diagnóstico, em 
tratamento, o que seria o primeiro passo para 
controle do vírus e não das pessoas. Se isso 
arrisca a economia, pode também fomentá-la, com 
milhares correndo para comprar itens que não 
precisam e bancos oferecendo empréstimos para 
“salvar” negócios e endividar pessoas. Já faz 
tempo que vivemos essa economia da crise, a 
diferença agora é que o inimigo é invisível e um 
vírus mortal. É possível prender e monitorar quem 
está na rua. Mas, de fato, ninguém sabe onde está 
o vírus. E de tal maneira que isso aprofunda o 
medo, ninguém sabe quem está ou não contaminado, 
e o medo obviamente nos impede de agir, impede 
a solidariedade básica com o outro que é agora 
visto não como a condição necessária da vida, mas 
como uma possibilidade de morte. A situação é 
insólita, um vírus desconhecido para o mundo, os 
sintomas variam de pessoa para pessoa, é possível 
ter e ser assintomático, todos são contaminados 
em potenciais, mas não é possível ter certeza de 



que se está ou não contaminado. Até o momento em 
que as pessoas passam a morrer de suspeita. Morre-
se não de um vírus, mas de uma suspeita de vírus. 
“Morreram hoje no Rio de Janeiro três pessoas com 
suspeita”, dizem os jornais. Não saber se se tem 
o vírus ou não, ficar em quarentena e reiniciá-
la todas as vezes que tiver que sair de casa, um 
ciclo crescente de angústia.
Esta semana o filósofo coreano Byung-Chul Han 

afirmou que Zizek está errado em pensar que um 
vírus poderia abrir uma possibilidade para 
vencer o capitalismo, por mais que ele deixe 
clara a falência deste sistema, um vírus não 
pode fazer uma revolução, na medida que isola 
e individualiza. Um vírus apenas poderia tornar 
ainda mais forte a sociedade de controle e o 
estado de exceção. Para ele, todas as medidas 
restritivas só fortaleceriam o sistema reinante, 
que ressurgiria ainda mais potente, inspirado 
nos controles de big data chinês e na obediência 
confucionista. De fato, não acreditamos que um 
vírus possa mudar nossa forma de vida, só a luta 
muda a vida. Mas nós somos daqueles que acreditam 
na revolta diante das mazelas. Ainda não sabemos 
o que virá, a maneira como vamos lidar com esta 
desestruturação profunda é o que agora abre 
possibilidades, para além do isolamento, para que 
a vida se imponha ao capital e aos governos.

Camila Jourdan Professora de filosofia na UERJ; 
autora do livro 2013 – memórias e resistências, 
lançado pela Editora Circuito, 2018.  
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o direito 
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respira¢ão



Há quem evoque, desde já, o “pós-COVID-19”. Por que 
não? Para a maioria de nós, no entanto, e especialmente 
nas partes do mundo onde os sistemas de saúde foram 
devastados por anos de abandono organizado, o pior 
ainda está por vir. Na ausência de leitos hospitalares, 
respiradores, exames em massa, máscaras, desinfetantes 
à base de álcool e outros dispositivos de quarentena 
para as pessoas já afetadas, serão muitos aqueles que, 
infelizmente, não passarão pelo buraco da agulha.

1.

Algumas semanas atrás, diante do tumulto e da 
consternação que se aproximavam, alguns de nós tentavam 
descrever esses nossos tempos. Tempos sem garantia nem 
promessa, dizíamos, em um mundo cada vez mais dominado 
pela assombração de seu próprio fim. Mas também tempos 
caracterizados por “uma redistribuição desigual da 
vulnerabilidade” e por “compromissos novos e ruinosos 
com formas de violência tão futuristas quanto arcaicas”, 
agregávamos1. Ou ainda: tempos de brutalismo2.

Para além das suas origens no movimento arquitetônico 
de meados do século XX, definíamos brutalismo como o 
processo contemporâneo “pelo qual o poder agora se 
constitui, se expressa, se reconfigura, age e se reproduz 
como força geomórfica”. Isto se dá através de processos 
de “fraturação e fissuração”, de “enxugamento das 
veias”, de “perfuração” e “esvaziamento das substâncias 
orgânicas”. Em suma, pelo que chamamos de “depleção”.

Nós chamávamos a atenção, justificadamente, para 
a dimensão molecular, química e até radioativa 
desses processos: “Não seria a toxicidade, isto é, 
a multiplicação de substâncias químicas e resíduos 
perigosos, uma dimensão estrutural do presente? Tais 

1 Achille Mbembe e Felwine Sarr,  Politique des temps . Paris : Philippe 
Rey, 2019.
2 Achille Mbembe,  Brutalisme . Paris: La Decouverte, 2020, a ser publicado 
em breve pela n-1edições, em tradução brasileira.



substâncias e resíduos não atacam apenas a natureza e 
o meio ambiente (o ar, os solos, as águas, as cadeias 
alimentares), mas também os corpos expostos ao chumbo, 
ao fósforo, ao mercúrio, ao berílio e aos fluidos 
frigoríficos.”

Nos referíamos, justamente, aos “corpos vivos expostos 
ao esgotamento físico e a todo tipo de risco biológico, 
por vezes invisível”. Não nomeávamos, entretanto, os 
vírus (são quase 600.000, transportados por todo tipo de 
mamíferos); exceto metaforicamente, no capítulo dedicado 
aos “corpos de fronteira”. De resto, era a própria 
política do vivo como um todo que estava, mais uma vez, 
em questão3. E é dela que o coronavírus constitui o nome.

2.

Nesses tempos púrpuras - supondo que a característica 
distintiva de qualquer tempo seja a sua cor - talvez 
devamos começar nos debruçando sobre todos aqueles e 
aquelas que já nos deixaram. 

Uma vez ultrapassada a barreira dos alvéolos pulmonares, 
o vírus infiltrou sua circulação sanguínea. Em seguida, 
atacou os órgãos e outros tecidos, começando pelos mais 
expostos. A isto se seguiu uma inflamação sistêmica. 
Aqueles que apresentavam anteriormente problemas 
cardiovasculares, neurológicos ou metabólicos, ou que 
sofriam de patologias ligadas à poluição, sofreram 
os ataques mais furiosos. Sem fôlego e privados de 
aparelhos respiratórios, eles partiram subitamente, 
como se às escondidas, sem qualquer possibilidade de 
se despedir. Seus restos foram imediatamente cremados 
ou enterrados. Em solidão. Era preciso, nos disseram, 
desfazermo-nos deles o mais rápido possível.

Mas já que estamos nisso, por que não somar a estes 
todos os demais, e eles se contam às dezenas de milhões 

3 Achille Mbembe,  Necropolítica, n-1, 2019.



de vítimas de aids, cólera, malária, Ebola, Nipah, febre 
de Lassa, febre amarela, zika, chikungunya, câncer de 
todos os tipos, epizootias e outras pandemias animais, 
como a peste suína ou a febre catarral ovina; todas 
as epidemias imagináveis e inimagináveis que, durante 
séculos, devastaram povos sem nome em terras remotas? 
Sem contar as substâncias explosivas e outras guerras 
predatórias e de ocupação que mutilam e dizimam dezenas 
de milhares, lançando às rotas do êxodo centenas de 
milhares de outros, a humanidade errante.

Como esquecer, aliás, o desmatamento intensivo, os 
mega-incêndios e a destruição dos ecossistemas, ou a 
ação nefasta de empresas poluidoras e destruidoras da 
biodiversidade? A propósito, já que o confinamento passou 
a fazer parte de nossa condição atual, como esquecer 
as multidões que povoam as prisões do mundo, e também 
aqueles outros cujas vidas foram despedaçadas face 
aos muros e outras técnicas de fronteirização, como os 
inúmeros postos de controle que pontilham territórios, 
mares, oceanos, desertos e todo o resto?

Até outro dia, tratava-se apenas de uma questão de 
aceleração, de redes de conexão tentaculares que 
abrangiam a totalidade do planeta, da inexorável 
mecânica da velocidade e da desmaterialização. É na 
esfera digital que parecia residir o destino dos 
conjuntos humanos e da produção material, bem como o 
dos seres vivos. Lógica onipresente, circulação de 
alta velocidade e memória de massa auxiliar, bastava  
“transferir o conjunto das aptidões do ser vivo para 
um duplo digital”4 que tudo estaria resolvido. Estágio 
supremo de nossa breve história na Terra, o ser humano 
poderia, enfim, ser transformado em um dispositivo 
plástico. O caminho estava aberto para a realização do 
velho projeto de extensão infinita do mercado.

4 Alexandre Friederich, H, Vers une civilisation 0.0. Paris : Editions 
Allia, 2020.



Em meio à embriaguez generalizada, é esta corrida 
dionisíaca, também descrita em Brutalisme, que o 
vírus vem frear - sem, no entanto, a interromper 
definitivamente – enquanto tudo permanece como estava. 
Agora, no entanto, o momento é de asfixia e putrefação, 
de amontoamento e cremação de cadáveres, em uma palavra, 
de ressurreição de corpos vestidos, ocasionalmente, 
com suas mais belas máscaras funerárias e virais. Será 
que a Terra, para os humanos, estaria em vias de se 
transformar em uma roda de despedaçamento, uma Necrópole 
universal? Até onde irá a propagação de bactérias de 
animais silvestres em direção aos humanos se, a cada 
vinte anos, quase 100 milhões de hectares de floresta 
tropical (os pulmões da terra) forem cortados?

Desde o início da revolução industrial no Ocidente, 
quase 85% das áreas úmidas foram drenadas. A destruição 
de habitats prossegue, inabalável, e populações 
humanas em estado de saúde precário são quase que 
diariamente expostas a novos agentes patógenos. Antes 
da colonização, os animais silvestres, principais 
reservatórios de patógenos, estavam circunscritos a 
ambientes nos quais apenas populações isoladas viviam. 
Foi o caso, por exemplo, dos últimos países florestais do 
mundo, na Bacia do Congo.

Atualmente, as comunidades que viviam e dependiam dos 
recursos naturais desses territórios foram expropriadas. 
Expulsas pela venda de terras por regimes tirânicos e 
corruptos e pelas vastas concessões estatais feitas aos 
consórcios agroalimentares, essas comunidades já não 
podem mais manter as formas de autonomia alimentar e 
energética que lhes permitiram viver, durante séculos, 
em equilíbrio com a mata.

3.

Nessas condições, uma coisa é se preocupar, à distância, 
com a morte de outrem. Outra é tomar consciência, 
repentinamente, da própria putrescibilidade, e ter de 



viver na vizinhança da própria morte, a contemplá-la 
como uma possibilidade real. Este é, em parte, o terror 
que o confinamento suscita em muitos: a obrigação de 
finalmente ter de responder por sua vida e por seu nome.

Responder, aqui e agora, por nossa vida com outros 
(incluindo os vírus) nesta Terra e por nosso nome 
em comum: esta é, efetivamente, a injunção que esse 
momento patogênico endereça à espécie humana. Momento 
patogênico, mas também catabólico por excelência: o 
da decomposição de corpos, da triagem e da eliminação 
de todo tipo de lixo-humano - a “grande separação” 
e o grande confinamento, em resposta à propagação 
desconcertante do vírus e em consequência da extensiva 
digitalização do mundo.

Mas não importa o quanto tentemos nos livrar disso, 
tudo nos remete, por fim, ao corpo. Tentamos enxertá-
lo em outros suportes, fazer dele um corpo-objeto, um 
corpo-máquina, um corpo-digital, um corpo ontofânico. E 
ele retorna para nós na forma espantosa de uma enorme 
mandíbula, veículo de contaminação e vetor de pólen, 
esporas e bolor.

Saber que não estamos a sós nesta provação, ou que 
talvez sejamos muitos a escapar, não oferecem senão um 
vão consolo. Na realidade, nunca aprendemos a viver 
com os vivos, a nos importar verdadeiramente com os 
danos causados pelo homem nos pulmões da Terra e em 
seu organismo. Portanto, jamais aprendemos a morrer. 
Com o advento do Novo Mundo e, alguns séculos depois, 
o surgimento das “raças industrializadas”, optamos, 
essencialmente, por uma espécie de vicariato ontológico: 
delegar nossa morte a outros e fazer da própria 
existência um grande banquete sacrificial.

Em breve, contudo, não será mais possível delegar a 
própria morte a outras pessoas. Elas não morrerão 
mais em nosso lugar. Seremos simplesmente condenados 
a assumir, sem mediação, nosso próprio falecimento. 
Haverá cada vez menos oportunidades de dizer adeus. A 
hora da autofagia está se aproximando e, com ela, o fim 



da comunidade - porque dificilmente haverá comunidade 
digna desse nome quando dizer adeus, isto é, recordar os 
vivos, não for mais possível.

Pois a comunidade, ou melhor, o em-comum, não se assenta 
somente na possibilidade de dizer adeus, isto é, em 
poder ter um encontro com outros que seja único, a 
ser honrado novamente, a cada vez. O em-comum depende 
também da possibilidade, sempre retomada, da partilha 
sem condições de algo absolutamente intrínseco, isto é, 
incontável, incalculável, e portanto inestimável.

4.

O horizonte, visivelmente, está cada vez mais sombrio. 
Presa em um cerco de injustiça e desigualdade, boa parte 
da humanidade está ameaçada pela grande asfixia, e a 
sensação de que nosso mundo está em suspenso não para de 
se espalhar.

Se, nessas condições, ainda houver um dia seguinte, 
ele não poderá ocorrer às custas de alguns, sempre 
os mesmos, como na Antiga Economia. Ele dependerá, 
necessariamente, de todos os habitantes da terra, sem 
distinção de espécie, raça, gênero, cidadania, religião 
ou qualquer outro marcador de diferenciação. Em outras 
palavras, ele só poderá ocorrer ao custo de uma ruptura 
gigantesca, produto de uma imaginação radical.

Um mero remendo não será suficiente. No meio da cratera, 
será preciso reinventar literalmente tudo, começando 
pelo social. Quando trabalhar, se abastecer, se 
informar, manter contato, nutrir e conservar os laços, 
se falar e trocar, beber junto, celebrar cultos e 
organizar funerais só puder acontecer por intermédio 
de telas, é hora de nos darmos conta de que estamos 
cercados, de todos os lados, por anéis de fogo. Em 
grande medida, o digital é o novo buraco escavado no 
chão pela explosão. Ele é o bunker onde o homem e a 
mulher isolados são convidados a se esconder, ao mesmo 
tempo trincheira, entranhas e paisagem lunar. 



Acredita-se que, por meio do digital, o corpo de carne 
e osso, o corpo físico e mortal, será aliviado de seu 
peso e de sua inércia. Ao final desta transfiguração, 
ele poderá finalmente atravessar o espelho, subtraído à 
corrupção biológica e restituído ao universo sintético 
dos fluxos. Isto é uma ilusão: assim como dificilmente 
haverá humanidade sem corpo, a humanidade também não 
poderá conhecer a liberdade sozinha, fora da sociedade 
ou às custas da biosfera.

5.

Precisamos recomeçar de outro lugar, já que, para nossa 
própria sobrevivência, é imperativo restituir a todo 
vivo (incluindo a biosfera) o espaço e a energia de que 
precisa. Em sua vertente noturna, a modernidade terá 
sido, do começo ao fim, uma guerra interminável travada 
contra o vivo. E ela está longe de terminar. A sujeição 
ao digital constitui uma das modalidades desta guerra, 
que conduz diretamente ao empobrecimento do mundo e à 
dessecação de grande parte do planeta.

Lamentavelmente, é de se temer que, na sequência desta 
calamidade, longe de sacralizar todas as espécies 
de seres vivos, o mundo entre em um novo período de 
tensão e brutalidade. No plano geopolítico, a lógica 
da força e do poder continuará a prevalecer. Na 
ausência de uma infraestrutura comum, a divisão feroz 
do globo será acentuada e as linhas de segmentação 
serão intensificadas. Muitos estados buscarão reforçar 
suas fronteiras, na esperança de proteção contra a 
exterioridade. Eles terão dificuldade em recalcar a 
violência constitutiva que, como de costume, descarregam 
sobre os mais vulneráveis. A vida por trás das telas 
e nos enclaves protegidos por empresas de segurança 
privada se tornará a norma.

Na África, em particular, como em muitas partes do 
Sul do mundo, a extração intensiva de energia, a 
pulverização agrícola, a predação em contextos de venda 



de terras e a destruição das florestas seguirão com ainda 
mais vigor. A provisão e a produção dos chips e dos 
supercomputadores dependem disso. O fornecimento e a 
distribuição de recursos e de energia necessários para a 
infraestrutura da computação global se darão em prejuízo 
da mobilidade humana, que será ainda mais restringida. 
Manter o mundo à distância se tornará a norma, e será 
comum expulsar toda sorte de riscos ao exterior. Por não 
atacar nossa precariedade ecológica, contudo, esta visão 
catabólica de mundo, inspirada nas teorias da imunização 
e contágio, dificilmente nos permitirá sair do impasse 
planetário em que nos encontramos.

6.

Das guerras travadas contra o vivo, pode-se dizer que seu 
traço fundamental terá sido o de tirar o fôlego. Enquanto 
entrave maior à respiração e à reanimação de corpos e 
tecidos humanos, a COVID-19 segue a mesma trajetória. Em 
que consiste respirar, efetivamente, senão na absorção 
de oxigênio e na expulsão de dióxido de carbono, ou ainda 
em uma troca dinâmica entre sangue e tecidos? Mas, no 
compasso em que anda a vida na Terra, e em vista do pouco 
que resta da riqueza do planeta, estaremos tão distantes 
assim do tempo em que haverá mais dióxido de carbono para 
inalar do que oxigênio para aspirar?

Antes deste vírus, a humanidade já estava ameaçada 
de asfixia. Se houver guerra, portanto, ela não será 
contra um vírus em particular, mas contra tudo o que 
condena a maior parte da humanidade à cessação prematura 
da respiração, tudo o que ataca sobretudo as vias 
respiratórias, tudo que, durante a longa duração do 
capitalismo, terá reservado a segmentos de populações ou 
raças inteiras, submetidas a uma respiração difícil e 
ofegante, uma vida penosa. Para escapar disso, contudo, 
é preciso compreender a respiração para além de seus 
aspectos puramente biológicos, como algo que é comum a 
nós e que, por definição, escapa a todo cálculo. Estamos 
falando, portanto, de um direito universal à respiração.



Como aquilo que é a um só tempo fora do solo e nosso 
solo comum, o direito universal à respiração não é 
quantificável. Não pode ser apropriável. É um direito 
em relação à universalidade não só de cada membro 
da espécie humana, mas do vivo como um todo. Deve, 
portanto, ser entendido como um direito fundamental à 
existência. Como tal, não pode ser objeto de confisco, e 
escapa à toda soberania porque sintetiza o princípio da 
soberania em si mesmo. Trata-se, ademais, de um direito 
originário de habitar a Terra, próprio da comunidade 
universal de seus habitantes, humanos e outros5.

Coda

O processo terá sido instaurado milhares de vezes. 
Podemos recitar as principais acusações de olhos 
fechados. Quer se trate da destruição da biosfera, 
do aprisionamento de mentes pela tecnociência, da 
desintegração da resistência, de ataques repetidos 
contra a razão, da cretinização dos espíritos ou da 
ascensão de determinismos (genéticos, neuronais, 
biológicos, ambientais), os perigos para a humanidade 
são cada vez mais existenciais.

Dentre todos esses perigos, o maior é que toda forma 
de vida seja inviabilizada. Entre aqueles que sonham 
em transferir nossa consciência para as máquinas e 
aqueles que estão convencidos que a próxima mutação da 
espécie consiste na emancipação em relação à nossa ganga 
biológica, a distância é insignificante. A tentação da 
eugenia não desapareceu. Ao contrário, ela está na base 
dos recentes avanços na ciência e na tecnologia.

Em meio a tudo isso, sobrevém esta parada brusca 
- não da história, mas de algo que ainda é difícil 
apreender. Por ser forçada, esta interrupção não resulta 
da nossa vontade. Sob vários aspectos, é imprevista 
e imprevisível. No entanto, é de uma interrupção 

5 Sarah Vanuxem, La propriété de la Terre. Wildproject, 2018 ; e Marin 
Schaffner, Un sol commun. Lutter, habiter, penser, Wildproject, 2019



voluntária, consciente e plenamente consentida que 
precisamos, caso contrário, mal haverá um depois. 
Haverá apenas uma série ininterrupta de acontecimentos 
imprevistos.

Se a COVID-19 é, de fato, a expressão espetacular do 
impasse planetário em que a humanidade se encontra, 
então não se trata simplesmente de recompor uma Terra 
habitável, para que ela ofereça a todos a possibilidade 
de uma vida respirável. Trata-se, na realidade, de 
recuperar as fontes do nosso mundo, a fim de forjar 
novas terras. A humanidade e a biosfera estão ligadas. 
Uma não tem futuro algum sem a outra. Seremos capazes 
de redescobrir nosso pertencimento à própria espécie e 
nosso vínculo inquebrável com o conjunto do vivente? 
Esta talvez seja a pergunta derradeira, antes que a 
porta se feche de uma vez por todas.

Achille Mbembe é historiador. É autor, entre outros, 
de  Crítica da razão negra, de Necropolítica e de 
Brutalismo (no prelo), todos pela n-1edições.



Ailton Krenak

do tempo



Bom dia. É um presente estar aqui nessa manhã com 
gente tão querida constituindo uma comunidade 
temporária de propósitos tão bem vindos. Eu 
cheguei ontem em SP para esse nosso encontro. 
Eu me sinto muito privilegiado nessa condição 
meio nômade que a minha trajetória pessoal me 
proporciona, que é de ser convidado a sair de onde 
eu moro com a minha família para falar com pessoas 
em lugares como esse. Esse privilégio me destaca 
da situação geral das pessoas que para viver 
suas rotinas não experimentam uma realidade tão 
extravagante como ir para aeroporto, pegar avião 
e desembarcar em lugares estranhos, encontrar 
plataformas organizadas para ouvir um sujeito 
dissertar sobre alguma coisa. 

Pensem bem sobre o que esse tempo que estamos 
vivendo nos proporciona. Olha que tipo de 
experiência extravagante. Em que época da 
história dos nossos povos as pessoas puderam 
experimentar isso? É uma facilidade quase mágica, 
quase virtual. Num mundo duro onde as pessoas 
lutam com dificuldade para se deslocar do lugar 
onde descansam e o lugar onde vendem sua força 
de trabalho, alguns sujeitos desembarcam e descem 
em lugares improváveis para encontros afetivos, 
celebrações. Isso pode ser também um alerta 
para nós que estamos conscientes do tempo que 
nós vivemos, da inconsistência desse tipo de 
realidade que estamos experimentando e que nós 
estamos aceitando pacificamente que isso é real, 
isso é a realidade.

O meu sentido de gratidão vem carregado também de 
um sentido crítico. Até quando eu vou ser capaz 
de suportar essa tortura? Porque nós estamos 
excluindo, o tempo inteiro, bilhões de pessoas 
de condições mínimas da experiência verdadeira 
de estar vivo e de experimentar o sentido de 



liberdade. Nós estamos vivendo um mundo assolado 
pela carência. Isso me provoca uma certa fúria em 
relação a uma civilização tão filha da puta em que 
nós nos constituímos e que consegue viver com a 
injustiça e a morte de tanta gente ao nosso redor 
e nós continuamos com a cabeça erguida.

Aqui na Av. Paulista tem muitos escritórios que 
estão patrocinando a invasão da floresta amazônica 
para arrancar minério e proporcionar essa riqueza 
fajuta que o ocidente tanto celebra. Nós tapamos 
nossos olhos e ouvidos para não enxergar a 
realidade cortante que nos atravessa e a gente 
produz ambientes confortáveis como esse para que a 
gente possa se sentir, pelo menos temporariamente, 
civilizados. Porque afinal de contas esse projeto 
de mundo a que nós nos agregamos, mesmo que 
involuntariamente, seja como trabalhador, seja 
como aprendiz, seja em qualquer gesto, estamos nos 
agregando a um procedimento que é esse fenômeno 
que aprendemos a reconhecer como globalização. 
Esse fenômeno que nos foi alertado por gente como 
o professor Milton Santos. Quando ele falava o que 
aconteceria - uma perturbação planetária grave da 
ordem social, política, ecológica -, quando ele 
falava isso, as pessoas o achavam excêntrico. Ele 
mostrava que estávamos diante de um novo paradigma 
em que a gente não ia escolher qual vírus que ia 
comer a gente amanhã.

Agora eu vejo as pessoas com um paninho branco na 
cara. Ao invés de colocar a bandeira dos zapatistas, 
coloca um paninho branco; vai ver que eles querem 
viver em paz com o vírus. A gente não vai combater o 
vírus com essa faixinha amarrada no nariz.
Nós vivemos diante de um fenômeno que é a 
transnacionalização. Achou-se, até o século 20, 
que ela podia ser administrada, mas fugiu do 
controle. Se constituiu na globalização que é um 



evento ecológico, político, econômico de grande 
relevância. A gente não pode ficar despistando 
como se fosse uma coisa que a gente vai assimilar 
e integrar isso como mais uma experiência de 
uma sociedade contemporânea, moderna, equipada. 
Não adianta achar que estamos equipados para 
isso, nós não estamos equipados para nada, se 
estivéssemos, um vírus não deixaria o mundo em 
pânico, levando a bolsa de valores pro breu e as 
pessoas aproveitando para roubar umas as outras 
enquanto é tempo.

Eu não tenho muito engajamento com o mercado da 
produção cultural, eu não percebo esse lugar como 
mercado. Eu vejo esse espaço como um lugar que é 
desafiante para aquelas pessoas que, em diferentes 
lugares da cultura, da identidade e das lutas 
pela vida aqui na terra, precisam estar despertas 
e capazes de afetar uns aos outros no sentido de 
nos proteger da vida, dentro dessa cápsula de 
vida. Não como um lugar de consumir, mas como uma 
possibilidade da gente criar mundos, inventar 
mundos para nós existirmos.

A idéia da globalização é uma idéia terrível, 
porque se ela promete expansão ela também promove 
uma auto-concentração de tudo. A globalização não 
expande, a globalização atomiza, concentra tudo 
de uma maneira apavorante. A maneira que denuncia 
isso é um vírus que teve origem num lugar do 
mundo chamado China e que causa terremoto aqui na 
América do Sul.

Se nós estamos vivendo esse tempo de total 
imprecisão até no sentido da experiência de viver, 
a arte se constitui no lugar mais potente e mais 
provável de se constituírem novas respostas e 
novas perguntas para o mundo que nós vamos ter que 
dar conta daqui pra frente.



Nas décadas de 80 e 90, alguns sujeitos como 
Boaventura de Souza Santos, Gorbachev e outros 
sujeitos interessantes criaram aqueles encontros 
enormes que se chamavam fóruns sociais globais, 
fóruns globais sociais, fórum mundial global 
social, fórum social global mundial, aquela fissura 
de reunir o máximo de gente possível para discutir 
o eclipse que estava por vir. Aquela ansiedade que 
nos acercava no final do século 20 sobre que mundo 
é esse que está vindo. 

O que é interessante é que aqueles formatos dos 
fóruns que convocavam e abriam algumas janelas 
para algum tipo de horizonte, passou por um 
esgotamento. O Prof. Boaventura disse que eles 
sentiram, no final da década de 90, que aquele 
formato com milhares de pessoas chegou ao ponto 
zero. Fazer ou não fazer dava no mesmo zero. 
Chegou um momento que aqueles grandes fóruns 
que traziam pessoas incríveis pareciam mais uma 
festa de show de rock do que um fórum para pensar 
questões candentes e graves que as sociedades 
estavam enfrentando. Até que a direita começou a 
avacalhar os fóruns e dizer que aquilo era festa 
de hippie e encontro de maconheiros.

A direita está sempre pronta para cuspir em cima de 
qualquer tentativa decente e legítima da humanidade 
de se erguer do esgoto que a gente vive. Ela não 
faz outra coisa a não ser jogar veneno onde as 
pessoas estão lutando por oxigênio para viver. 
Fazer o que fazem com os rios, jogam veneno nos 
rios, e depois ficam hipocritamente dizendo que nós 
somos uma região subdesenvolvida do mundo que ainda 
não aprendeu a escovar os dentes.

É uma hipocrisia terrível como essas pessoas 
conseguem explorar e esnobar a pobreza. É uma 
sacanagem. Manipulam a opinião pública, criam 
narrativas falsas sobre a realidade e ficam 
dominantes.



De onde as vozes ocultas e de onde os povos 
invisíveis vão poder se insurgir contra uma ordem 
tão bem constituída que consegue plasmar tudo com 
essa idéia de ordem, progresso e desenvolvimento?  
E com a constituição de narrativas que conseguem, 
por exemplo, inventar o mito do desenvolvimento 
sustentável.

No livrinho Idéias para adiar o fim do mundo, eu 
fiz uma provocação dizendo que sustentabilidade é 
um mito. E como uma coisa sempre implica em outro 
compromisso, eu tive que pensar mais além de afirmar 
isso. Pensar sobre aquelas práticas que obtêm o 
selo sustentável e olhar o que é sustentável atrás 
daquele selo. Até que me ocorreu aquele haikai que 
diz, sustentabilidade é vaidade pessoal.

Quase apanhei porque as pessoas diziam: Agora 
o Ailton vai inventar frases espiroquetas só 
para apavorar os gerentes de meio-ambiente das 
corporações bacanas? Ora, se tem um emprego 
legal hoje em dia é ser gerente corporativo 
de sustentabilidade de qualquer uma dessas 
instituições incríveis. Todas precisam de um.

Então se você é o gerente de uma corporação 
dessa, chega de manhã cedo e alguém diz pra você 
que sustentabilidade é uma vaidade pessoal, o 
cara fala: caramba, perdi meu emprego. Um monte 
de gerentes reclamou comigo. Eu to pensando em 
demitir todos eles. Ora, se você construiu sua 
carreira em cima de uma mentira, o máximo que pode 
acontecer é um dia você despencar aí de cima e 
cair cá em baixo onde todos nós estamos.

Gente, nós vivemos precariamente uma relação de 
consumir o que a mãe natureza nos proporciona. E 
nós sempre fizemos um uso do que a nossa mãe nos 
proporciona da maneira mais folgada possível. Até 
que um dia nós nos constituímos numa constelação 



tão imensa de gente que consome tudo, que a nossa 
mãe natureza falou: peraí, vocês estão a fim de 
acabar geral com tudo que pode existir aqui como 
equilíbrio e como possibilidade daquilo que é 
fluxo da vida? Vocês vão esquadrinhar a produção 
da vida e decidir quantos pedaços de vida cada 
um pode obter? E nessa desigualdade escandalosa, 
vocês vão sair por ai administrando a água, o 
oxigênio, a comida, o solo? E começou a botar 
limites à nossa ambição.  

Uma maneira que os humanos fizeram para administrar 
isso foi criando esses métodos, a idéia, por 
exemplo, de que existe um meio ambiente e que esse 
universo é uma coisa que você pode gerenciar. E 
dentro desse meio ambiente alguns fluxos vitais 
podem ser medidos, avaliados e habilitados, alguns 
deles inclusive com selos de sustentabilidade.

Se você tirar água do aquífero Guarani, por 
exemplo, uma água de muito boa qualidade e se 
você engarrafar direitinho, você é uma empresa 
sustentável. Mas quem disse que tirar água do 
aquífero Guarani é sustentável? Você pratica uma 
violência na origem e recebe um selo sustentável 
no caminho. E assim com a madeira. Isso é uma 
sacanagem, não tem esse papo de água sustentável 
e não tem esse papo de madeira sustentável. Nós 
somos uma civilização insustentável, nós somos 
insustentáveis. Como é que vamos produzir alguma 
coisa em equilíbrio?

Não é rezando que você inventa deus. Tem gente 
que acredita que se rezar muito, vai rezando, vai 
rezando, ai decanta, vai subindo ... Então, cada 
civilização tem o deus que merece. E nós estamos 
diante do dilema de ter que produzir um deus que 
seja global, multiétnico, pluriverso, diverso, que 
sirva pra todo mundo, uma divindade circunflexa. 
Nós estamos fritos.  



Esses nossos encontros não deveriam ser lugares de 
flagelar uns aos outros, de ofender uns aos outros, 
porque ofensa e flagelo já tem demais no mercado. 
A gente precisa criar oportunidades de fruição. 
Esse momento que nos junta aqui, achei tão boa essa 
promessa que essa conversa não acaba agora, que 
vai prosseguir no ano que vem a possibilidade de 
continuar a compartilhar visões. O próprio enunciado 
de alguma coisa que virá depois anima nosso sentido 
de viver. É a ideia de adiar o fim do mundo. Nós 
adiamos o fim de cada mundo, a cada dia, exatamente 
criando um desejo de verdade de nos encontrarmos 
amanhã, no final do dia, no ano que vem.
Esses mundos encapsulados uns nos outros que nos 
desafiam a pensar um possível encontro das nossas 
existências - é um desafio maravilhoso.

Uma amiga que se chama Nurit Bensusan, ela é 
bióloga, ela trabalhou com esses processos que 
antecederam a convenção da biodiversidade, ela 
escreveu um livrinho 
Do que é feito o encontro? Esse livro me comoveu 
muito porque toca num ponto que sempre me moveu, 
que é a pergunta se nós conseguimos mesmo nos 
encontrar, se nós conseguimos mesmo realizar a 
experiência do encontro. Não estamos falando só do 
encontro interpessoal, só entre pessoas, mas entre 
povos e culturas, entre tradições diversas. No meu 
pensamento isso é provocado por afetar uma idéia 
de sujeito que quer viver a experiência de um 
sujeito coletivo. Eu não me vejo andando sozinho 
no mundo. Eu sempre convoco alguma humanidade para 
andar junto comigo.

A primeira vez que eu me referi a essa idéia do 
encontro e que ganhou o título de um artigo - O 
eterno retorno do encontro, que foi publicado 
naquela coleção de textos feita pelo Adauto Novaes 
-; naquela ocasião o tema da coleção abordava os 



500 anos das navegações e o Adauto me convidou para 
falar desse encontro que aconteceu com a chegada 
das caravelas. Encontro?
O eterno retorno do encontro como uma promessa, 
uma expectativa, mas não como alguma coisa que já 
aconteceu e nem como uma garantia de que a coisa 
vai acontecer. É um arco tenso na esperança de que 
alguma coisa aconteça. Não é garantia, nem é selo 
de sustentabilidade.
O desastre repetido dessas tentativas de encontro 
está espalhado pelas nossas praias. Ele se 
configurou em genocídio, dominação e uma colonização 
que parece que não tem fim.

Nós costumamos debater a colonização numa 
perspectiva pós-colonial. A colonização é, é aqui 
e agora. Pensar que nós estamos discutindo as 
práticas coloniais como alguma coisa pretérita, 
que já foi e agora nós só estamos limpando, é uma 
brincadeira.

A colonização, assim como dizia nosso querido 
mestre sobre o racismo, o prof. Kabenguele Munanga: 
que o racismo se oculta na epiderme, está debaixo 
da pele aparente. A colonialidade se despista de 
uma maneira tão incrível que parece que ela já 
foi. Assim como o racismo, a reprodução da prática 
colonial do vírus colonialista é resistente e está 
presente em tudo, no nosso cotidiano, na sala de 
aula, em qualquer relação. 

Então, quando nós temos a ilusão de que a gente 
vai abrir um fórum para debater descolonização 
ou decolonização ou anticolonialismo ou qualquer 
outro nome bonitinho pra isso, nós estamos de cara 
nos metendo numa espécie de labirinto conceitual. 
A gente não tá conseguindo nem abrir a porta do 
cemitério, quanto mais enfrentar os fantasmas.



A colonialidade está tão impregnada em nós quanto a 
poluição do ar; está impregnada desde o olhar que 
temos sobre o mundo, sobre a paisagem, a vida. A 
arquitetura das nossas cidades, a estética do mundo 
que nós compartilhamos é colonial e colonialista e 
ela reproduz, ela dá metástase. É uma ingenuidade 
achar que vamos abrir um fórum para discutir 
descolonização, - nós vamos estar imersos na 
prática colonial. 

Não é só um desejo de contestar a questão da 
sustentabilidade ou do racismo ou de gênero ou 
qualquer outra questão que fratura as nossas 
relações; é estar o tempo inteiro se posicionando 
em relação a alguma coisa que, de certa maneira, 
acrescenta mais uma dificuldade à ideia de um 
encontro.

Se a ideia do encontro é pacificadora, alentadora e 
é uma promessa, o cotidiano é uma constante negação 
do encontro. O cotidiano é a prova dos nove. Se 
você terminar o dia hoje e disser: hoje foi um bom 
dia, eu tive um bom encontro, se isso for verdade, 
parabéns, valeu o dia.

Participação de AILTON KRENAK no Seminário 
Perspectivas anticoloniais, na abertura da 7a. 
Edição da MITsp - Mostra Internacional de Teatro de 
São Paulo em 6/3/2020, no Sesc Av. Paulista.
Curadoria Christine Greiner, Andreia Duarte e José 
Fernando Azevedo. 
Mesa 1: Do tempo, com Ailton Krenak e Paulo Arantes
Transcrição e edição Sonia Sobral.
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aprendendo 
do vírus



Se Michel Foucault tivesse sobrevivido ao flagelo da 
aids e resistido até a invenção da triterapia, teria 
hoje 93 anos. Aceitaria de bom grado trancafiar-se em 
seu apartamento da rue Vaugirard? O primeiro filósofo da 
história a morrer das complicações geradas pelo vírus de 
imunodeficiência adquirida nos legou algumas das noções 
mais eficazes para pensar a gestão política da epidemia 
que, em meio ao pânico e à desinformação, se tornam tão 
úteis quanto uma boa máscara cognitiva.
O mais importante que aprendemos de Foucault é que o 

corpo vivo (e, portanto, mortal) é objeto central de toda 
política. Il n’y a pas de politique qui ne soit pas une 
politique des corps (não há política que não seja uma 
política dos corpos). Mas o corpo, para Foucault, não 
é um organismo biológico dado, sobre o qual depois atua 
o poder. A própria tarefa da ação política é fabricar 
um corpo, colocá-lo para trabalhar, definir seus modos 
de reprodução, prefigurar as modalidades do discurso 
através das quais esse corpo se ficciona até ser capaz 
de dizer “eu”. Todo o trabalho de Foucault poderia ser 
entendido como uma análise histórica das diferentes 
técnicas por meio das quais o poder gere a vida e a morte 
das populações. Entre 1975 e 1976, anos em que publicou 
Vigiar e punir e o primeiro volume da História da 
sexualidade, Foucault utilizou a noção de “biopolítica” 
para falar de uma relação que o poder estabelecia com 
o corpo social na modernidade. O filósofo descreveu a 
transição do que ele chamava de uma “sociedade soberana” 
a uma “sociedade disciplinar” como a passagem de uma 
sociedade que define a soberania em termos de decisão 
e ritualização da morte para uma sociedade que gere e 
maximiza a vida das populações em termos de interesse 
nacional. Para Foucault, as técnicas governamentais 
biopolíticas se estendiam como uma rede de poder 
que extrapolava o âmbito legal ou a esfera punitiva, 
tornando-se uma força “somatopolítica”, uma forma de 
poder espacializado que se expandia pela totalidade do 
território até penetrar no corpo individual.
Durante e depois da crise da aids, numerosos autores 

ampliaram e radicalizaram as hipóteses de Foucault e 
suas relações com as políticas imunitárias. O filósofo 
italiano Roberto Espósito analisou as relações entre a 
noção política de “comunidade” e a noção biomédica e 
epidemiológica de “imunidade”. Comunidade e imunidade 
compartilham uma mesma raiz, munus. Em latim, munus 
era o tributo que alguém deveria pagar para viver ou 



formar parte da comunidade. A comunidade é cum (com) 
munus (dever, lei, obrigação, mas também oferenda): 
um grupo humano religado por uma lei e uma obrigação 
comum, mas também por um presente, por uma oferenda. O 
substantivo inmunitas é um termo privativo que deriva 
de negar o munus. No direito romano, a inmunitas era 
uma dispensa ou um privilégio que isentava alguém dos 
deveres societários comuns a todos. Aquele que havia 
sido isentado era imune, ao passo que ao desmunido eram 
retirados todos os privilégios da vida em comunidade.
Roberto Espósito nos ensina que toda biopolítica 

é imunológica: pressupõe uma definição por parte da 
comunidade e o estabelecimento de uma hierarquia entre 
aqueles corpos que estão isentos de tributos (os que 
são considerados imunes) e aqueles que a comunidade 
percebe como potencialmente perigosos (os demuni) e 
que serão excluídos em um ato de proteção imunológica. 
Esse é o paradoxo da biopolítica: todo ato de proteção 
implica uma definição imunitária da comunidade, segundo 
a qual ela dará a si mesma a autoridade para sacrificar 
outras vidas, em benefício de uma ideia de sua própria 
soberania. O estado de exceção é a normalização deste 
paradoxo insuportável.
A partir do século XIX, com o descobrimento da 

primeira vacina antivariólica e os experimentos de 
Pasteur e Koch, a noção de imunidade migra do âmbito do 
direito e adquire uma significação médica. As democracias 
liberais e patriarco-coloniais europeias do século XIX 
constroem o ideal do indivíduo moderno não apenas como 
agente (masculino, branco, heterossexual) econômico 
livre, mas também como um corpo imune, radicalmente 
separado, que não deve nada à comunidade. Para Espósito, 
o modo pelo qual a Alemanha nazista caracterizou uma 
parte de sua própria população (os judeus, mas também 
os ciganos, os homossexuais, as pessoas com deficiência) 
como corpos que ameaçavam a soberania da comunidade 
ariana é um exemplo paradigmático dos perigos da gestão 
imunitária. Esta compreensão imunológica da sociedade 
não acabou com o nazismo; ao contrário, sobreviveu 
na Europa, legitimando as políticas neoliberais de 
gestão de suas minorias racializadas e das populações 
imigrantes. É esta compreensão imunológica que forjou 
a comunidade econômica europeia, o mito Shengen e as 
técnicas de Frontex nos últimos anos.
Em 1994, no livro Flexible Bodies, a antropóloga 

da Universidade de Princeton Emily Martin analisou a 



relação entre imunidade e política na cultura americana 
durante a crise da poliomielite e da aids. Martin 
chegou a algumas conclusões pertinentes à análise da 
crise atual. A imunidade corporal, argumenta a autora, 
não é um mero fato biológico independente de variáveis 
culturais e políticas. É justamente o contrário: o que 
entendemos por imunidade se constrói coletivamente 
através de critérios sociais e políticos que produzem 
alternativamente soberania ou exclusão, proteção ou 
estigma, vida ou morte.
Voltando a pensar a história de algumas das epidemias 

mundiais dos últimos cinco séculos sob o prisma oferecido 
por Michel Foucault, Roberto Espósito e Emily Martin, é 
possível elaborar uma hipótese que poderia tomar a forma 
de uma equação: fale-me como a sua comunidade constrói 
a própria soberania política e lhe direi quais formas 
tomarão as suas epidemias e como você as enfrentará. 
As distintas epidemias materializam no âmbito do corpo 

individual as obsessões que dominam a gestão política da 
vida e da morte das populações em um período determinado. 
Para falar em termos de Foucault, uma epidemia radicaliza 
e desloca as técnicas biopolíticas aplicadas ao 
território nacional até o nível da anatomia política, 
inscrevendo-as no corpo individual. Ao mesmo tempo, uma 
epidemia permite estender à toda a população as medidas 
de “imunização” política que até então foram aplicadas 
de maneira violenta naqueles considerados “estrangeiros”, 
tanto dentro como nos limites do território nacional.
A gestão política das epidemias coloca em cena a 

utopia de comunidade e as fantasias imunitárias de uma 
sociedade, externando seus sonhos de onipotência (e 
as falhas desastrosas) de sua soberania política. A 
hipótese de Michel Foucault, Roberto Espósito e Emily 
Martin nada tem a ver com uma teoria da conspiração. 
Não se trata da ideia ridícula de que o vírus seria uma 
invenção de laboratório ou um plano maquiavélico para 
a ampliação de políticas ainda mais autoritárias. Ao 
contrário, o vírus atua à nossa imagem e semelhança, e 
não faz mais do que replicar, materializar, intensificar 
e estender à toda a população as formas dominantes 
de gestão biopolítica e necropolítica que já estavam 
trabalhando sobre o território nacional e seus limites. 
Daí que cada sociedade possa ser definida pela epidemia 
que a ameaça e pelo modo de organizar-se frente a ela.
Pensemos, por exemplo, na sífilis. A epidemia atingiu a 

cidade de Nápoles pela primeira vez em 1494.  



O empreendimento colonial europeu acabava de começar. 
A sífilis foi como o disparo de partida da destruição 
colonial e das políticas raciais que viriam com ela. Os 
ingleses a chamavam de “doença francesa”, os franceses 
diziam que era “o mal napolitano” e os napolitanos que 
tinha vindo da América: dizia-se que fora trazida por 
colonizadores infectados por indígenas… O vírus, como 
nos ensinou Derrida, é, por definição, o estrangeiro, o 
outro, o estranho. Infecção sexualmente transmissível, 
a sífilis materializou nos corpos dos séculos XVI ao XIX 
as formas de repressão e exclusão social que dominavam 
a modernidade patriarco-colonial: a obsessão pela 
pureza racial, a proibição dos chamados “matrimônios 
mistos” entre pessoas de diferentes classe e “raça” e 
as múltiplas restrições que pesavam sobre as relações 
sexuais e extramatrimoniais.
A utopia de comunidade e o modelo de imunidade da 

sífilis remetem ao corpo branco burguês sexualmente 
confinado na vida matrimonial como núcleo da 
reprodução do corpo nacional. Daí que a prostituta 
tenha se tornado o corpo vivo que condensou todos os 
significantes políticos abjetos durante a epidemia: 
mulher operária e com frequência racializada, corpo 
externo às regulações domésticas e do matrimônio, 
que fazia da sua sexualidade seu meio de produção, a 
trabalhadora sexual foi visibilizada, controlada e 
estigmatizada como vetor principal da propagação do 
vírus. Mas não foi a repressão da prostituição nem a 
reclusão das prostitutas em bordéis nacionais (como 
imaginou Restif de la Bretonne) o que veio a curar a 
sífilis. Foi justamente o contrário: a reclusão das 
prostitutas só as tornou mais vulneráveis à doença. O 
que curou a sífilis foi o descobrimento dos antibióticos 
e especialmente da penicilina em 1928, precisamente um 
momento de profundas transformações da política sexual 
na Europa com os primeiros movimentos de descolonização, 
o acesso das mulheres brancas ao voto, as primeiras 
descriminalizações da homossexualidade e uma relativa 
liberalização da ética matrimonial heterossexual.
Meio século depois, a aids foi para a sociedade 

neoliberal heteronormativa do século XX o que a sífilis 
tinha sido para a sociedade industrial e colonial. 
Os primeiros casos apareceram em 1981, precisamente 
o momento em que a homossexualidade deixava de ser 
considerada uma doença psiquiátrica, após ter sido 
objeto de perseguição e discriminação social durante 



décadas. A primeira fase da epidemia afetou de maneira 
prioritária àqueles que então se convencionou chamar 
de os 4 H: homossexuais, hookers − trabalhadoras e 
trabalhadores sexuais −, hemofílicos e heroin users 
– heroinômanos. A aids remasterizou e reatualizou a 
rede de controle sobre o corpo e a sexualidade tecido 
pela sífilis, e que a penicilina e os movimentos de 
descolonização, feministas e homossexuais desarticularam 
e transformaram nos anos sessenta e setenta. Como no 
caso das prostitutas na crise da sífilis, a repressão 
da homossexualidade só causou mais mortes. O que tem 
transformado progressivamente a aids em uma doença 
crônica é a despatologização da homossexualidade, a 
autonomização farmocológica do Sul, a emancipação sexual 
das mulheres, seu direito a dizer não às práticas 
sem preservativo e o acesso da população afetada, 
independentemente de sua classe social ou seu grau de 
racialização, às triterapias. O modelo de comunidade/
imunidade da aids tem a ver com a fantasia da soberania 
sexual masculina entendida como direito inegociável de 
penetração, enquanto todo corpo penetrado sexualmente 
(homossexual, mulher, toda forma de analidade) é 
percebido como carente de soberania.
Voltemos agora à nossa situação atual. Muito antes da 

aparição da COVID-19, já havíamos iniciado um processo de 
mutação planetária. Já estávamos atravessando, antes do 
vírus, uma mudança social e política tão profunda como 
a que afetou as sociedades que desenvolveram a sífilis. 
No século XV, com a invenção da prensa e a expansão do 
capitalismo colonial, passou-se de uma sociedade oral a 
uma sociedade escrita, de uma forma de produção feudal a 
uma forma de produção industrial-escravagista e de uma 
sociedade teocrática a uma sociedade regida por acordos 
científicos em que as noções de sexo, raça e sexualidade 
se converteriam em dispositivos de controle necro-
biopolítico da população.
Hoje estamos passando de uma sociedade escrita para 

uma sociedade ciberoral, de uma sociedade orgânica 
para uma sociedade digital, de uma economia industrial 
a uma economia imaterial, de uma forma de controle 
disciplinar e arquitetônico para formas de controle 
microprostéticas e midiático-cibernéticas. Em outros 
textos, chamei de farmacopornográfico ao tipo de gestão e 
produção do corpo e da subjetividade sexual dentro desta 
nova configuração política. O corpo e a subjetividade 
contemporâneos já não são regulados unicamente por meio 



de sua passagem pelas instituições disciplinares (a 
escola, a fábrica, o quartel, o hospital, etc.), mas 
também e principalmente por um conjunto de tecnologias 
biomoleculares, microprostéticas, digitais e de 
transmissão de informação. No âmbito da sexualidade, 
a modificação farmacológica da consciência e do 
comportamento, a globalização da pílula anticoncepcional 
para todas as “mulheres”, assim como a produção das 
triterapias, das terapias preventivas da aids ou o 
Viagra são alguns dos índices da gestão biotecnológica. 
A extensão planetária da internet, a generalização 
do uso de tecnologias informáticas móveis, o uso da 
inteligência artificial e de algoritmos na análise de 
big data, a troca de informações a grande velocidade e 
o desenvolvimento de dispositivos globais de vigilância 
informática por satélite são índices desta nova gestão 
semiótico-técnica-digital. Se as chamei de pornográficas 
foi porque, em primeiro lugar, estas técnicas de 
biovigilância se introduzem dentro do corpo, atravessam 
a pele, nos penetram; e, em segundo lugar, porque os 
dispositivos de biocontrole já não funcionam por meio 
da repressão da sexualidade (masturbatória ou não), mas 
pela incitação ao consumo e à produção constante de um 
prazer regulado e quantificável. Quanto mais consumimos e 
mais saudáveis estamos, melhor somos controlados.
A mutação que está tendo lugar poderia ser também a 

passagem de um regime patriarco-colonial e extrativista, 
de uma sociedade antropocêntrica e de uma política 
onde uma parte muito pequena da comunidade humana 
planetária se autoriza a levar a cabo práticas de 
predação universal, para uma sociedade capaz de 
redistribuir energia e soberania. De uma sociedade de 
energias fósseis para outra de energias renováveis. 
Está também em questão a passagem de um modelo 
binário de diferença sexual para um paradigma mais 
aberto, no qual a morfologia dos órgãos genitais e 
a capacidade reprodutiva de um corpo não definam sua 
posição social desde o momento do nascimento; e de um 
modelo heteropatriarcal para formas não hierárquicas de 
reprodução da vida. O que estará no centro do debate 
durante e depois desta crise é quais serão as vidas que 
estaremos dispostos a salvar e quais serão sacrificadas. 
É no contexto desta mutação, da transformação dos modos 
de entender a comunidade (uma comunidade que hoje é a 
totalidade do planeta) e a imunidade, onde o vírus opera 
e se converte em estratégia política.



Imunidade e política da fronteira

O que caracterizou as políticas governamentais nos 
últimos 20 anos, ao menos desde a queda das torres 
gêmeas, diante das aparentes ideias de liberdade de 
circulação que dominavam o neoliberalismo da era 
Thatcher, foi a redefinição dos estados-nação em termos 
neocoloniais e identitários e a volta à ideia da 
fronteira física como condição do restabelecimento da 
identidade nacional e da soberania política. Israel, 
Estados Unidos, Rússia, Turquia e a Comunidade Econômica 
Europeia lideraram o desenho de novas fronteiras que, 
pela primeira vez depois de décadas, não têm sido apenas 
vigiadas ou protegidas, mas reinscritas pela decisão 
de erigir muros e construir barragens, e defendidas 
com medidas não biopolíticas, mas necropolíticas, com 
técnicas de morte.
Como sociedade europeia, decidimos construir-nos 

coletivamente como comunidade totalmente imune, fechada 
ao Oriente e ao Sul, enquanto o Oriente e o Sul, do 
ponto de vista dos recursos energéticos e de produção de 
bens de consumo, são nosso armazém. Fechamos a fronteira 
na Grécia, construímos os maiores centros de detenção a 
céu aberto da história nas ilhas que margeiam a Turquia 
e o Mediterrâneo e fantasiamos que assim conseguiríamos 
uma forma de imunidade. A destruição da Europa começou, 
paradoxalmente, com esta construção de uma comunidade 
europeia imune, aberta em seu interior e totalmente 
fechada aos estrangeiros e imigrantes.
O que está sendo ensaiado em escala planetária 

através da gestão do vírus é um novo modo de entender 
a soberania em um contexto em que a identidade 
sexual e racial (eixos da segmentação política do 
mundo patriarco-colonial até agora) estão sendo 
desarticuladas. A COVID-19 deslocou as políticas da 
fronteira que estavam tendo lugar no território nacional 
ou no superterritório europeu até o nível do corpo 
individual. O corpo, seu corpo individual, como espaço 
vivo e como trama de poder, como centro de produção e 
consumo de energia, se converteu no novo território em 
que as agressivas políticas da fronteira que viemos 
desenhando e ensaiando durante anos se expressam agora 
em forma de barreira e guerra ao vírus. A nova fronteira 
necropolítica se deslocou das costas da Grécia até a 
porta do endereço particular. Lesbos começa agora na 



porta da sua casa. E a fronteira não pára de lhe cercar, 
de empurrar até aproximar-se mais e mais do seu corpo. 
Calais agora explode na sua cara. A nova fronteira é a 
máscara. O ar que você respira deve ser somente seu. A 
nova fronteira é a sua epiderme. A nova Lampedusa é a 
sua pele.
Agora são reproduzidas sobre os corpos individuais 

as políticas da fronteira e as medidas estritas de 
confinamento e imobilização que, como comunidade, temos 
aplicado durante estes últimos anos a imigrantes e 
refugiados − até deixá-los fora de toda comunidade. 
Durante anos, nós os mantivemos no limbo dos centros de 
retenção. Agora, somos nós os que vivemos no limbo do 
centro de retenção de nossas próprias casas.

A biopolítica na era ‘farmacopornográfica’

Por seu apelo ao estado de exceção e pela imposição 
inflexível de medidas extremas, as epidemias são, 
também, grandes laboratórios de inovação social, e uma 
oportunidade de reconfiguração das técnicas do corpo e 
das tecnologias do poder em grande escala. Foucault 
analisou a passagem da gestão da lepra à gestão da peste 
como o processo pelo qual foram implantadas as técnicas 
disciplinares de espacialização do poder na modernidade. 
Se a lepra foi enfrentada com medidas estritamente 
necropolíticas que excluíam o leproso, condenando-o à 
morte ou, no mínimo, a uma vida fora da comunidade, 
a reação diante da epidemia da peste criou a gestão 
disciplinar e suas formas de inclusão excludente: a 
segmentação estrita das cidades e o confinamento de cada 
corpo em cada casa.
As diferentes estratégias tomadas pelos países diante 

da extensão da COVID-19 mostram dois tipos de tecnologias 
biopolíticas absolutamente distintas. A primeira, em 
funcionamento sobretudo na Itália, na Espanha e na 
França, aplica medidas estritamente disciplinares que 
não são, em diversos sentidos, muito diferentes das 
implantadas contra a peste. Trata-se do confinamento 
domiciliar da totalidade da população. Vale a pena reler 
o capítulo sobre a gestão da peste na Europa em Vigiar e 
punir para perceber que as políticas francesas de gestão 
da COVID-19 não mudaram muito desde então. Funciona aqui 
a lógica da fronteira arquitetônica e do tratamento dos 
casos de infecção dentro do espaço hospitalar clássico. 
Esta técnica não tem dado ainda provas de eficácia plena.



A segunda estratégia, implementada pela Coreia do 
Sul, por Taiwan, Singapura, Hong-Kong, Japão e Israel, 
pressupõe a passagem das técnicas disciplinares 
e de controle arquitetônico modernas para as 
técnicas farmacopornográficas de biovigilância: a 
ênfase é posta na detecção individual do vírus pela 
multiplicação dos testes e da vigilância digital 
constante e estrita dos doentes através dos seus 
dispositivos computacionais móveis. Os celulares 
e os cartões de crédito se tornam instrumentos de 
vigilância que possibilitam traçar os movimentos 
do corpo individual. Não precisamos de braceletes 
biométricos – o celular se tornou o melhor bracelete; 
ninguém se afasta dele nem para dormir. Um aplicativo 
de GPS informa à polícia dos movimentos de qualquer 
corpo suspeito. A temperatura e o movimento dos corpos 
individuais são monitorados por meio de tecnologias 
móveis, e observados em tempo real pelo olho digital de 
um Estado ciberautoritário, para quem a comunidade é uma 
comunidade de ciberusuários e a soberania é, sobretudo, 
transparência digital e gestão de big data.
Essas políticas de imunização política, no entanto, 

não são novas, e já tinham sido implementadas 
anteriormente não apenas para a busca e captura dos 
chamados terroristas: no começo da década de 2010, 
por exemplo, Taiwan legalizou o acesso a todos os 
contatos dos celulares nos aplicativos de encontros 
sexuais, visando “prevenir” a disseminação da aids e a 
prostituição na internet. A COVID-19 legitimou e alargou 
essas práticas estatais de biovigilância e controle 
digital – normalizou-as, e as tornou “necessárias” para 
manter uma certa ideia de imunidade. Os mesmos estados 
que implantam medidas de vigilância digital extrema, 
porém, não tencionam ainda proibir o tráfico e o consumo 
de animais selvagens, nem a produção industrial de aves 
e mamíferos, nem visam a redução das emissões de CO
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que aumentou não é a imunidade do corpo social, mas a 
tolerância dos cidadãos diante do controle cibernético 
estatal e corporativo.
A gestão política da COVID-19 como forma de 

administração da vida e da morte desenha os contornos 
de uma nova subjetividade. O que terá sido inventado 
após a crise é uma utopia nova da comunidade imune, e 
uma nova forma de controle dos corpos. O sujeito do 
tecnopatriarcado neoliberal fabricado pela COVID-19 
não tem pele − é intocável, não tem mãos. Não troca 



bens físicos, nem toca em moedas − paga com cartão 
de crédito. Não tem lábios nem língua. Não fala 
diretamente − deixa mensagem de voz. Não se reúne nem 
se coletiviza. É indivíduo, radicalmente. Não tem rosto 
− tem máscara. Seu corpo orgânico se oculta para poder 
existir por trás de uma série indefinida de mediações 
semiotécnicas, uma série de próteses cibernéticas 
que lhe servem de máscara: a máscara do e-mail, a 
máscara da conta no Facebook, a máscara do Instagram. 
Não é um agente físico, mas um consumidor digital, um 
teleprodutor, um código, um pixel, uma conta bancária, 
uma porta com um nome, um endereço ao qual a Amazon 
pode enviar seus pedidos.

A prisão branda: bem-vindo à telerrepública da sua casa

Um dos deslocamentos centrais das técnicas biopolíticas 
farmacopornográficas que caracterizam a crise da COVID-19 
é que o endereço próprio − e não mais as instituições 
tradicionais de clausura e normalização (o hospital, a 
fábrica, a prisão, a escola) − surge agora como o novo 
centro de produção, consumo e controle biopolítico. 
Já não se trata apenas de que a casa seja o local de 
clausura do corpo, como era na gestão da peste. O 
endereço próprio se torna agora o centro da economia 
do teleconsumo e da teleprodução. O espaço doméstico 
existe agora como um ponto em um espaço cibervigiado, 
um local identificável em um mapa do Google, uma caixa 
reconhecível por um drone.
Se me interessei em algum momento pela Mansão Playboy 

foi porque ela funcionou em plena guerra fria como um 
laboratório no qual estavam sendo inventados os novos 
dispositivos de controle farmacopornográfico do corpo e 
da sexualidade que se disseminariam a partir do começo 
do século XXI, e que ora se ampliam para a totalidade da 
população mundial, com a crise da COVID-19. Quando fiz 
a pesquisa sobre a Playboy, me chamou a atenção o fato 
de Hugh Hefner, um dos homens mais ricos do mundo, ter 
passado quase 40 anos sem sair da tal Mansão, vestido 
unicamente com pijama, robe e pantufas, bebendo Coca-Cola 
e comendo Butterfingers, e de ele ter conseguido dirigir e 
produzir a revista mais importante dos Estados Unidos sem 
sair de sua casa ou, mais ainda, de sua cama. Provida de 
câmara de vídeo, linha telefônica direta, rádio e fundo 
musical, a cama de Hefner era uma autêntica plataforma de 
produção multimídia da vida de seu habitante.



Steven Watts, seu biógrafo, chamou Hefner de um 
“enclausurado voluntário em seu próprio paraíso”. 
Adepto dos dispositivos de arquivamento audiovisual de 
toda classe, ainda muito antes de existir o celular, o 
Facebook ou o WhatsApp, Hefner enviava mais de vinte 
fitas de áudio e vídeo com slogans e mensagens, que iam 
de entrevistas ao vivo a diretrizes de publicação. Na 
Mansão, onde morava com uma dúzia de Playmates, ele 
instalara um circuito fechado de câmeras e, do centro 
de controle, podia acessar todos os cômodos em tempo 
real. Coberta com painéis de madeira e densas cortinas, 
mas penetrada por milhares de fios e repleta do que, 
naquele momento, eram as mais sofisticadas tecnologias de 
telecomunicações (que hoje nos pareceriam tão arcaicas 
como um tam-tam), a Mansão era completamente opaca e 
completamente transparente ao mesmo tempo. Os materiais 
filmados pelas câmeras de vigilância acabavam chegando 
também às páginas da revista.
Para além da transformação da pornografia heterossexual 

em cultura de massa, a silenciosa revolução biopolítica 
que a Playboy liderou pressupunha o questionamento 
da divisão fundadora da sociedade industrial no 
século XIX: a separação das esferas da produção e da 
reprodução, a diferença entre a fábrica e a casa, e, 
com ela, a distinção patriarcal entre masculinidade e 
feminilidade. A Playboy assumiu essa diferença, propondo 
a criação de um novo local de vida: o apartamento de 
solteiro completamente ligado às novas tecnologias da 
comunicação, do qual o novo produtor semiótico não 
precisa sair para trabalhar nem para fazer sexo − 
atividades que, além disso, se tornaram indiferenciadas. 
A cama giratória era, a um só tempo, escrivaninha, 
escritório da diretoria, cenário fotográfico e local de 
encontros sexuais, além de um estúdio de TV onde era 
gravado o famoso programa Playboy after dark. Playboy 
antecipou os discursos contemporâneos do teletrabalho e 
da produção imaterial que a gestão da crise da COVID-19 
transformou em dever cidadão. Hefner chamou a esse novo 
produtor social de “trabalhador horizontal”. O vetor de 
inovação social que a Playboy colocou em andamento era 
a erosão (para não falar em destruição) da distância 
entre trabalho e lazer, entre produção e sexo. A vida 
do playboy, constantemente filmada e divulgada pelas 
mídias da revista e pela TV, era totalmente pública, 
embora o playboy não saísse de sua casa ou mesmo de sua 
cama. Playboy, nesse sentido, colocava também em questão 
a diferença entre as esferas masculina e feminina, 



fazendo com que o novo operário multimídia fosse, no 
que parecia então um oxímoro, um homem doméstico. O 
biógrafo de Hefner lembra que esse isolamento produtivo 
precisava de um suporte químico: Hefner era um grande 
consumidor de Dexedrina, uma anfetamina que acabava com 
o cansaço e com o sono. Paradoxalmente, o homem que 
não levantava de sua cama também não dormia nunca. A 
cama como novo centro de operações multimídia era uma 
cela farmacopornográfica – só poderia funcionar com a 
pílula anticoncepcional, uma droga que mantivesse o 
nível produtivo em alta e um fluxo constante de códigos 
semióticos que se tornaram o único e verdadeiro alimento 
que nutria o playboy.
Tudo isso soa familiar agora? Se parece, de um jeito 

muito estranho, com as vossas próprias vidas confinadas? 
Recordemos agora as palavras de ordem do presidente 
francês Emmanuel Macron: estamos em guerra, não saiam 
das suas casas e teletrabalhem. As medidas biopolíticas 
de gestão do contágio impostas diante do coronavírus 
fizeram com que cada um de nós se tornasse um trabalhador 
horizontal mais ou menos playboiesco. O espaço doméstico 
de qualquer um de nós está hoje dez mil vezes mais 
tecnificado que a cama giratória de Hefner em 1968. Os 
dispositivos de teletrabalho e telecontrole ficam agora 
na palma da nossa mão.
Em Vigiar e punir, Michel Foucault analisou as celas 

religiosas de clausura unipessoal como autênticos 
vetores que serviram para modelar a passagem das 
técnicas soberanas e sangrentas de controle do corpo 
e da subjetividade anteriores ao século XVIII para 
as arquiteturas disciplinares e os dispositivos de 
clausura enquanto novas técnicas de gestão da totalidade 
da população. As arquiteturas disciplinares foram 
versões secularizadas das células monacais, nas quais 
se gestou pela primeira vez o indivíduo moderno como 
alma enclausurada em um corpo, um espírito leitor 
capaz de ler as palavras de ordem do Estado. Quando 
o escritor Tom Wolfe visitou Hefner, disse que ele 
morava em uma prisão tão branda como o fundo de uma 
alcachofra. Poderíamos dizer que a Mansão Playboy e 
a cama giratória de Hefner, ambas tornadas objeto 
de consumo pop, funcionaram durante a guerra fria 
como espaços de transição nos quais se inventaram o 
novo sujeito protético, ultraconectado, e as novas 
formas de consumo e controle farmacopornográficas e de 
biovigilância que dominam a sociedade contemporânea. 
Essa mutação se dissemina e se amplifica agora, na gestão 



da crise da COVID-19 – as nossas máquinas portáteis de 
telecomunicações são os nossos novos carcereiros, e 
nossos interiores domésticos se tornaram a prisão branda 
e ultraconectada do futuro.

Mutação ou submissão

Mas isso tudo pode ser uma má noticia ou uma grande 
oportunidade. É justamente porque os nossos corpos 
são os novos territórios do biopoder, e os nossos 
apartamentos as novas células de biovigilância, que 
se faz mais urgente ainda inventar novas estratégias 
de emancipação cognitiva e de resistência, e pôr em 
funcionamento novos processos antagonistas.
Contrariamente ao que poderia imaginar-se, a nossa 

saúde não virá da imposição de fronteiras ou da 
separação, mas de uma nova compreensão da comunidade 
junto com todos os seres vivos, de um novo equilíbrio 
com outros seres vivos do planeta. Precisamos de um 
parlamento dos corpos planetário, um parlamento não 
definido em termos de políticas de identidade nem 
de nacionalidades, um parlamento de corpos vivos 
(vulneráveis) que habitam o planeta Terra. O evento 
COVID-19 e suas consequências nos chamam a liberar-nos 
de vez da violência com a que definimos a nossa imunidade 
social. A cura e a recuperação não podem ser um simples 
gesto imunológico negativo de retirada do social, de 
fechamento da comunidade. A cura e o cuidado só podem 
surgir de um processo de transformação política. Curar-
nos a nós mesmos como sociedade significaria inventar uma 
nova comunidade para além das políticas de identidade 
e de fronteira com as quais temos produzido a soberania 
até agora, mas também para além da redução da vida à sua 
biovigilância cibernética. Continuar com vida, manter-nos 
vivos como planeta diante do vírus, mas também diante do 
que possa acontecer, significa colocar em funcionamento 
formas estruturais de cooperação planetária. Como o vírus 
é mutante, se quisermos resistir à submissão, nós também 
precisaremos de mutação.
É preciso passar de uma mutação forçada a uma mutação 

deliberada. Precisamos nos reapropriar criticamente 
das técnicas biopolíticas e de seus dispositivos 
farmacopornográficos. Em primeiro lugar, é imperativo 
mudar a relação dos nossos corpos com as máquinas 
de biovigilância e biocontrole: elas não são meros 
dispositivos de comunicação. Precisamos aprender 
coletivamente a alterá-los. Mas também é preciso nos 



desalinharmos. Os governos convocam à clausura e ao 
teletrabalho. Nós sabemos que chamam à descoletivização 
e ao telecontrole. Usemos o tempo e a força da clausura 
para estudar as tradições das lutas e resistências 
minoritárias que têm nos ajudado a sobreviver até agora. 
Desliguemos os celulares, desconectemos a internet. 
Façamos o grande blecaute frente aos satélites que nos 
vigiam e imaginemos, juntos, a revolução que vem.

Paul B. Preciado é escritor



Silvia Federici
Tradução Tadeu Breda

capitalismo, 
reprodu¢ão e 
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Nós, feministas, repetimos há muitos anos que 
este sistema não garante nosso futuro, nem nossa 
vida presente. Este sistema está nos matando de 
muitas maneiras.

Com a agricultura industrializada, por exemplo, 
ao produzir alimentos que prejudicam nossa saúde 
(em 2019, mais de quatro milhões de pessoas 
morreram de diabetes em todo o mundo devido, entre 
outros motivos, ao veneno do fast-food), e também 
com a poluição das águas, pelo uso de pesticidas.

As camponesas, as indígenas, as moradoras das 
periferias urbanas formam a primeira linha na luta 
por uma sociedade distinta, por uma reprodução que 
nos dê vida, que nos dê um futuro, que nos nutra — 
e que não nos mate.

Esta pandemia faz com que injustiças que 
ocorrem todos os dias (com a guerra, os despejos, 
os deslocamentos forçados, as expropriações, a 
contaminação ambiental) se tornem muito visíveis, 
muito evidentes, e que se resumem na destruição 
da natureza. 

Outro exemplo é o aumento do desespero. Mais de 
vinte mil pessoas já morreram nos Estados Unidos 
devido ao novo coronavírus [números referentes a 
16 de abril de 2020]. É terrível, é aterrorizante. 
Somente no ano passado, 48 mil pessoas se 
suicidaram: tiraram a própria vida porque essa 
vida tem se tornado mais triste, mais difícil.

Como sempre, as mulheres sofrem mais também 
agora. Hoje, podemos ver que elas estão na linha 
de frente como trabalhadores da assistência 
social e de sanitária, e mesmo nos trabalhos mais 
precarizados. Há ainda uma carga maior do trabalho 
em casa: cuidar dos filhos em tempo integral, não 
lhes transmitir medo, protegê-los dessa ameaça.

Tudo isso visibiliza a importância da 
reprodução. “Reprodução” é uma palavra que ainda 
se refere a muitas realidades diferentes, mas 
conectadas. Reprodução é cuidado, educação, 



culinária, acompanhamento de doentes. E também o 
cuidado da natureza.

É uma agricultura sustentável, que também 
depende muito das mulheres. Uma agricultura que 
não busca o lucro, mas o sustento das pessoas e 
de suas famílias. Com esse tipo de agricultura, 
podemos nos certificar de que o que comemos não vai 
nos matar — pelo contrário, vai nos nutrir.  
A agricultura industrializada nos provocou câncer, 
além de outras doenças derivadas de um modelo 
baseado no lucro.

A reprodução é o terreno estratégico fundamental 
para a construção de um futuro, de uma sociedade. 
Reprodução significa vida, futuro. Vivemos em um 
sistema capitalista cujo problema fundamental, 
que o torna insustentável, é que ele se baseia 
sistematicamente na subordinação da reprodução da 
vida, do futuro, uma vez que se pauta pelo lucro 
individual e no das corporações, a partir da 
exploração do trabalho humano. Pode-se observar 
que todas as medidas políticas e econômicas 
colocadas em ação [para combater a pandemia] são 
moldadas por esse objetivo.

As mulheres já estão lutando. Os movimentos das 
mulheres são estrategicamente importantes hoje. 
A luta é recuperar a medida mais básica de nossa 
reprodução: a riqueza social que produzimos, a 
terra, a água, as florestas.

Redes de mulheres que estão sendo formadas para 
fortalecer não apenas nossa capacidade de resistir 
ao Estado e ao capital, mas de impor outro tipo 
de sociedade: uma sociedade onde a vida está 
no centro, como se diz na Espanha e na América 
Latina. E também que possa criar formas mais 
solidárias de reprodução.

Conversamos sobre a política dos bens comuns 
há muitos anos. Este conceito nunca foi tão 
claramente verificado. Pense coletivamente, não 
individualmente. Pense em nossa vida cotidiana, 



em nosso trabalho, no futuro. Agora, as elites 
estão tentando nos isolar em nome dessa epidemia. 
Nós devemos ter muito cuidado. O medo é que se 
utilizem da pandemia, do nosso medo de morrer — 
que é muito forte, muito legítimo — para continuar 
nos isolando e desmantelando nossos protestos.

É importante começar a recuperar o controle 
de nossas vidas e a tomar decisões coletivas. 
Isso também significa que parte de nossa luta 
deve fazer com que o Estado se torne parte da 
recuperação da riqueza social. O Estado deve 
realocar os locais onde podemos cuidar de nossa 
saúde. Agora só podemos estar em casa ou no 
hospital. Muitas pessoas têm medo de ir ao 
hospital porque sabem que podem ser infectadas. 
O hospital não é apenas um espaço de assistência 
médica. É um lugar onde não há insumos, onde 
aqueles que trabalham estão em perigo.

Eis a importância de se mudar, de ter estruturas 
comunitárias, como muitos países já tiveram. 
Antes do neoliberalismo, havia pequenas clínicas, 
locais onde uma pessoa poderia ir se tivesse 
problemas, sem ter que ir ao hospital. Essa 
estrutura também pode exercer maior controle 
sobre o tipo de atendimento que eles nos prestam, 
do que precisamos. Poderia ser estabelecido 
um intercâmbio entre as pessoas do bairro, a 
comunidade e os que trabalham nas instituições. 
Precisamos revitalizar essa estrutura.

Hoje não é Estado sim ou não. É claro que temos 
a necessidade de usar estruturas que provêm das 
instituições, porque não temos alternativa. Uma 
alternativa é começar a refletir coletivamente 
sobre o que precisamos, sobre nossa saúde, sobre 
alimentos, sobre o território, sobre todas as 
situações que afetam nossas vidas. Enquanto isso, 
vamos transformar a agricultura e a saúde, criar 
formas de controle coletivo.

É importante refletir sobre a realidade diária 
antes do coronavírus. E falo, sobretudo, dos 



Estados Unidos: no período 2017-2018, mais de 
sessenta mil pessoas morreram de influenza. E 
quase meio milhão de pessoas morreram de câncer. 
Milhares e milhares morrem de diabetes. É uma 
estatística incrível.

Voltando ao começo: é um sistema que cria uma 
condição de morte permanente. Sem mencionar a 
guerra: por anos e anos, os Estados Unidos e a União 
Europeia, em cumplicidade, criaram uma situação de 
conflito permanente que destruiu o Oriente Médio e, 
agora, está destruindo o norte da África.

Como mulheres, como feministas, temos uma visão 
particularmente clara da importância da reprodução 
da vida. Quais são as nossas vulnerabilidades e 
quais as nossas necessidades? Precisamos de uma 
luta muito ampla.

Uma luta que conecta mulheres em áreas urbanas 
com áreas rurais para criar novas estruturas, novos 
laços de solidariedade, novas formas de reprodução. 
Sempre inspirado no conceito de que a reprodução 
da vida, a finalidade da sociedade, deve ser o bem-
estar, o bem viver — e não lucro privado.

Silvia Federici, autora de Calibã e a Bruxa e O 
ponto zero da revolução concedeu essa entrevista à 
sua editora espanhola.

Publicado originalmente por Traficantes de Sueños 
https://www.youtube.com/watch?v=owGL58FdCPs
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isto é um 
ensaio geral?



(...) Estou avançando a hipótese, como muitas 
outras, de que a crise da saúde prepara, induz, 
nos incita a nos preparar para as mudanças 
climáticas. Essa hipótese ainda precisa ser 
testada. O que permite que as duas crises ocorram 
sucessivamente é a súbita e dolorosa percepção de 
que a definição clássica de sociedade – humanos 
entre si – não faz sentido. O estado da sociedade 
depende a cada momento das associações entre 
muitos atores, a maioria dos quais não possui 
formas humanas. Isso vale para os micróbios – 
como conhecemos desde Pasteur –, mas também para 
a internet, a lei, a organização de hospitais, 
a logística do estado e o clima. E, é claro, 
apesar do barulho em torno de um “estado de 
guerra” contra o vírus, isso é apenas um elo de 
uma cadeia em que o gerenciamento de estoques de 
máscaras ou testes, a regulamentação de direitos 
de propriedade, hábitos cívicos, gestos de 
solidariedade, importam exatamente na definição 
do grau de virulência do agente infeccioso. Uma 
vez que toda a rede da qual ele é apenas um elo é 
levada em consideração, o mesmo vírus não age da 
mesma maneira em Taiwan, Cingapura, Nova York ou 
Paris. A pandemia não é mais um fenômeno “natural” 
do que são as fomes do passado ou a atual crise 
climática. A sociedade há muito que ultrapassou 
os limites estreitos da esfera social. Dito 
isto, não está claro para mim que o paralelo vá 
muito além. Afinal, as crises de saúde não são 
novas e a intervenção rápida e radical do Estado 
não parece ser muito inovadora até agora. Basta 
olhar para o entusiasmo do presidente Macron em 
assumir a figura de chefe de Estado que ele tão 
pateticamente carecia até então. Muito melhor do 
que ataques terroristas – que são, afinal, apenas 
negócios policiais – as pandemias despertam nos 
líderes e no poder uma espécie de senso evidente 
de “proteção” – “temos que protegê-lo”, “você tem 



que nos proteger” – que recarrega a autoridade 
do estado e permite que ele exija o que de 
outra forma seria enfrentado com tumultos. Mas 
esse estado não é o estado do século XXI e das 
mudanças ecológicas; é o estado do século XIX e do 
chamado biopoder. Nas palavras do falecido Alain 
Desrosières, é o estado do que é corretamente 
chamado de estatísticas: gestão da população em 
uma grade territorial vista de cima e liderada 
pelo poder de especialistas1. [1] É exatamente isso 
que vemos ressuscitar hoje – com a única diferença 
de que é replicada de uma nação para outra, a 
ponto de se tornar mundial. A originalidade da 
situação atual, me parece, é que, ao ficar preso 
em casa enquanto lá fora há apenas a extensão dos 
poderes policiais e o barulho das ambulâncias, 
nós estamos encenando coletivamente uma forma 
caricaturizada da figura da biopolítica que parece 
ter vindo direto de uma palestra de Michel 
Foucault. Incluindo a obliteração dos muitos 
trabalhadores invisíveis obrigados a trabalhar de 
qualquer maneira, para que outros possam continuar 
a se esconder em suas casas – sem mencionar 
os migrantes que, por definição, não podem ser 
isolados em nenhuma casa própria. Mas essa 
caricatura é precisamente a caricatura de um tempo 
que não é mais nosso. Existe um enorme abismo 
entre o estado que é capaz de dizer “eu protejo 
você da vida e da morte”, ou seja, da infecção por 
um vírus cujo rastreio é conhecido apenas pelos 
cientistas e cujos efeitos só podem ser entendidos 
através da coleta de estatísticas, e o estado que 
ousaria dizer: “Eu os protejo da vida e da morte, 
porque mantenho as condições de habitabilidade de 
todas as pessoas vivas das quais você depende”. 
Pense nisso. Imagine que o Presidente Macron 
tenha anunciado, em tom churchilliano, um pacote 
de medidas para deixar as reservas de gás e 

1 Alain Desrosières, The Politics of Large Numbers: A History of 
Statistical Reasoning, trad. Camille Naish (Cambridge, Mass., 2002).



petróleo no solo, impedir a comercialização 
de pesticidas, abolir aração profunda e, com 
suprema audácia, proibir aquecedores externos 
em terraços de bares. Se o imposto sobre o gás 
desencadeou a revolta dos coletes amarelos, 
imagine os tumultos que se seguiriam a esse 
anúncio, incendiando o país. E, no entanto, a 
demanda para proteger o povo francês para o seu 
próprio bem e também da morte é infinitamente mais 
justificada no caso da crise ecológica do que no 
caso da crise da saúde, porque afeta literalmente 
todo mundo, não alguns milhares de pessoas – e 
não por um tempo, mas para sempre. É claro que 
esse estado não existe – e talvez felizmente. 
O que é mais preocupante é que não vemos como 
esse estado prepararia a mudança de uma crise 
para a seguinte. Na crise da saúde, o governo 
tem um papel educacional muito clássico e sua 
autoridade coincide perfeitamente com as antigas 
fronteiras nacionais – o arcaísmo do repentino 
retorno às fronteiras europeias é uma prova 
dolorosa disso. No caso da mudança ecológica, a 
relação é invertida: é a administração que deve 
aprender com um povo multiforme, em múltiplas 
escalas, quais serão os territórios nos quais 
as pessoas estão tentando sobreviver de muitas 
maneiras novas, à medida que buscam escapar 
da produção globalizada. O estado atual seria 
completamente incapaz de ditar medidas de cima. 
Se na crise da saúde, são as valentes pessoas 
que precisam reaprender a lavar as mãos e tossir 
nos cotovelos, como fizeram na escola primária, 
no caso da mutação ecológica, é o estado que se 
encontra em uma situação de aprendizado. Mas há 
outra razão pela qual a figura da “guerra contra 
o vírus” é tão injustificada: na crise da saúde, 
pode ser verdade que os seres humanos como um todo 
estão “lutando” contra vírus – mesmo que eles não 
tenham interesse em nós e sigam seu caminho de 
garganta em garganta nos matando sem nem mesmo 



querer. A situação é tragicamente revertida na 
mudança ecológica: desta vez, o patógeno cuja 
terrível virulência mudou as condições de vida de 
todos os habitantes do planeta não é o vírus, é 
a humanidade! Mas isso não se aplica a todos os 
seres humanos, apenas àqueles que fazem guerra 
contra nós sem declarar a guerra contra nós. 
Para esta guerra, o estado nacional está tão mal 
preparado, tão mal calibrado, tão mal projetado 
quanto possível, porque as frentes de batalha 
são múltiplas e atravessam cada um de nós. É 
nesse sentido que a “mobilização geral” contra 
o vírus não prova de forma alguma que estaremos 
prontos para a próxima. Não são apenas os 
militares que estão sempre uma guerra atrás. Mas, 
enfim, nunca se sabe; um tempo de Quaresma, seja 
secular ou republicano, pode levar a conversões 
espetaculares. Pela primeira vez em anos, um 
bilhão de pessoas, presas em casa, encontram 
esse luxo esquecido: tempo para refletir e, assim, 
discernir o que normalmente e desnecessariamente 
os agita em todas as direções. Vamos respeitar 
esse longo, doloroso e inesperado jejum. 
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